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Förord 
 

Att skriva denna c-uppsats har varit en utmaning. I efterhand är mina reflektioner av arbetet att 

det har varit en tidskrävande process som har varit både spännande och mycket kunskapsgivande. 

Jag har samlat in kunskap inom ett nytt område och fått inspiration inför framtiden. Jag har även 

träffat duktiga och engagerade människor som har hjälpt mig i en stor kunskapsprocess och som 

har gett mig en större och bredare bild av destination Göteborg än vad jag hade kunnat hoppas 

på. Jag är mycket glad för att dessa kompetenta människor tog sig tid och hjälpte mig i mitt 

arbete. Jag vill därför tacka dem för deras tid och engagemang.  

Jag vill även tacka min handledare Bertil Hultén, lärare på Handelshögskolan BBS, Högskolan i 

Kalmar. Hans feedback har varit ett stort stöd och hjälp i processen av att skriva min c-uppsats.   

 

Borås, januari 2009-01-06 

 

 

 

Emma Wennberg 
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Sammanfattning 
Uppsatsens titel:  Destination Göteborg - Uppbyggnaden av Nordens främsta julstad 
 
Ämne:     Företagsekonomi C – Marknadsföring 
Författare:     Emma Wennberg 
Handledare:    Bertil Hultén 
 
Syfte:  Syftet är att analysera och beskriva hur 

Göteborgs stad använder sig av 

platsmarknadsföring för att stärka staden till 

en mer attraktiv destination. Jag vill även 

analysera vilka faktorer som sätts i 

centrum för framgång. 

Forskningsfråga: Hur används platsmarknadsföring i 
skapande av Göteborg som 
vinterdestination? 

 
Metod: Jag har använt mig av en kvalitativ metod 

med abduktiv ansats där jag genom 
intervjuer och observationer insamlat 
primärdatadata. Jag har även använt mig 
av sekundärdata för att stärka primärdata 
och ge ett större djup.  

 
Referensram:  Utgångspunkten i min referensram ligger 

i begreppet platsmarknadsföring, ett 
begrepp som handlar om hur 
destinationer, genom planering, skapar 
en plats som tillfredställer behoven hos 
olika målgrupper. Begreppet har sedan 
fördjupats inom områden som turism 
och kundens upplevelse. 

 
Slutsats:  Göteborg har, genom platsmarknadsföring 

lyckats skapa en mer attraktiv 
destination. Genom utvecklandet av 
evenemanget Julstaden Göteborg har 
vintersäsongen, som tidigare varit 
lågsäsong blivit till en högsäsong över 
året och därigenom skapat stora positiva 
ekonomiska effekter i staden.   

 
Nyckelord:  Destination Göteborg, marknadsföring, 

platsmarknadsföring, turism, kundens 
upplevelse. 
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Abstract 
Title: Destination Göteborg – Uppbyggnaden av Nordens främsta julstad 
 
Subject:     Business Economics C – Marketing 
Author:     Emma Wennberg 
Tutor:     Bertil Hultén 
 
Aim:  My aim is to explain how Gothenburg, 

through the use of place marketing 

becomes a more attractive destination 

and what factors that is used for success. 

Question of issue: How is the concept of place marketing 
used in the creation of Gothenburg as a 
winter destination? 

 
Method: I‟ve used a qualitative method and a 

adductive approach, where I‟ve through 
interviews and observations have 
collected primary data. I‟ve also used 
secondary data to strengthen the primary 
data and to give it a larger depth.  

 
Frame of reference:  My starting point in my frame of 

reference lies in the concept of place 
marketing, a concept that manages 
questions of how destinations trough 
planning, creates a place that satisfies the 
needs of different target markets. The 
concept has then been given depth in the 
area of tourism and customer experience.  

 
Conclusion:  Gothenburg has succeeded in creating a 

more attractive destination through place 
marketing. The winter season, which used 
to be the low season has now become 
the high season in the city and led to 
positive economical effects as a result of 
creating the event. 

 
Keywords:  Destination Gothenburg, place 

marketing, tourism, the customer 
experience. 
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Inledning 
Jag ämnar genom detta kapitel först introducera läsaren till det ämnesområde, som uppsatsen kommer att 

behandla. Därefter kommer avsnittet fördjupas i en problemanalys, som leder fram till en frågeställning, som ska 

hjälpa mig att uppnå uppsatsens syfte. Problemets betydelse och vikt samt en avgränsning kommer även att 

presenteras.   

1.1 Bakgrund 

Sverige var under 1800-talet ett fattigt land där den svenska jordbrukssektorn sysselsatte ungefär 

70 procent av landets befolkning. Efter några år av dåliga väderförhållanden hamnade vårt land i 

en djup kris som blev början till en strukturomvandling av den svenska ekonomin där Sverige 

gick från en underutvecklad jordbruksekonomi till en välutvecklad industrialiserad ekonomi. Idag 

är serviceinnehåll och kringtjänster allt viktigare samt en högre grad av kundanpassning samtidigt 

som effektiviteten i varuproduktionen ökar och färre människor sysselsätts inom 

tjänsteproduktion. För att särskilja tjänster byggs upplevelser in och Sverige tar nu steget in i en 

tjänstekonomi med fokus på upplevelser. Turism och besöksnäringen sägs vara framtiden för 

Sverige och det är bland tjänster av specifik upplevelsekaraktär som framtidens jobb skapas.  

”Bondesamhället har vi sagt adjö till för längesedan. Nu vinkar vi för fullt farväl till Industrisverige och hälsar 

turist- och tjänstelandet välkommet” (TUI, 2006).  

Pike (2005) förklarar att framtiden blir ett krig mellan varumärken. Destinationer hävdas vara 

turismindustrins största varumärke och aldrig förr har det varit så viktigt för en destination att 

utveckla ett effektivt och starkt varumärke för att klara av konkurrensen, en konkurrens som 

Hem & Iversen (2004) menar blir allt påtagligare. Pike (2005) förklarar att det är mer komplext 

och utmanande att varumärka destinationer än att varumärka andra produkter och tjänster och 

aldrig förr har det varit så svårt som nu. Hem & Iversen (2004) menar att turism som 

affärsverksamhet,  genom att attrahera besökare och se till deras behov, snabbt har vuxit till att 

bli världens största industri. Turismindustrin har även blivit till en arena av stark konkurrens där 

skapandet av ett starkt varumärke för turismdestinationen har blivit till ett viktigt element hos 

ledningen. 

Konkurrensen mellan platser ökar allt mer som ett sätt att locka turister, företag och investerare. 

Marknadsföringen av platser har blivit en ledande ekonomisk aktivitet och i vissa fall den 

dominerande generatorn av lokalt välstånd (Kotler, Haider och Rein, 1993). Platser behöver 

utveckla ett starkt och hållbart varumärke för att skapa en konkurrensfördel för att klara 

konkurrensen mellan städer (Medway & Warnaby, 2008).  

 

I Sveriges andra största stad, Göteborg har man insett vikten av begreppet platsmarknadsföring. 

Genom att använda begreppet blir staden konkurrenskraftigare och staden kan stärka sin roll som 

attraktiv destination samt attrahera investerare, industrier och turister till staden. Det senaste 
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årtiondet har en stor satsning gjort och staden har positionerat sig stark som turist, evenemang 

och mötesstad (http://www2.goteborg.com/default.aspx?id=6863). 

Långsiktiga trender i stadsturism gör att många städer och regioner blir till drivare av tillväxt och 

lokal framgång. Samtidigt som destinationerna konkurrerar om resurser och möjligheten att 

stödja utvecklingen läggs allt större vikt på staden som en källa av konkurrensfördelar; öka 

attraktionen och funktionerna av staden genom att skapa värdefulla erbjudanden för besökarna, 

att inspirera besökare och skapa minnen för livet genom att lägga betoningen på platser, 

personer, kultur och bakgrund och språk. Stadsturism handlar om att attrahera turister, utveckla 

en konkurrenskraftig destination som kombinerar ett utbud som möter besökarens krav samtidigt 

som den bidrar positivt till utvecklingen av staden och välfärden för dess invånare (Paskaleva,-

Shapira, 2007).  

1.2 Problemanalys 

Göteborg sägs vara västra Sveriges nationella centrum och en stor hamnstad. Göteborg är 

Sveriges andra största stad men trots detta är det inte långt till vare sig nöjen, naturen eller 

sevärdheter som staden kan bjuda på. Göteborg är en storstad med småstadscharm, som starkt 

influeras av Osloregionen, Danmark och Öresundsregionen samt Sveriges huvudstad Stockholm. 

Göteborg är en stad som idag profilerar sig som mötes- och evenemangsstad på nationell som 

internationell marknad (Nutek, 2007). Göteborg har präglats av handel, sjöfart och internationella 

kontakter sedan staden grundades 1621. Under 1800-talet övergick staden till en industristad då 

rika affärsmän donerade pengar till uppbyggnaden av sjukhus, bibliotek och universitet. Den 

moderna staden, en stad med parker, stenhus och stora gator uppkom först kring sekelskiftet och 

idag är Göteborg en industri- och kunskapsstad.  

1.2.1 En mångsidig stad  

Med 60 000 studenter är Göteborg Sveriges näst största universitetsstad med avancerade 

utbildning och forskningsmiljöer, nationella kompetens- och innovationscentrum. 

Göteborgsregionen har präglats av en tradition av handel och industri och är fortfarande en 

punkt för internationell handel och distribution. Många av skandinavens mest kända 

industrikoncerner har sitt centrum i staden och i och med satsningen på kvalitativ kunskap har 

företag i regionen bra förutsättningar för en nyskapande verksamhet och expansion. Göteborg är 

inte bara en kunskapsstad, en design och shoppingstad utan även en ledande evenemangsstad, en 

stad som bjuder stora evenemang inom idrott, nöje och kultur.   

En medveten strategi, stora arenor och en trogen publik har gjort Göteborg till en framgångsrik 

evenemangsstad. Som shoppingstad bjuds det på en blandning av modernt, trendigt, klassiskt och 

exklusivt i allt från varuhus, gallerior och passager till inredning, design och konhantverksbutiker 
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på gångavstånd.  I Sveriges ledande affärscentrum, Nordstan kombineras ofta shopping och 

evenemang (http://www2.goteborg.com/default.aspx?id=6863). 

Turismen i Sverige omsätter allt mer och turism och handel går hand i hand eftersom turisterna 

lägger det mesta av sina pengar på shopping. Siffror från Nutek/SCB visar att de utländska 

turisterna lägger 37,5 procent av sina pengar på shopping. Så ur ett destinationsperspektiv är 

handeln viktig eftersom man utan attraktiv shopping har svårt att attrahera besökare (Göteborg & 

Co, 2006). I regionen är det Göteborg som är den stora besöksmagneten för besökare och 

handel. Därför måste Göteborgs stad, regionen och turistnäringen fortsätta att arbeta för att 

utveckla och skapa liv i centrala Göteborg. Göteborg vill öka livskvaliteten hos människor som 

lever och verkar i staden. Turismen medverkar till att bygga broar mellan människor från skilda 

kulturer och med olika etnisk bakgrund, vilket skapar ett bredare utbud av kultur, nöjes- och 

idrottsarrangemang, restauranger, utflyktsmål, affärer och ger inkomster för många företag och 

skapar arbetstillfällen. Turismen är viktig, eftersom den ger samhället stora skatteinkomster samt 

skapar ett underlag till att utveckla en större och mer attraktiv infrastruktur (Handla nu, 2008). 

1.2.2 Upplevelsen i fokus 

Upplevelse som begrepp används allt mer inom turismen. Detta faller sig naturligt då fler söker 

upplevelser på annat håll. Gränserna mellan handel, turism och underhållning sammanflyter 

också allt mer, vilket kan exemplifieras med att allt fler köpcentrum, såsom Nordstan i Göteborg, 

kombinerar nöje och shopping. Idag talas det om en stark tillväxt för upplevelseindustri, en 

utveckling som beror på många faktorer med framförallt postmodern konsumtion. Genom 

konsumtion kan man markera sin identitet, därför har vad som konsumeras och hur 

konsumtionen sker blivit allt mer betydelsefullt. Människors konsumtionsmönster har förändrats 

och söker därför nya vägar för lärande och nya sätt att njuta av livet. Upplevelseforskning med 

kundens engagemang tros vara en väg som leder utvecklingen framåt.  

I dagens samhälle står upplevelser i centrum, man talar om upplevelseekonomi och 

upplevelseindustri där upplevelsen står i fokus för konsumtion. Människorna i dagens samhälle 

söker efter variation och avbrott i vardagen. De söker efter upplevelser för att unna sig något 

utöver det vanliga, något som väcker en nyfikenhet och som konsumeras med personer med 

samma eller liknande intressen.  Människor har ett behov av att komma iväg hemifrån, vi 

drömmer om att lämna vardagssysslorna för att söka efter något som vi gärna vill ha men som 

inte finns hemma. Människor söker efter nöjen och avkopplingar, en social gemenskap, träffa nya 

människor och se nya platser. Upplevelser handlar om känslor, om emotionella tillstånd, lek, 

välbehag och uppfyllelse av drömmar (Mossberg, 2003). 
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1.2.3 Förändring och framtid 

Göteborg har länge varit en populär sommardestination och en framgångsrik evenemangsstad, en 

stad i ständig utveckling och en stad där turistnäringen och handeln samverkar. Då många av 

stadens evenemang skedde under den varmare delen av året, insåg staden att det fanns en 

möjlighet att skapa ett evenemang under vintern för att göra Staden mer attraktiv året runt. 

Göteborg skapade Jul på Liseberg. Efter Lisebergs lyckade julsatsning 2004 ansåg Göteborg att 

staden var redo för en större förändring. Staden beslutade att skapa ett evenemang som kan bjuda 

på värme i centrala staden även under vintertid och skapade Julstaden Göteborg 

(http://www2.goteborg.com/templates/Page.aspx?id=7273).  

1.2.4 Evenemangs påverkan 

Evenemang motiverar turism och har en allt större betydelse för konkurrenskraften hos 

destinationer. Destinationer utvecklas, främjar och marknadsför evenemang för att möta olika 

mål. Evenemang kan verka och ha flera funktioner för en destination. Evenemang lockar turister 

(främst i lågsäsonger) samt en ökning av deras spendering av pengar och deras tid i staden. 

Evenemang används även som ett försök att behålla lokalinvånarna i staden och deras pengar på 

hemdestinationen istället för att resa någon annanstans, som ett sätt att skapa något som 

attraherar människor som normalt inte skulle besöka en redan existerande plats samt även 

uppmuntra människor att besöka platsen flera gånger. Genom evenemang kan man alltså göra 

existerande platser, såsom parker och museum mer användbara.  

Evenemang kan utveckla en positiv destinationsimage genom media och publicitet i relation till 

evenemanget som drar till sig turister och lokainvånare. Evenemang är viktiga även när det 

kommer till platsmarknadsföring. Ek och Hultman (2007) menar att platsmarknadsföring innebär 

att en stad förmedlar bilder av ett geografiskt område till väldefinerade målgrupper i syfte att 

konstruera en ny image eller ersätta en negativ. Kerr (2005) förklarar vidare att 

platsmarknadsföring innebär att man skapar en plats som tillfredsställer målmarknadens behov, 

där en destination måste skapa ett starkt varumärke, positionera sig tydligt på marknaden samt 

sticka ut från mängden för att klara den starka konkurrensen med andra städer på den globala 

marknaden.  

Evenemang kan öka imagen av samhällen och attrahera turister till destinationen. Detta kan leda 

till utvecklandet av en bättre plats att leva och arbeta i, en förbättring av livskvalitet samt 

attraktionen av staden som gör att fler väljer att bosätta sig och investera i staden. Sist kan även 

evenemang fungera som en katalysator för stadsförnyelse, öka infrastrukturen och 

turistkapaciteten för destinationen då stora events ofta drar till sig investerare (Getz, 2007).   

”När man mäter antalet utländska besökare till de nordiska länderna brukar Finland ha minst antal besökare 

och Sverige flest. Vintermånaderna januari och februari uppvisar dock att helt motsatt förhållande. Under dessa 

månader har Finland väsentligt fler besökare än Sverige, mer än 80 000 fler hotellövernattningar än Sverige. Ett 
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viktigt skäl är finska Lappland, en region som framgångsrikt använder sin natur och kultur för att skapa 

attraktionskraft. Med attraktioner som Tomteland i Rovaniemi och välorganiserade skoterutflykter i Levi med 

kopplingar till samisk kultur, gastronomi eller rennäring, har man lyckats skapa en utomordentligt stark 

utveckling i turistnäringen i områden där andra alternativ till regional utveckling i stort sett saknas. Om man vill 

skapa denna typ av utveckling är ledorden långsiktighet, kraftsamling och samarbete mellan offentliga och privata 

aktörer” (Nutek, 2007). 

Detta exempel visar på att man kan lyckas med att skapa en attraktiv region under en lågsäsong 

genom att använda sin natur och kultur. Om staden Rovaniemi, genom evenemanget och 

upplevelsen som skapas på Tomteland kan skapa en attraktion som drar turister till staden, borde 

det då inte även finnas en möjlighet för en storstad som Göteborg att lyckas med att skapa en 

attraktiv vinterdestination med evenemang som drar till sig besökare? 

Genom uppbyggnaden av Julstaden Göteborg och en förstärkning av stadens jultema har stadens 

attraktionskraft som vinterdestination ökat (www.goteborg.com). Julstaden Göteborg visar på 

samarbete mellan flera intressenter, där handel och turistnäring samverkar och där man byggt upp 

en attraktiv juldestination kring en stark dragare, nämligen Liseberg. Julstaden är nu ett koncept 

som involverar hela Göteborg (Handla Nu, 2008). Ett julstråk med stämningsfull belysning i träd 

och på fasader har växt fram och Göteborg har genom en förstärkning av staden, skapat en egen 

julig, stilig och nyskapande identitet. Julstaden Göteborg är ett projekt där samarbete står i fokus 

där ambitionen är att locka flera besökare till Göteborg i juletid men även att stadens invånare ska 

få en vackrare stad under julen. Julstaden leds av Göteborg & Co tillsammans med ett flertal 

partners och där visionen är att Göteborg skall vara Nordens ledande juldestination 

(http://www2.goteborg.com/templates/Page.aspx?id=7273). 

1.3 Problemets betydelse 

I dagens samhälle är konkurrensen mellan destinationer större än någonsin och upplevelsen som 

skapas sägs stå i centrum för konkurrensen. För att möjliggöra en tillväxtkraft på den framtida 

marknaden, som turismen och besöksnäringen sägs skapa, blir det allt viktigare för städer att 

bygga ett starkt varumärke och hitta nya sätt att differentiera sig mot omvärlden. Destinationer 

kan klara den ökade konkurrensen och stärka sin position i framtiden genom att använda sig av 

begreppet platsmarknadsföring.  

1.4 Forskningsfråga   

Mot bakgrund av problemanalysen är forskningsfrågan följande: 

Hur används platsmarknadföring i utvecklingen av Göteborg som vinterdestination? 

http://www.goteborg.com/
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1.5 Syfte 

Mitt syfte är att undersöka hur Göteborg använder sig av platsmarknadsföring för att stärka och 

göra staden till en mer attraktiv destination. Jag vill analysera vilka faktorer som sätts i centrum 

för framgång i skapandet av en attraktiv vinterdestination genom evenemanget Julstaden 

Göteborg. Syftet är att undersöka hur evenemanget skapar en attraktiv julupplevelse för besökare, 

undersöka vilka de bakomliggande motiven till skapandet av Julstaden Göteborg har varit samt 

vilka effekter evenemanget skapar i staden. Jag vill även undersöka hur utvecklingen har sett ut 

samt hur platsmarknadsföring, genom destinationsutvecklande kan tänkas användas i framtiden. 

1.6 Avgränsning 

Jag har valt att skriva om ett ämne och en stad som ligger mig varmt om hjärtat, som jag finner 

intressant och som jag brinner för. Nämligen Göteborg. Jag kommer inte undersöka vad 

Göteborg som stad, genom platsmarknadsföring skapar under året alla månader, eftersom det blir 

ett alltför stort område att undersöka och analysera. Jag kommer inte lägga mitt fokus på 

Göteborg som stad under sommaren, då många av stadens evenemang tar plats och då stadens 

invånader också växer i antal. Eftersom Göteborg är en stad som arbetar hårt mot att 

tillfredsställa flera målmarknader och dess behov, påverkar också många faktorer stadens 

framgång.  

Göteborg har länge setts som en stark sommarstad, med konserter, evenemang och med 

underhållningsparken Liseberg som en stark dragare. Även stadens storlek med underhållning, 

bra restauranger och närhet till shopping, samt dess läge på västkusten, med närhet till havet har 

en stakt effekt på att många besökare lockas till Göteborg under  sen vår, sommar och tidig höst. 

Jag kommer inte undersöka vad som lockar alla människor till Göteborg under den varmare 

delen av året och hur detta, ekonomiskt sett gynnar staden.  
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2 Metod  
Följande avsnitt beskriver mina valda metoder för undersökningens genomförande. Metodkapitlet kommer först att 

behandla mitt val av forskningsstrategi, där metodval, kvalitativ och kvantitativ metod diskuteras för att sedan 

leda in på mitt val av ansats där en diskussion kring induktion, deduktion och abduktion behandlas. Därefter 

behandlas undersökningsdesign med diskussion kring tillförlitlighet, överförbarhet, pålitlighet och äkthet för att sist 

i kapitlet behandla datainsamling genom intervjuer och deltagande observation.  

2.1 Forskningsstrategi 

Jacobsen (2002) menar att beroende på vad som ska undersökas och hur problemställningen ser 

ut kan olika metoder väljas. Bryman och Bell (2005) förklarar att kvalitativa och kvantitativa 

undersökningar står för olika forskningsstrategier. Jacobsen (2002) instämmer och förklarar 

vidare att en undersökande problemställning oftast kräver en metod som går på djupet, som är 

intensiv, vilket skapar ett behov av koncentration av få undersökningsenheter eller individer. 

Dessa metoder lämpar sig väl för insamling av så kallad kvalitativ data eftersom det är en metod 

som är känslig för oväntade förhållanden och därmed öppen för aspekter i sammanhanget. 

Widerberg (2002) menar att syftet med kvalitativa intervjuer är att använda sig av det direkta 

mötet mellan forskare och intervjuperson och det samtal som uppstår i sammanhanget, eftersom 

intervjupersonerna växlar och därmed också relationen och samtalet.  

Holliday (2002) förklarar vidare att kvalitativ forskning ger en djupare undersökning än 

kvantitativ, vilken i stället ger en större bredd. Detta resonemang stöds även av Patel och 

Davisson (2003). Bryman och Bell (2005) anser att en kvalitativ forskningsstrategi lägger vikt vid 

ord samt individers uppfattningar och tolkningar av sin sociala verklighet under insamlingen av 

data. Då jag har valt att rikta in mig på att undersöka ett problem främst ur ett företagsperspektiv 

och inte ur ett kundperspektiv skapar därför en kvalitativ metod med djupintervjuer en djupare 

förståelse och en bättre bild av problemet som ska undersökas, därför har jag valt att använda 

mig av en kvalitativ undersökningsdesign för att söka svar på min forskningsfråga 

I den kvalitativa metoden samlas information in genom primärdata, där individuella intervjuer, 

och observationer är de viktigaste typerna. Därefter kan även sekundärdata samlas in. Jag har valt 

att använda mig av en viss del sekundärdata för att stärka empirikapitlet. Bryman och Bell (2005) 

menar att sekundärdata är data av hög kvalitet eftersom personerna som genomfört 

undersökningarna har använt sig av etablerade metoder för att följa upp och analysera data och 

därigenom minimeras problemet med bortfall som många gånger är ett stort problem. 

Sekundärdata är också data framtagen av erfarna och skickliga forskare eller av stora institutioner 

och skapad på nationella urval, som är omöjligt för en student att själv genomföra eftersom det 

tar lång tid och kostar stora summor pengar. Uppsatsens sekundärdata är från källor som 

NUTEK/SCB, Handels Utrednings Institut, Turismens Utrednings Institut, Svensk Handel, 

Verksamhetsberättelser av Göteborg & Co samt data från Göteborg & Co:s hemsida.  
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2.2 Undersökningsdesign  

Flera olika strategier kan tillämpas vid undersökningar. Jag ämnar härmed föra en diskussion 

kring dessa för att sedan komma fram till mitt val av forskningsstrategi.  

2.2.1 Deduktion 

Bryman och Bell (2005) menar att deduktion utgår i teorin för att därefter ta fram en hypotes 

som sedan prövas i empirisk insamling för att få fram ett resultat där sedan hypoteserna bekräftas 

eller förkastas. Därefter omarbetas teorin. Arbnor och Bjerke (1994) understöder Bryman och 

Bells resonemang med att ytterligare förklara deduktion som en vetenskaplig metod där man från 

allmänna bestämmelser sluter sig till enskilda fall för att sedan därefter återvända till de fakta och 

se huruvida han eller hon hade rätt i sina hypoteser. Först då verifieras teorin. Jacobsen (2002) 

förklarar vidare deduktion som en sluten ansats, med starka begränsningar på den information 

som samlas in och där frågorna som ställs är fasta och med givna svarsalternativ.  

Patel och Davidsson (2003) framför att objektiviteten i forskningen antas stärkas genom att 

utgångspunkten tas i redan befintlig teori och forskningsprocessen blir därmed i mindre grad 

färgad av den enskilde forskarens subjektiva uppfattningar. Författarna menar att den befintliga 

teorin som forskaren utgår ifrån kommer att rikta och påverka forskningen och att en fara då 

föreligger eftersom nya iakttagelser inte upptäcks.  

2.2.2 Induktion 

Patel och Davidsson (2003) förklarar att induktion som forskningsstrategi följer upptäckandets 

väg. Forskaren kan genom den induktiva ansatsen studera forskningsobjektet utan att ha först 

förankrat undersökningen i tidigare vedertagen teori för att sedan utifrån den insamlade 

informationen, empirin, formulera en ny teori. Att man inte utgår från en tidigare teori innebär 

inte att forskaren arbetar förutsättningslöst utan personen har egna idéer och föreställningar som 

kommer färga de teorier som produceras. Bryman och Bell (2005) menar att induktion är det 

motsatta av deduktion, där forskaren beskriver konsekvenserna av resultatet för den teori som låg 

bakom eller styrde hela undersökningen. Jacobsen (2002) förklarar ytterligare begreppet induktion 

som en ansats mer förenad med kvalitativa metodval eftersom de är mer öppna för ny 

information och inte det som förväntas. Arbnor och Bjerke (1994) understöder ovantstående 

författares resonemang och förklarar vidare att forskaren vid induktion utgår från observationer 

och sluter sig till teorier med hjälp av faktisk kunskap.  
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2.2.3 Abduktion 

Jacobsen (2002) menar att varken deduktion och induktion ger en objektiv verklighetsbeskrivning 

eftersom forskarna i båda metoderna får in olika tolkningar av verkligheten. Strategierna skiljer 

sig åt genom de antal tolkningsnivåer som de går igenom och samt hur öppna de är för ny 

information. Patel och Davidsson (2003) menar att abduktion är en kombination av deduktion 

och induktion, där forskaren utifrån ett enskilt fall formulerar ett hypotetiskt mönster som kan 

förklara fallet. Det första steget är induktivt, för att sedan pröva en hypotes eller teori på nya fall. 

Här jobbar därmed forskaren deduktivt. Den ursprungliga hypotesen eller teorin kan då utvecklas 

och utvidgas för att bli mer generell. Alvesson och Sköldberg (1994) menar att denna sista ansats 

ger en större flexibilitet för forskaren eftersom den växlar mellan induktiv och deduktiv ansats 

under forskningens gång. Jacobsen (2002) stödjer detta genom att förklara att abduktion har 

fördelen att den inte låser forskaren i lika hög grad som i en induktiv eller deduktiv ansats men 

för fram att det finns en risk att forskaren omedvetet väljer ett objekt att studera efter erfarenhet 

och formulerar en teori som utesluter alternativa tolkningar.  

Jag har valt att använda mig av den abduktiva ansatsen, då jag, precis som Jacobsen (2002) för 

fram i sitt resonemang, anser att både induktionen och deduktionen verkar begränsande på 

undersökningen och att ett abduktivt arbetssätt skapar en större flexibilitet.  

2.3 Tillförlitlighet, Överförbarhet, pålitlighet och äkthet 

Tillförlitlighet, Överförbarhet, pålitlighet och äkthet är istället begrepp som Bryman och Bell 

(2005) menar är alternativ till validitet och reliabilitet inom kvalitativ forskning. Tillförlitlighet är 

motsvarighet till intern validitet inom kvantitativ forskning. Tillförlitlighet är det samma som 

trovärdigheten i den beskrivning som en forskare kommer fram till och som avgör hur 

accepterad den är i andras ögon. Forskningen som genomförs måste göras enligt regler och 

resultaten ska rapporteras till de personer som är en del i verkligheten som studeras för 

bekräftelse av att forskaren uppfattat verkligheten på ett riktigt sätt. Detta gör genom att 

intervjupersonerna godkänner den transkriberade skriften från intervjun.  

Överfarbarhet är det samma som extern validitet och innebär hur pass överförbara resultaten är i 

en annan miljö. Pålitlighet kan jämföras med reliabilitet inom kvantitativ forskning och innebär 

att forskaren ska inta ett granskande synsätt, denna granskning har inte blivit en vanlig teknik då 

den är tidskrävande för andra personer, dvs. granskarna. Jag har därför inte valt att använda mig 

av pålitlighet som granskande synsätt. Äkthet är det samma som objektivitet inom kvantitativ 

forskning. Forskaren måste uppvisa en rättvis bild av åsikter och uppfattningar inom den grupp 

av människor som studerats. Här har jag för att få fram en äkthet, observerat beteenden och 

känslomässiga uttryck hos flera personer i olika åldrar för att jämföra med vad intervjupersonen 

säger att nöjesparken faktiskt gör och vill skapa.  
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2.4 Datainsamling 

Bryman och Bell (2005) beskriver en fallstudie som ett detaljerat och ingående studium av ett 

enda fall. Det kan vara en studie av en viss organisation, av en viss plats, en speciell person eller 

en specifik händelse. Fallstudier utgör ett medel för med vars hjälp ett flertal kvalitativa metoder 

kan kombineras, därigenom förlitar man sig inte helt på en enda kvalitativ metod. Arbnor och 

Bjerke (1994) menar att det finns två huvudgrupper av tekniker för insamling av data. Som 

forskare kan du utnyttja redan insamlat material, sekundärdata och samla in ny, primärdata. 

Jacobsen (2002) hävdar att det nästan alltid blir problem när man bara använder en typ av data. 

Om man som forskare använder flera kan dessa två kontrollera varandra, vilket kommer ge stöd 

och därmed styrka det resultat som man kommer fram till.  

2.4.1 Primärdata 

Jacobsen (2002) förklarar att primärdata innebär information som samlas in för första gången 

genom att direkt gå till den primära informationskällan. Datainsamlingen är här skräddarsydd för 

en viss problemställning och samlas in genom att använda intervju, observation eller 

experiment/frågeformulär som metod. 

2.4.1.1 Intervjuer  

Patel och Davidsson (2003) menar att intervjuer är en teknik för att samla in information som 

bygger på frågor. Intervjuer är personliga eftersom intervjuaren träffar intervjupersonen för ett 

möte då intervjun genomförs. Under tillfället kommer motivationen att påverkas av den 

personliga relationen som uppstår mellan intervjuaren och intervjupersonen. Det är därför viktigt 

att visa ett intresse och förståelse för intervjupersonen. Som intervjuare måste man även visa en 

medgivenhet för intervjupersonens känslor och attityder eftersom denne kan uppleva att man 

kritiserar eller dömer honom eller henne. Arbnor och Bjerke (1994) hävdar att intervju är en 

vanlig teknik inom företagsekonomi och förklarar att man skiljer intervju i flera olika former 

såsom personlig intervju, telefonintervju och enkäter. Bryman och Bell (2005) förklarar vidare att 

en personlig intervju kan variera i stor utsträckning när det kommer till hur forskaren vill ta sig an 

dem.  

Tillvägagångssätt  

Jag har valt att använda mig av en 

så kallad semistrukturerad 

intervjumetod som innebär att jag 

som forskare har en lista över 

teman i anknytning till teoretiska 

områden, begrepp och modeller 

(en intervjuguide, se bilaga 1) som 

ska beröras under intervjun. 
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Intervjuerna spelades in och skrevs sedan ner till fulla texter för godkännande av 

intervjupersonerna.  

Bryman och Bell (2005) menar att en semistruktureras intervju innebär att intervjupersonen har 

en större frihet att utforma svaren på sitt eget sätt och de måste inte komma i precis samma 

ordning som intervjuguiden. Denna intervjumetod innebär även att man som forskare har 

möjlighet att ställa frågor som inte ingår i intervjuguiden, om dessa knyter an till något som 

intervjupersonen har sagt. Jacobsen (2002) understryker detta genom att ge ett liknande 

resonemang som Bryman och Bells (2005) kring semistrukturerad metod.  

Bryman och Bell (2005) skriver att intervjuer bör spelas in och skrivas ner för att underlätta för 

forskaren eftersom det är svårt att komma ihåg en intervju i sin helhet. En ljudinspelning gör det 

möjligt för intervjuaren att gå tillbaka och på så vis få fram samma information som 

intervjupersonen kom med vid intervjutillfället. En ljudupptagning och nedskrivning av en 

intervju gör det också omöjligt att ifrågasättas informationen av läsaren, samt att intervjuerna kan 

användas igen av andra forskare. Författarna menar att det kan finnas en risk att personerna som 

intervjuas kan bli nervösa och osäkra av en ljudupptagning, men detta var inget som jag upplevde. 

Jag upplevde snarare att intervjupersonerna såg ljudupptagningen som en enorm tillgång eftersom 

den skapade en mer öppen och fri diskussion samt gjorde att intervjun fick en mer avslappnad 

ton.  

En ljudupptagning bidrar även till en lägre grad av missförstånd. En nedskrivning av intervjuerna 

tog lång tid och var mycket tidkrävande, men möjliggjorde att jag lätt kunde gå tillbaka till min 

insamlade empiriska data, vilket även underlättade mitt tolkningsarbete och analys. Som 

intervjuare valde jag att genomföra tre olika semistrukturerade intervjuer på plats i Göteborg. Alla 

de tre intervjuerna ägde rum i lugna och avskilda rum så att intervjun inte stördes av andra ljud. 

Vid telefonkontakt bestämde jag möte med var och en av de tre intervjupersonerna och 

meddelade dem att intervjun skulle ha en tidsbegränsning på 1 timme.  

2.4.1.2 Deltagande observation 

Jacobsen (2002) förklarar att observation är en underökning av vad människor gör i olika 

situationer. Därmed understöds Patel och Davidssons (2003) resonemang som förklarar att 

observationer, i vardagslivet, är människans främsta medel för att skaffa information om 

omvärlden. Men observation är inte bara en slumpmässig informationsinsamlig utifrån egna 

erfarenheter utan även en vetenskaplig teknik för att samla in information. Observationen som 

görs måste vara systematisk planerad och informationen måste registrerad systematisk för att 

hålla måttet på de krav som finns på en vetenskaplig teknik. Observationer är användbara när 

information ska samlas in inom områden som berör människors beteenden (yttranden, relationer 

mellan individer och känslouttryck) och skeenden i deras naturliga miljö och i samma stund som 

de inträffar. Jacobsen (2002) förklarar att observation handlar om att registrera personers och 

gruppers beteenden. Patel och Davidsson (2003) menar att observationer kan användas som 

komplement till annan insamlad information. Genom noga förstudier kan man ringa in 

beteenden som är representativa för det som man som forskare vill studera.  
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Jacobsen (2002) hävdar att det är vanligt att skilja på olika typer av observationer, nämligen dold 

eller öppen. En dold observation har en stor fördel eftersom de personer som observeras inte är 

medvetna om det, vilket gör att reliabiliteten blir bättre. Då människor är medvetna om att de blir 

observerade kan de ändra sitt beteende för att göra undersökaren nöjd eller medvetet försöker 

undvika att göra något som kan anses som dumt.  

Robsson (2002) förklarar att deltagande observation innebär att observatören ingår i den grupp 

som ska observeras och att denna metod är främst kvalitativ. Observationen utförs i gruppens 

naturliga miljö och datainsamlingsmetoden är informell. Den information som fås är 

observatörens subjektiva erfarenheter, där anlysen av data pågår under själva 

observationsprocessen. Vad gäller den deltagande rollen finns det olika nivåer.  Författaren menar 

att observatören, i rollen som”complete participant” inte avslöjar för de deltagande att hon är där 

som forskare, utan går helt in i gruppen. I rollen som ”participant as observer”, är observatören 

tydlig och öppen med att man är där som observatör, men försöker samtidigt ingå i gruppen och 

delta i dess aktiviteter. Jag valde att gå in som observatör i rollen som ”complete participant” utan att 

avslöja att jag var där för att studera de medverkade personerna. 

Tillvägagångssätt 

Under två söndagar, den 7/12-2009 och den 14/12-2009 åkte jag till 

Nöjesparken Liseberg för att genomföra en deltagande observation. Mitt 

primära syfte med att genomföra denna deltagande observation var att 

studera olika beteenden och känslomässiga uttryck som kom fram vid 

olika aktiviteter inne på Jul på Lisberg. Jag ville även se skillnader i de 

olika aktiviteter som drar olika kunder inne på parken. Genom att 

studera dessa ville jag sedan dra slutsatser om Liseberg lyckats skapa en 

upplevelse för olika målgrupper som de hade tänkt.  

I mitt observationschema tittade jag på ålder, kön, utmärkande 

beteenden samt känslomässiga uttryck. Jag deltog som observatör för att 

jag ville se vad, inne på nöjesparken, som fick deltagarna att betee sig på 

olika vis, vad som påverkade deltagarnas olika beteenden, utmärkande 

beteenden såsom deras engagemang, delatighet och lust för att ”göra”, 

”känna”, ”smaka”, ”lukta” och ”se”. Jag ville även studera känslomässiga 

uttryck hos deltagarna, som parkens upplevelse skapade i olika 

situationer. Jag ville studera vad, inne på nöjesparken, som fick dem att 

visa uttryck som skratt och tårar, glädje eller ledsamhet, lycka, trötthet, kärlek och närhet, värme 

och hunger.  

Eftersom de personer som åkte dit med mig inte hade en vetenskap om att jag medverkade i 

upplevelseprocessen som observatör, kunde jag därför ta in beteenden utan att påverka utfallet. 

Jag gick in som deltagande observatör, som en medlem i den grupp som observerades samt 

deltog aktivt i processen. Den första söndagen åkte jag dit med min familj och ett par kompisar 

till min pappa och styvmamma och därför behövde jag inte på annat sätt få tillgång till personer 

att observera. Jag valde dessa för att det föll sig naturligt. Under den andra söndagen åkte jag dit 

tillsammans med tre stycken vänner och en väns fyra åriga son. De deltagande personerna var 

http://sv.wikipedia.org/wiki/Kvalitativ_metod
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alltså redan bestämda då det föll sig naturligt även här. Att jag åkte till Liseberg under två 

söndagar gjorde att jag min grupp av observerade personer blev större samt att personerna som 

observerades var i olika åldrar. Jag kunde även se likheter i reaktioner, beteenden och uttryck, 

men olikheter i vilka attraktioner inne på nöjesparken som intresserade de olika personerna.  
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2.4.2 Sekundärdata 

Jacobsen (2002) menar att det inte är forskaren själv som samlar in informationen vid 

sekundärdata utan att det är upplysningar som är insamlade av andra för andra ändamål och med 

en annan problemställning än den som forskaren vill belysa. Sekundärdata kan samlas in genom 

att ta del av existerande berättelser och historier och gör ett försök i att tolka dessa. Sekundärdata 

ingår mycket ofta inom ekonomi där bland annat statistik, räkenskaper och årsredogörelser ingår i 

analyser. Viktigt att belysa här är det urval av källor som används. I min datainsamling till 

empirikapitlet har jag valt att använda mig av sekundärdata från NUTEK/SCB, Turismens 

Utrednings Institut, Svensk Handel, Verksamhetsberättelser av Göteborg & Co samt data från 

Göteborg & Co:s hemsida främst i form av publikationer.  

2.5 Bearbetning och analys av data 

Jag hade redan innan jag genomförde mina intervjuer läst på väldigt mycket om Göteborg och 

om hur staden jobbar med evenemang för att marknadsföra staden mot resten av världen. Detta 

gjorde att jag hade bra kunskap om området då jag genomförde mina intervjuer. Att jag dessutom 

hade varit på Liseberg och upplevt Jul på Liseberg flera gånger förr, samt varit på nöjesparken för 

att uppleva Jul på Liseberg dagen innan intervjun med Julia Vasiis på Lisebergskontoret 

genomfördes, var till en stor fördel i informationsinsamlandet. Att jag var väl påläst inom 

området skapade en bra diskussion och en lättsamhet mellan mig och de intervjuade personerna, 

de insåg vilket stort engagemang jag hade för det berörda ämnet.  

När de tre intervjuerna var genomförda, kände jag att jag hade skapat mig en djupare kunskap 

inom området, som jag sedan tog med mig till observation nummer två. Denna kunskap fick mig 

att börja analysera beteenden och uttryck hos besökare på ett djupare plan, på plats inne på 

Nöjesparken. Då Julia Vasis gav mig mycket värdefull information om hur företaget hade 

utformat parken för att skapa en julig upplevelse för dess besökade, kunde jag med de beteenden 

och känslomässiga uttryck som jag observerade, börja mitt analysarbete av den ”julia” 

upplevelsen som skapades inne på Nöjesparken Liseberg.  

Jag hade väldigt mycket insamlad information från mina genomförda intervjuer och detta innebar 

att jag fick ta ut det mest väsentliga och mest aktuella för en analys som skulle kunna finna svar 

på min forskningsfråga och för att uppnå mitt syfte. Den information som  jag hade samlat in 

från de intervjuer, samt de två deltagande observationer jag genomfört, bearbetades flitigt för att 

få en bra struktur på arbetet. Jag började med att skriva ner varje intervju för att skicka till varje 

intervjuperson för godkännande. Efter deras godkännande kunde jag arbeta vidare med mitt 

skrivande. Snart efter varje genomförd deltagande observation, skrev jag även ner tankegångar 

och analyserade de känslomässiga uttryck och beteenden som uppstod i förhållande till vad 

Liseberg som företag ville skapa.  
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Jag utgick från Kotlers modell Levels of placemarketing och arbetade kring denna, från stort 

perspektiv till det lilla, evenemanget som är det centrala i Julstaden Göteborg, nämligen Liseberg.  
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3 Referensram 
Detta kapitel innehåller undersökningens teoretiska referensram. Kärnan i referensramen kretsar kring 

platsmarknadsföring.  för att sedan gå in djupare på delar i begreppet för att tydliggöra och skapa en djupare 

förståelse.  

3.1 Place Marketing och konkurrens 

Städer och regioner i Europa konkurrerar inte längre bara med varandra utan också med städer 

på den globala marknaden (Kotler et al, 1999). Hayman (2006) förklarar att platser börjar likna 

varandra, de hörs, syns och säger allt liknande saker och det är globala krafter som skapar 

standardiserade platser med likande hotell, affärer och företag. Därför förklarar författaren att 

platser måste skaffa sig en varumärkesstatus där destinationen sticker ut från mängden för att inte 

riskera att förlora sin konkurrenskraft. Kerr (2005) menar att city branding associeras med den 

ekonomiska viljan att positionera sig allt mer positivt i den konkurrensutsatta marknaden av 

platser. Han förklarar vidare att städer, för att klara konkurrensen, måste skapas empatiskt, 

tematiseras och göra sig hörd bland företag obundna till en specifik plats, invånare och besökare.  

Holloway (2002) förklarar att en stad med ett rykte och image attraherar turister bättre än de 

städer som inte har en klar definierad image. Alla destinationer innehar gemensamma 

karaktärsdrag, nämligen att deras framgång med att locka till sig besökare beror på kvaliteten av 

de fördelar: attraktioner, boende och tillgänglighet att komma till destinationen, som de erbjuder 

turisten. Blain, Levy and Ritchie (2005) menar att destinationsupplevelsen är den fundamentala 

produkten inom turism och destinationen står i centrum för konkurrensen. 

Hayman (2006) hävdar att konsumentens beslutsprocess har förändrats från att välja produkter 

baserad på rationella faktorer såsom pris och funktionalitet till att nu välja produkter utifrån 

emotionella aspekter. Författaren menar att faktorer som nu spelar en allt större roll i kundens 

beslutprocess är varumärke och rykte.  Faktorer som kultur, arkitektur, klimat, landskap och miljö 

rankas högre än andra faktorer när det kommer till vad som skapar ett starkt varumärke och en 

image för en plats. Ett kulturellt landmärke kan skapa en stark lokal identitet som krävs för att 

destinationen ska lyckas i framtiden eftersom det kan överföra värderingar och aspirationer till 

den omgivande miljön och skapa ett starkare värde i platsens varumärke.  Författaren förklarar att 

kulturella faciliteter skapar en förändring och ett värde. Att vara värd för ett stort sport 

evenemang kan bli en stor tillgång för en destinations image. En DMO måste därför sälja en 

livsstil såväl som affärsfördelar för att lyckas. Ekinci & Hosany (2006) förklarar att en hög 

konkurrens mellan destinationer, där destinationer är lätt utbytbara gör att DMO:s hela tiden 

måste jobba hårdare för att attrahera besökare. Organisationerna måste nu använda varumärkning 

för att attrahera turister. Hayman (2006) menar att destinationer utan ett klart tydligt varumärke 

kommer att försvinna i mängden och att investeringar i utvecklingen av en individuell identitet 

därför är ett måste för de platser som vill konkurrera i den allt konkurrensutsatta 
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destinationsekonomin. Det är de platser som är engagerade, investerar i ett varumärke för en 

destination och som skapar ett emotionellt engagemang hos sin publik som kommer att lyckas. 

Att marknadsföra platser blir allt vanligare för städer, regioner och länder (Kavaratiz & 

Ashworth, 2006).  Destinationer är platser som attraherar besökare för tillfällig övernattning och 

stäcker sig från kontinenter till stater och provinser, till städer och byar (Pike, 2004).  

“A destination is a place where people want to be. It could be a shop, a street, a city, a country or even a continent. 

They are special places that attract talent and create opportunities to generate prosperity. Destination status is not a 

rite of passage; it is a prized asset that requires nurturing and constant attention” (Hayman, 2006). 

Hankinsson (2006) menar att en plats är framtagen av flertalet både publika och privata 

organisationer och konsumeras av flera olika konsumenter med olika syften, samtidigt. Han 

förklarar vidare att en plats inte är en ensam produkt utan en plats är en fusion av individuella 

tjänster som shopping och sportcenters, teatrar, museum samt infrastrukturella tjänster som vägar 

och järnväg. Kotler, Asplund, Rein & Haider (1999) menar att placemarketing innebär att man 

designar en plats för att tillfredsställa målmarknadens behov.  

3.2 Platsmarknadsföring och dess nivåer 

3.2.1 Figur 1 – Levels of placemarketing  

(Källa: Kotler et al, 1999). 

3.2.2 Målmarknader  

Platsmarknadsföring eller place marketing 

syftar till att förmedla utvalda bilder av ett 

specifikt geografiskt område, riktad mot 

en eller flera väldefinierade målgrupper. 

Den bild som förmedlas till målgruppen 

är positiv och i syfte att konstruera en ny 

image eller att ersätta en negativ (Ek och 

Hultman, 2007). Platsmarknadsföring 

betyder att man skapar en plats som 

tillfredställer behoven för dess 

målmarknad. Platsen har lyckats först då invånare och företag är nöjda med samhället och då 

besökares och investerares förväntningar har uppnåtts.  
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Kerr, 2005 förklarar att platser ska vara varu- och tjänsteproducenter, högkvarter och regionala 

kontor, en marknad för investering, export, tursim, sjukvård och en marknad för nya invånare. 

Kotler et al, 1999 menar att det för platsmarknadsförare finns fyra breda målmarknader, nämligen 

en marknad för besökare, en för lokalinvånare och anställda., en för att attrahera nya företag, 

industrier och nya investerare och en marknad för export. Ek och Hultman (2007) stödjer Kotler 

et als resonemang och förklarar att målgrupperna kan delas in i tre breda kategorier. Näringslivet, 

vilket innebär företag som vill etablera sin verksamhet på eller investera i destinationen, turister 

och besökare eller potentiella invånare. Författarna menar att platsmarknadsföring i första hand 

är riktad till objekt utanför destinationen rent geografiskt. Men att platsmarknadsföring även har 

en funktion mot de företag och invånare som redan finns på destinationen.  

3.2.3 Platsmarknadsförare 

Kotler et al (1999) menar att marknadsföring av platser är en process som involverar alla invånare 

i en stad och klargör att platsmarknadsförare både är exempelvis politiker i den publika sektorn 

och lokalinvånare och olika företag från den privata sektorn. Författarna förklarar att det är 

viktigt att lokalinvånarna är stolta över staden som de lever och verkar i. Kavaratiz & Ashworth 

(2006) stödjer detta och menar också att lokalbefolkningens deltagande och engagemang är viktig.  

Ek och Hultman (2007) liksom Kotler et al (1999) betonar betydelsen av att personer och företag 

på destinationen är goda ambassadörer för platsen. Om människorna trivs och är stolta över en 

plats som de bor på och företaget verkar, ökar troligheten att de även kommer att sprida goda 

ord och positiva bilder om platsen för andra människor. Författarna för även fram att det är 

viktigt att göra lokalbefolkningen och näringslivet delaktiga i platsens marknadsföring eftersom 

den utåtriktade marknadsföringen då blir mer trovärdig. Kotler et al (1999) menar att 

lokalinvånarna medvetet och omedvetet agerar som platsmarknadsförare, därför måste 

destinationens värdeproposition och tema vara välkänt och accepterat hos invånarna. Kavaratiz 

& Ashworth (2006) menar att flera författare rekommenderar att en specifik 

destinationsmarknadsföringsorganisation (DMO) skapas för att agera som en koordinator för 

hela destinationen och dess marknadsföring. Mossberg & Johansen (2006) förklarar att någon 

måste ta ansvar för utvecklingen av destinationen och dess marknadsföring. Författarna menar att 

varje destination med platsmarknadsförare från den privata sektorn och den offentliga sektorn 

kräver ett stort samarbete mellan de olika aktörerna för att kunna möjliggöra en ”kontroll” av 

kundens upplevelse på platsen. 

3.2.4 Faktorer som påverkar  

Kotler et al (1999) förklarar att strategisk platsmarknadsföring involverar element som 

infrastruktur, attraktioner, människor och samt image och livskvalitet. Kotler et al (1999) förklarar 

att varje plats måste kämpa med att finna något unikt att erbjuda marknaden i den allt hårdnande 

konkurrensen mellan städer och menar det måste finnas en kombination av erbjudanden och 
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fördelar som kan möta förväntningarna av en bred grupp, såsom investerare, nya företag och 

besökare. För att skapa värde och ett hållbart samhälle används fyra aktiviteter som ses som 

kärnan i platsmarknadsföring. För det första måste platsen se till att platsen har ett basutbud av 

tjänster samt att infrastrukturen upprätthålls, så att stadens invånare, företag och besökare är 

nöjda och för att stadens erbjudanden kan levereras på ett effektivt och lättillgängligt sätt. För det 

andra är det viktigt att skapa attraktiva stimulanser för att behålla lokalinvånare och etablerade 

företags stöd samt för att attrahera nya företag, investeringar och besökare till destinationen. För 

det tredje det viktigt att marknadsföra platsens distinkta attraktioner och fördelar genom image 

och kommunikationsprogram så att potentiella användare blir medvetna om dem. Och slutligen 

måste staden finna stöd hos lokalinvånare, ledare och institutioner för att göra staden mer 

välkomnande och entusiastisk i att attrahera nya företag, investerare och besökare till staden. 

Dessa faktorer påverkar platsens framgång i att attrahera och tillfredsställa platsens 

målmarknader. 

3.3 Varumärket  

Kerr (2005) förklarar att city branding handlar om att använda varumärkesstrategier och andra 

marknadsföringstekniker till den ekonomiska, sociala, politiska och kulturella utvecklingen av 

städer, regioner och länder. Medway & Warnaby (2008) menar att städer är varumärken och 

används för att särskilja vad en stad har framför en annan. Blain et al (2005) definierar varumärket 

av en destination som ett namn, en symbol, en logo, ordmärke eller annan grafik som identifierar 

och differentierar destinationen. Författarna menar att ett varumärke uttrycker löften om en 

minnesvärd reseupplevelse som unikt associeras med destinationen där varumärket sätter 

samman och förstärker minnena av upplevelsen.  

3.3.1 Personlighet, identitet, positionering och image 

Ekinci & Hosany (2006) förklarar att en destinations personlighet definieras 

som “the set of human characteristics associated with a destination” där en distinkt 

personlighet kan hjälpa en destination att skapa unika och positiva 

associationer i konsumentens minne och genom det förhöja varumärket. En 

väletablerad personlighet influerar konsumenters val och utvecklar starkare 

emotionella band, förtroende och lojalitet till varumärket. En distinkt och 

emotionellt attraktiv personlighet har även inflytande på den hur 

destinationens image uppfattas samt influerar besökares beteende av val. 

 

Kavaratiz & Ashworth (2006) samt Medway & Warnaby (2008) menar att ett varumärkes identitet 

är hur DMO:s vill att destinationen ska uppfattas. Kavaratiz & Ashworth (2006) klargör att ett 

varumärkes positionering är en del i den värdeproposition som kommuniceras till målmarknaden 
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och som visar på en konkurrensfördel. Hudson & Hawkins (2006) förklarar att en destinations 

positionering måste klart visa vad destinationen erbjuder i förhållande till andra platser.  

 

Kavaratiz & Ashworth (2006) menar att ett varumärkes image är hur varumärket faktiskt 

uppfattas av målmarknaden. En image som inkorporerar uppfattningar om kvalitet och värden 

samt associationer och känslor. Denna process av att varumärka destinationer är en strategiskt 

och taktiskt ledningsarbete av DMO:s.  Medway & Warnaby (2008) förklarar vidare att en plats 

image definieras som “the sum of beliefs, attitudes and impressions that a person or group has of an object” 

där imagen representerar “a simplification of a large number of associations and pieces of information 

connected with the place”. Författarna menar att en destinations image måste hanteras och ledas väl 

eftersom många städer förändras från att tidigare vara förknippade som industristäder med fokus 

på produktion till städer med fokus på konsumtion. Kavaratiz & Ashworth (2006) menar att 

fokus i varumärkning av platser ligger i människors uppfattning och image av en plats. Att 

varumärka platser handlar om mer än att skapa något annorlunda än konkurrenterna, det handlar 

om att skapa associationer. Medway & Warnaby (2008) förklarar att identitetsskapande och 

byggandet av en image för en plats är en viktig del i begreppet place marketing. (Läs vidare om 

platsimage under upplevelsebegreppet 3.7.7) 

3.4 Attraktioner 

Kotler et al (1999) klargör att attraktioner är kännetecken, utmärkande drag och events som 

tilltalar och lockar invånare, potentiella invånare, besökare, företag och investerare till en plats. 

Attraktioner som lockar besökare kan vara en destinations naturliga skönhet såsom Stockholms 

skärgård. Historia och kända personer såsom Picasso i staden Malaga i Spanien eller 

shoppingarenor och utbud. Kulturella attraktioner, rekreation och underhållning såsom ett bra 

utbud av restauranger, barer, nattklubbar, parker och nöjesparker.  Sportarenor är också en 

attraktion som drar besökare liksom festivaler såsom kulturkalaset i Göteborg, byggnader, 

monument och skulpturer som Big Ben i London och museum. Svårigheter hos destinationer 

ligger i att underhålla och utveckla infrastrukturen och andra kringtjänster som stödjer det ökade 

antalet av besökare eftersom de är viktiga för besökarnas upplevelse på platsen.  

3.4.1 Evenemang  

Getz (2007) förklarar att evenemang motiverar turism och har en allt större betydelse för 

konkurrenskraften hos destinationer. Författaren menar att alla evenemang inte är 

turistorienterade utan de kan även inta andra roller såsom samhällsbyggande, stadsförnyelse, 

utvecklande av kultur och bildandet av nationella identiteter. Alla planerade evenemang är unika 

på grund av interaktionerna mellan miljön, människorna och ledningssystemen och kräver att 

man måste vara på platsen för att kunna uppleva det unika. Planerade evenemang är skapade av 

ett syfte och har idag fått en allt större betydelse. Destinationer utan strategier, policys eller utan 
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en klar vision och objektiv kan inte skapa effektiv evenemangsturism. Destinationer måste vara 

klara med vad de vill att evenemangen och destinationen ska uppnå och åt vilket håll de är på väg. 

Evenemang tillfredsställer stora massor som behöver strategiska mål ledda av professionella 

personer för att lyckas. Destinationer och DMO:s behöver veta vem som reser till evenemang, 

varför och vilka som deltar. De behöver även förstå vad evenemangsturister gör och hur de 

spenderar sina pengar.  

Mossberg och Johansen (2006) förklarar att spektakulära evenemang och mer differentiering 

lättare fångar medias och olika målgruppers intresse och att repetitiva, återkommande evenemang 

har en större möjlighet att påverka en image då medvetenheten om evenemangets existens ökar 

över åren. Vissa destinationer förknippas med evenemang medan andra platser förvandlas till 

destinationer för en bestämd tid när ett visst evenemang äger rum. Många storstäder med ett 

brett utbud av aktiviteter blir ofta förknippade med evenemang.  

3.4.2 Evenemang och dess ekonomiska roller 

3.4.3 Figur 2 – Tourism and economic roles of 

events  

(Källa: Getz, 2005).  

Theobald (1998) klargör att företag, samhällen och 

platsmarknadsföringsorganisationer engagerar sig nu i 

systematisk planering, utveckling och marknadsföring av 

events som touristattractions, image-makers, catalysts eller 

animators. Getz (2007) menar att destinationer utvecklas, främjar och promotar evenemang för att 

möta olika mål. Evenemang kan fungera som en tourist attraction som attraherar turister (främst i 

lågsäsonger) samt en ökning av deras spendering av pengar och deras tid i staden. Det innebär 

även att försöka behålla lokalinvånarna i staden och deras pengar på hemdestinationen istället för 

att resa någon annanstans. Evenemang kan även fungera som animators vilket innebär att man 

strukturerar program och speciella events på redan existerade platser för att göra dem mer 

användbara, såsom parker och museum. Detta gör det möjligt att attrahera människor som 

normalt inte skulle besöka platsen samt även uppmuntra människor att besöka platsen flera 

gånger. Stora evenemang kan även agera som image-makers genom utvecklandet av en positiv 

destinationsimage, en image som till stor del skapas av media och den publicitet i relation till 

evenemanget som attraherar turister och lokainvånare.  

Evenemang är viktiga även när det kommer till platsmarknadsföring genom att det kan öka 

imagen av samhällen och attrahera turister. Detta kan leda till utvecklandet av en bättre plats att 

leva och arbeta i, en förbättring av livskvalitet samt attraktionen av staden som gör att fler väljer 

att bosätta sig och investera i staden. Sist kan även evenemang fungera som en catalyst för 
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stadsförnyelse, öka infrastrukturen och turistkapaciteten för destinationen då mega-events ofta 

drar till sig investerare.  

3.4.4 Evenemangsportfolio  

Getz (2007) menar att varje samhälle har en existerande portfolio för evenemang. Mossberg och 

Johansen (2006) betonar detta ytterligare genom att framföra att i princip alla kommuner i Sverige 

har en evenemangsportfölj som är mer eller mindre strategiskt utvecklad. Getz (2007) förklarar 

vidare att evenemang i en destinationsportfolio kan kategoriseras efter typ, säsong och påverkan. 

Säsonger är vanligt inom turismindustrin och behovet blir ofta koncentrerat till en eller flera topp 

säsongstider istället för att sprida ut evenemangen över hela året. Evenemang kan göra att man 

överkommer dessa toppar genom att sprida ut turismbesökarna mer jämt över året (Getz, 2007). 

3.4.5 Figur 3 – Event Portfolio  

Källa: Getz, 2007 

Mega-events är: „„Major one-time or recurring events 

of limited duration, developed primarily to enhance the 

awareness, appeal and profitability of a tourism 

destination‟‟.   

 

Publiciteten och profilen som skapas för 

destinationen är de viktigaste orsakerna till att man är värd för ett mega-event. Det är även en 

tillgång eftersom besökarna och medverkande attraheras direkt och indirekt av destinationen. 

Getz (2007) menar att hallmark-events är ett evenemang av så stor betydelse för arrangören, 

genom den tradition, kvalitet, attraktion och publicitet den ger destinationen i form av 

konkurrensfördelar. Eventet och destinationen kan sedan, som en konsekvens av detta bli 

länkade till varandra vilket gör att man omedelbart tänker på eventet när man tänker på staden, 

såsom Mardi Gras och New Orelans. 

3.4.6 Evenemangs ekonomiska effekter på samhället 

Nutek (2007) förklarar att evenemang lockar turister till en plats men intäkterna är bara en liten 

del av de värden som denna händelse skapar och det är snarare intäkter i andra verksamheter som 

skapar de verkligt stora effekterna i samhället.  Intäkter kan komma från turistens behov av 

övernattning, uthyrning, restaurangbesök och transporter eller handel som är direkt relaterade till 

evenemanget. Kotler et al (1993) förklarar att ju fler besökare man attraherar, desto högre 
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nettoinkomst går till platsen de besöker. Ju längre besökaren stannar, desto mer kommer de att 

spendera. Destinationer ska därför, föredra att marknadsföra sig mot besökare som spenderar 

mer per dag och som stannar längst. Nutek (2007) förklarar att resor och turism har stor 

betydelse för ekonomi och näringsliv i både storstäder och glesbygd och den är en starkt drivande 

kraft för sysselsättning. Turism och resande ger stora effekter för en destination och 

tillväxtpotentialen är stor. Orsaken till turismens ökning beror mycket på att människor idag har 

bättre ekonomiska möjligheter att resa samt att människans sociala nätverk nu växer och sprider 

sig över nationsgränser. En allt mer globaliserad värld med internationell handel ökar även 

behovet av affärsresor.  

På Göteborgs officiella hemsida, www.goteborg.com kan man läsa att: ”Turism bygger broar mellan 

människor i samhället, ger inkomster för många företag, skapar en högre sysselsättning samt ger samhället stora 

skatteinkomster. Turismen bidrar även till att utveckla en större och mer attraktiv infrastruktur”.  

3.5 Leverans 

Kotler et al (1999) förklarar att varken en image eller attraktioner själva kan utveckla en plats. 

Infrastruktur spelar en stor roll för platser eftersom det har en stor betydelse i en plats utveckling. 

vägar, motorvägar, järnväg, flyg och telekommunikation är de främsta infrastrukturella 

förbättringarna som görs och som påverkar den infrastrukturella bilen av platsen. Investeringar i 

infrastruktur lättar även arbetslöshet efter det sätter många personer i arbete. En effektiv 

infrastruktur behövs i botten. En utmärkt och väl underhållen infrastruktur kan inte garantera 

tillväxt i ett samhälle. Men för att skapa livskvalitet och stödja ekonomisk produktivitet hos en 

destination menar författarna att det krävs en infrastruktur som utvecklas och underhålls. Andra 

infrastrukturella investeringar hos platser görs för hamnar, generering och distribution av 

elektricitet och värme, byggnader för vatten, tillgång till land för byggande av boende och 

företagskontor.  

3.6 Marknadsföring och medial betydelse 

Buhalis (1999) klargör att destinationer är svåra att marknadsföra och leda på grund av 

relationerna mellan lokala intressenter. Upplevelsen representerar en samling av både 

professionella och personliga intressen av människor som lever och arbetar i staden. Strategier 

som skapas och handlingar som utförs ska vara en samling av dessas intressen. Ek och Hultman 

(2007) menar att platser skapas, gestaltas och upplevs i ett ständigt och komplext spel mellan 

medias representation av platsen och människans upplevelse. Författarna förklarar att de flesta 

resorna redan börjar långt innan en resenär har lämnat hemmet och att bara ett namn eller en 

tanke på en plats väcker föreställningar.  Media har ett stort inflytande i skapande av 

föreställningar samt även påverkan i de reflektioner och utvärderingar som sker efter resan då 

http://www.goteborg.com/
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erfarenheten av platsen antingen överträffar förväntningarna eller tvärtom, inte alls levde upp till 

den bild av platsen som media skapade. 

Kotler et al (1999) klargör att det finns fyra olika strategier för att attrahera besökare, 

lokalinvånare och anställda, företag, industrier och investerare samt en ökning av export. 

Dessa strategier är: imagemarknadsföring, attraktionsmarknadsföring, infrastrukturell 

marknadsföring och personmarknadsföring. Utan en unik och distinkt image kan en potentiellt 

attraktiv plats bli osynlig på den konkurrensutsatta marknaden mellan platser. Genom att bygga 

upp en stark image och kommunicera den till potentiella målmarknader kan en plats bli synlig och 

attraktiv. Men många gånger är imagemarknadsföring inte tillräcklig för att öka en plats 

attraktionskraft. Platser måste även investera i specifika attraktioner som kan dra 

målmarknaderna till platsen, så kallad attraktionsmarknadsföring. En del platser har naturliga 

attraktioner på platsen såsom kanalerna i Venedig, andra skapar attraktioner på plats för att 

attrahera målmarknader, såsom en nöjespark eller ett konventionscenter. Platsen kan också 

marknadsföras genom den infrastruktur som byggts upp. Den sista strategin för en plats är att 

marknadsföra människorna som bor på platsen, genom kända personligheter, lokala ledare, 

kompetenta personer, personer med entreprenöriell profil eller personer som har flyttat till 

platsen. Ett exempel på personmarknadsföring för en plats är staden Rovaniemi i norra Finland 

där Jultomten kommer ifrån.  

Ek och Hultman (2007) menar att informationsöverflödet och den ökade konkurrensen om 

människors uppmärksamhet skapar mindre plats för traditionell reklam. Nya metoder och 

tekniker framför dyra kampanjer med annonser och broschyrer tar en allt större plats i 

marknadsföringen. Kundrelationer och tjänsteprocesser får större fokus i och inbäddad 

marknadsföring i form av nyhetsstyrning har expanderat det senaste. Nyhetsstyrning eller news 

management är ”alla de tekniker och strategier som används för att försöka påverka vad som blir nyheter och 

hur dessa utformas”. Synlighet genom journalistisk publicitet där nyhetsstyrning är en av de 

kommunikationsstrategier som har hög prioritet och används flitigt av Sveriges Rese- och 

Turistråd då exponeringar av redaktionella artiklar om Sverige i Internationella tidningar har en 

stor betydelse eftersom de ger en högre trovärdighet än vanliga broschyrer.  

3.7 Platsen och framgång 

Nutek (2007) förklarar att platsens attraktionskraft tillsammans med företagen är vad som blir en 

avgörande faktor för framgång. Att erbjuda ett rikt utbud av boendemöjligheter och restauranger 

är en viktig faktor för turismen, men de företagen kan inte själva skapa konkurrenskraft på 

marknaden, utan helheten är vad som karaktäriserar platsen. En helhet av natur, kulturmiljö, 

evenemang och infrastruktur.  

På http://www.turismensutredningsinstitut.se/ kan man läsa följande: ”Om slutmålet är att 

vara en attraktiv ort, region eller land att såväl bo i eller driva företag i, som att besöka som turist, så är det en 

rad olika områden som berörs. Det handlar om att ha ett bra utbud av boendealternativ och restauranger, 

intressanta besöksattraktioner, evenemang eller natursköna rekreationsområden. Men även om att ha ett komplett 

http://www.turismensutredningsinstitut.se/
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shoppingutbud, en genomtänkt stadsarkitektur, en bra trafiksituation och tillgänglighet med olika 

kommunikationsmedel. Vad som är tillräckligt bra eller mycket bra är förstås olika beroende på vilken 

destination det handlar om och varje destination måste finna sin egen vision och utvecklingsväg”.  
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3.7.1 Platsen och strategier för destinationsutveckling 

Kotler et al, 1999 förklarar att en plats i problem kan arbeta med fyra olika strategier för 

destinationsutveckling: En destination som en karaktär innebär att en plats ökar sin 

attraktionskraft genom stadsdesign. En plats som en skapad miljö, där en plats måste utveckla och 

underhålla stadens infrastruktur, som är kompatibel med den naturliga miljön i staden. En plats 

som en tjänstegivare, där staden ska verka för att skapa trygghet för människor och egendomar samt 

skapa social säkerhet och utbildning. En plats med underhållning och återhämtning, där fysiska 

kännetecken och evenemang används som attraktioner och ska tilltala invånare, potentiella nya 

invånare, besökare, företag och investerare. 

3.8 Marknaden för turism 

Nutek (2007) menar att resenären blir mer och mer van att resa, har blivit rörligare och semestrar 

oftare men under kortare tid. Resenären har också blivit mer aktiv under sin semester. TUI 

(2006) förklarar att turistisk konsumtion har gått från att vara lyx till att nu ingå i människans 

basala behov och något man unnar sig även vid lågkonjunkturer. Detta är slutsatser som dragits 

efter analyser gjorda vid föregående års lågkonjunkturer då siffror visar att turism och 

besöksnäringen påverkades mycket lindrigt av konjunkturnedgång. TUI (2006) förklarar att 

Sveriges möjligheter i framtiden ligger i att identifiera och attrahera nya sektorer i 

samhällsekonomin som har tillväxtkraft, samt menar att turism och besöksnäringen har stor 

potential att åstadkomma detta.  

Nutek (2007) förklarar att människor har ett behov av att komma iväg hemifrån, att människor 

drömmer om att lämna vardagssysslorna för att söka efter något som de gärna vill ha men som 

inte finns hemma. Människor söker efter social gemenskap, att träffa nya människor, se nya 

platser, nöjen och avkopplingar. ”Att resa är att uppleva. Inte bara nya genuina kulturer och spännande 

miljöer utan också att upptäcka sig själv och sina innersta sidor. Packa väskan lätt och lämna alla belastningar 

hemma. Du kan vara fri om du vill”. 

3.8.1 Vad är turism? 

”Turism är det samma som människors aktiviteter när de reser till och vistas på platser utanför sin vanliga 

omgivning under kortare tid än ett år för fritid, affärer eller andra syften. Turistrelaterade branscher är de 

branscher i näringslivet som helt eller delvis producerar varor och/eller tjänster riktade till människor som utövar 

turism. Turistnäringen omfattar företagandet i den del av produktionen inom de turistrelaterade branscherna som 

är direkt riktad till människor som utövar turism. Turistrelaterade branscher: Hotell och restaurang, Transport, 
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Resebyråer och researrangörer, Småhus och fritidshus, Kultur, rekreation och sport, Varuhandel och Övriga 

tjänster”. 

Nutek (2007) menar att slutprodukten av turism inte är en påtaglig produkt, utan en tjänst där 

produktionen och konsumtionen inte sker på en bestämd plats utan i en kedja av olika 

tjänsteverksamheter.”Turism handlar nästan alltid om långa kedjor av värdeskapande. Upplevelsen är i 

många fall en startpunkt i den värdeskapande kedjan. Utan möjligheter till upplevelser saknas mycket av för 

utsättningarna för turism”.  

3.8.2 Turism och framgång 

Nutek förklarar i sin publikation om transporter och besöksmål (2007) att framgångsfaktorer för 

svensk turism är om företag inom turismsektorn utvecklas genom kompetens, stöttning av 

näringens entreprenörer, genom destinationsbyggande (företag i samverkan för gemensamma 

framgångar), marknadsföring och utnyttjande av ny teknik som gör att turisten själv kan paketera 

sina resor. Utvecklingen av turism är beroende av offentligt engagemang både inom och utanför 

näringspolitiken och det kräver samordning och samverkan på både central och regional nivå. 

Nyttan med samverkan handlar framför allt om ökad förståelse för varandras verksamheter, 

ökade kunskaper om nya möjligheter genom nya kontakter, effektivitet, tydligare regionala 

prioriteringar och bättre kontakter med myndigheter  

3.9 Upplevelsen 

Mossberg (2001) menar att upplevelser står i centrum i dagens samhälle, att man talar om 

upplevelseekonomi och upplevelseindustri där upplevelsen står i fokus för konsumtion. 

Människorna i dagens samhälle söker efter variation och avbrott i vardagen och söker upplevelse 

för att unna sig något utöver det vanliga, något som väcker en nyfikenhet och som konsumeras 

med personer med samma intressen.  Mossberg (2001) klargör att upplevelser handlar om 

känslor, om emotionella tillstånd, lek, välbehag och uppfyllelse av drömmar. En upplevelse är en 

helhet som påverkas av många olika faktorer. Faktorer som andra kunder, miljön och personal. 

Upplevelser skapar engagemang och emotionella värden som blir allt mer betydelsefulla vid köp 

och konsumtion. En upplevelse är ofta flyktig och består av händelser som äger rum under en 

viss tidsperiod. Det kan vara en upplevelse i stundens ögonblick eller en som kräver mer tid. 

Mossberg (2001) klargör att sinnena måste uppmärksammas och sättas i centrum eftersom 

människans fem sinnen påverkar kundernas upplevelser i stor grad. Kundernas upplevelser är 

individuella och påverkar därför dennes identitet, livsstil och personlighet. Företag kan därför 

använda sig av människans fem sinnen i deras marknadsföring och i deras utformning av miljön 

där kundmötet äger rum. Hultén et al (2008) menar att kunden inte skulle få några intryck utan 

sinnena och utan intrycken som skapas hos kunden, skulle det inte heller skapas några 

sinnesupplevelser (Hultén et al, 2008). 
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3.10 Faktorer som påverkar upplevelsen 

 

3.10.1 Figur 4 – Faktorer som 

påverkar olika upplevelser  

Källa, Mossberg, 2001 

3.10.2 Mervärden och servicemötet 

Mossberg (2001) menar att olika former av mervärden kan vara avgörande i att kunden väljer ett 

alternativ framför ett annat. Detta kan vara olika aktiviteter som skapas i upplevelserummet eller 

ett förbättrande av utformningen av platsen där upplevelsen äger rum. Arkitektur, inredning och 

konstnärlig design spelar en allt större roll. Författaren menar att människor oftast inte bara har 

ett motiv för att besöka en stad utan flera motiv för att tillfredsställa olika behov. En person kan 

påverkas av push och pull faktorer. Push faktorerna påverkar en person att lämna sin vardag för 

något annat som inte finns hemma. Pull faktorerna är de motiv som attraherar turisten och får 

denne att välja en destination framför en annan.  

Mossberg (2001) förklarar att servicemötet påverkar kundens upplevelse. Gröönros (2007) menar 

att möten mellan köpare och säljare kommer ha en kritisk påverkan på den uppfattade servicen. 

Författaren förklarar att servicekvaliteten har en funktionell och en teknisk sida som uppfattas av 

kunden. Interaktionerna som sker är av störta vikt och kommer påverka kundens uppfattning av 

den service som ges. Kunden influeras också av den tekniska kvaliteten i den process som 

genomförs och som påverkar resultatet. Hur servicepersonal genomför sitt arbete och bemöter 

kunden kommer också påverka kundens uppfattning. Ett företags eller en plats image är av stor 

vikt eftersom den påverkar den uppfattade kvaliteten av den service som ges. Om platsen eller 

företaget har en image som kunden uppfattar som bra, kan mindre misstag ofta förlåtas och fort 

glömmas bort. Imagen av platsen kommer dock skadas om misstag ofta sker.  

3.10.3 Upplevelserummet och människans sinnen 

Mossberg (2001) förklarar att upplevelserummen påverkar besökares beteenden, dennes 

uppfattning av platsen samt dess image. Nästan alla arrangemang som ska ge människor 

upplevelser kräver en arena för genomförande. Permanenta upplevelserum kan vara exempelvis 

nöjesfält som Liseberg. Icke permanenta upplevelserum kan vara exempelvis utställningshallar 

där syftet är att använda en utformning som blir så attraktiv som möjligt så att försäljningen blir 
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hög. Flera tillfälliga evenemang, såsom Göteborgskalaset och VM i friidrott byggs upp och delar 

av stadsbilden påverkas. För besökaren är staden en kuliss för evenemanget 

Eftersom besökaren stannar i upplevelserummet under en lång tid och för nöjes skull har 

upplevelseskaparna en stor möjlighet att kommunicera med människan. Upplevelserummet 

påverkar människors uppfattning om platsen, personerna och produkterna som återfinns där. 

Utformningen på upplevelserummet skapar olika känslor hos besökaren. De kan vara positiva 

och negativa känslor, rum som gör oss glada och upprymda eller ledsna och deprimerade. Man 

kan alltså se omgivningsrelaterade beteenden. En plats, vars omgivning framkallar känslor av 

välbehag gör att allt fler människor söker sig dit. Atmosfären påverkar även hur mycket tid och 

pengar som spenderas i omgivningen. Atmosfäriska faktorer såsom färger, dekorer och musik har 

en oförklarad effekt på människors humör.  

Människans upplevelser påverkas mer av våra sinnen än av användbarhet. Människan kan 

påverkas fysiskt av upplevelserummet. Låg temperatur kan göra att människan fryser, en hög 

temperatur kan göra att man svettas. Höga ljud kan orsaka huvudvärk och långa köer kan göra 

oss trötta. Alla dessa fysiska reaktioner som skapas hos människan påverkar hur lång tid denne 

stannar i upplevelserummet. Omgivningen sägs vara en avgörande faktor för att människan 

spenderar en längre tid i upplevelserummet om syftet är nöje eller njutning. När en kund berättar 

om sina intryck från upplevelsen spelar upplevelserummet stor roll. Mycket pekar på att 

upplevelserummet kommer att användas i större utsträckning för att positionera och differentiera 

destinationer eller företag från andra (Mossberg, 2001). Sinnesmarknadsföring sätter kundens 

upplevelser och kundens fem sinnen, i centrum. Sinnesmarknadsföringen handlar om hur företag, 

genom olika sinnesstrategier kan bygga upp och etablera en image som knyter an till kundens 

identitet, livsstil och personlighet. Sinnesupplevelser skapas i människans hjärna där flöden, 

processer och reaktioner äger rum.  Med sinnesuttryck avser hur ett företag kan använda olika 

sinnen, som skapar en helhet för individen då den bidrar till en bild och image av varumärket 

(Hultén et al, 2008). 

”Människans sökande efter njutning sker alltmer med hjälp av näsan för att öka det dagliga välbefinnandet”. 

Människans sinnesstämning, emotionella och psykologiska tillstånd påverkas av dofter där 

kundens välbefinnande och sinnesupplevelser mycket beror på den miljö som de vistas i. Dofter 

väcker känslor och har en förmåga att beröra människor eftersom de kan hjälpa dem att minnas, 

beskriva och berätta. Amerikanska doftexperter menar att sinnesupplevelser skapas på bäst sätt 

genom användandet av dofter. Dofter kan användas taktiskt genom att skapa uppmärksamhet 

eller strategiskt för att differentiera, positionera och stärka ett varumärke och dess image hos 

kunderna. Mossberg, 2001 hävdar att lukt påverkar kundens beteende, vilket gör det möjligt att 

påverka kundens tidsuppfattning i upplevelserummet. Hultén et al, 2008 menar att dofter är 

minnesrika och det sägs räcka med en förnimmelse av en tidigare upplevd doft för att person ska 

kunna associera denna till minnen och tidigare upplevelser. Människans generationstillhörighet 

påverkar också våra minnen och upplevelser eftersom olika generationer associerar olika dofter 

till olika minnen. Det är viktigt att använda rätt dofter vid rätt tillfällen eftersom dessa kan göra 

kunden mer öppen för att handla mer eller något nytt.  
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”Ljud bidrar till människan sinnesstämning och psykologiska tillstånd, och varnar för faror likaväl som de 

skapar lugn och ro för själen”. Ljudsinnet förmedlar vad som sker i en människas omgivning, det 

varnar för faror likaväl som det kan göra en människa lugn. Människan har precis som vid 

doftsinnet, en förmåga att minnas ljud. Dessa ljudminnen kan väcka känslor hos människan från 

den tid och den plats där ljudet hördes tidigare. Ljud som musik kan påverka en människas grad 

av upphetsning, den kan skapa en atmosfär som tilltalar olika målgrupper samt har en förmåga att 

skapa känslotillstånd som många människor har gemensamt. 

”De flesta av människans beslut i det dagliga livet grundas till största delen på synintryck”. Synsinnet är 

människans mest framträdande sinne, det gör det möjligt för människan att upptäcka 

förändringar och skillnader när det gäller exempelvis design, butikslayout och förpackningar. 

Synsinnet ger oss en möjlighet att se skillnad på kontraster och skillnader i litet och stort, ljust 

och mörkt eller tunt och tjockt. De flesta av beslutet som en människa tar i vardagen grundas på 

de intryck som kommer från synen. Synupplevelsen bygger på olika intryck som tillsammans 

synliggör bland annat servicelandskapet (Hultén et al, 2008). Färger hjälper till att skapa 

uppmärksamhet och sänder ut meddelanden och skapar känslor (Mossberg, 2001). Färg som 

sinneuttryck spelar en stor roll för upplevelsen då de aktiverar och stimulerar våra minnen, tankar 

och upplevelseförmåga. Ljus och ljussättning används för att skapa en attraktion och en 

uppmärksamhet, en förändring i omgivningen. Rätt ljus bidrar till att skapa en rätt stämning, som 

attraherar och fångar ett intresse hos kunderna. Ljus används som ett sätt att kommunicera ett 

varumärke eller en produkt till kunderna (Hultén et al, 2008). Holloway (2002) förklarar att 

externt ljus kan intensifiera och höja en stad genom dess design och den effekt som ljuset kan 

skapa i mörker. Ljus kan därmed spela en avgörande roll på hur folk uppfattar staden. Mossberg 

(2001) menar att svag belysning skapar en mer avslappnande och behaglig miljö än vad stark 

belysning gör. Människor sägs bli lugna och harmoniska i miljöer som har blåa färger och att 

graden av upphetsning stiger av färgen röd. Hultén et al (2008) menar att det blir allt vanligare att 

ljus används i en kombination av high-tech, konst och underhållning.  Om färg och ljus används 

kan dessa två tillsammans förstärka den image som kunderna har om varumärket. Exteriör och 

interiör kan användas för att synliggöra en identitet. Exteriör är exempelvis den yttre fasaden och 

interiören är presentationen och utformningen i butiker, lokaler eller varuhus. Presentationen av 

servicelandskapet som skapas ska bidra till varumärkets identitet. 

Känselsinnet och smaksinnet spelar också roll i kundens totala upplevelse. ”Känselsinnet förstärker 

många gånger upplevelser när inte de andra sinnena kan användas fullt ut”. Hultén et al (2008) förklarar att 

människans fem sinnen är helt avgörande i människans upplevelse av olika köp och 

konsumtionsprocesser och att man bör betrakta sinnesmarknadsföring som ett strategiskt verktyg 

för att tydliggöra ett företag, dess identitet och värderingar och därigenom bygga upp en image 

hos kunderna. Författarna skriver att servicelandskapet nu övergår till platser där destinationer 

ständigt försöker erbjuda emotionella kopplingar till kunderna för att skapa sinnesupplevelser.  
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3.10.4 Andra kunder 

Mossberg (2001) förklarar att andra kunder är viktiga när nöje eller njutning är ett motiv hos 

kunden eller när denne ska vistas under en längre tid i upplevelserummet. Vid upplevelser spelar 

en social gemenskap och tillhörighet en stor betydelse. Ju mer social samvaro en människa söker, 

desto större betydelse får andra kunder för denne. Gemenskap, glädje och tillhörighet sägs vara 

nyckelord. Många kunder anses som något positivt på bland annat nöjesfält, evenemang och 

festivaler. 

3.10.5 Platsens image & tema 

Mossberg (2001) förklarar att image spelar en stor roll vid upplevelser eftersom det ofta är en 

avgörande faktor till varför vi väljer att besöka en plats framför en annan. Imagen sägs vara en 

övergripande bild människan har av en plats.  Eftersom en upplevelse inte är en fysisk produkt är 

det svårt att veta om upplevelsen blir positiv.  

Image har många betydelsefulla roller för en verksamhet eller en plats, bland annat att 

kommunicera förväntningar till kunder och påverka deras uppfattning om destinationen. 

Marknadsföring, personlig försäljning, ”word of mouth” och tidigare erfarenhet skapar 

tillsammans drömmar om positiva upplevelser och förväntningar. Genom ett tydlig väldefinierat 

tema kan många veta vad som kan förväntas. En kund vars upplevelse har varit positiv talar ofta 

bra om detta till sin omgivning. Därför kan man se ett samband mellan image, ”word-of-mouth” 

och upplevelser. Människor besöker platser som har en bra image och som motsvarar deras 

förväntningar. En stark image är vikigt, det ökar kundens förtroende och snabbar på 

beslutsprocessen vid olika valalternativ. Sannolikheten att destinationen ses som en valmöjlighet 

minskas om den inte kan placeras i en kategori eller på ett tydligt sätt skiljer sig från andra 

destinationer.  

”Litteraturen pekar på att evenemang är imageskapande och att evenemang kan användas som ett medel för att 

skapa en positiv destinationsimage, dels på den nationella och internationella turismmarknaden, dels på 

företagsmarknaden. Evenemanget eller festivalen kan fungera som ”image maker”.  

Ett tydligt tema som återfinns i hela verksamheten kan förstärka imagen. Värden som pris, 

bekvämligheter, bra social gemenskap eller bra tekniska kvalitetsaspekter är vad som spelar stor 

roll för kunden i dennes val av platser. Värdet ska också sättas i relation till den image som 

platsen har. ”En verksamhet som Ishotellet i Jukkasjärvi kan uppskattas ha ett bra värde beroende på sin 

image, som i hög grad påverkas av den tematiska inriktningen”. Genom teman kan en verksamhet 

utveckla konkurrensfördelar som är varaktig under en längre eller kortare tid beroende på hur 

temat ligger i tiden.  

Platser kan förmedla unika koncept, likaväl som verksamheter. När det gäller platser är det dock 

flera verksamheter som är inblandade och som tillsammans förmedlar en gemensam image. 

Många platser förknippas med ett specifikt evenemang, därför kan detta användas strategiskt för 
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att marknadsföra platsen. Image är långsiktigt och finns kvar efter det att förändringar skett med 

en verksamhet eller en plats, detta för att det är svårt att förändra sina redan etablerade 

uppfattningar (Mossberg, 2001). Eftersom en plats är en samling av många tjänster och 

upplevelser av dessa får marknadsföraren väldigt lite kontroll över konsumentens upplevelse i 

jämförelse om det skulle vara endast en tjänst (Hankinsson, 2006). 

3.11 Sammanfattning 

Med denna teoretiska referensram kommer jag nu insamla empriskt material som visar hur 

Göteborg som stad arbetar med platsmarknadsföring för att stärka sig som destination i den tuffa 

konkurrensen bland städer. Jag kommer utgå från Kotlers modell Levels of placemarketing och 

genom denna samla in empiriskt material som visar hur Göteborg skapar en attraktiv 

vinterdesination. 

Med bakgrund i min teorietiska referensram vill jag undersöka vem eller vilka som ligger bakom 

planeringen, alltså vem eller vilka som arbetar med att markadsföra Göteborg som stad. Jag 

kommer kommer vidare undersöka vilken eller vilka målmarknader som staden riktar sig mot, när 

det kommer till Göteborg som vinterdestination, och varför. Jag kommer fördjupa mig och 

undersöka vilka faktorer som påverkar en stads framgång i en hård konkurrens mellan platser, 

samt analysera vad Göteborg som stad arbetar med för att göra staden mer konkurrenskraftig 

under vintern.  

Jag kommer vidare undersöka varför det är viktigt för en stad att skapa attraktioner och 

evenemang för olika målmarknader.  Jag kommer analysera evenemanget Julstaden Göteborg och 

undersöka vilka de bakomliggande faktorerna till skapandet av evenemanget har varit, samt 

undersöka hur Göteborg skapar en attraktiv julupplevelse för besökare. Jag kommer samla in 

information om Julstaden Göteborg som evenemang och genom denna information, på djupet 

analysera Julstaden Göteborg och Jul på Liseberg som stark dragare.  

Sist vill jag undersöka vilka ekonomiska effekter skapandet av en attraktiv stad får på samhället 

och varför det är viktigt att skapa en attraktiv stad att bo och leva i samt att besöka.  Därför 

kommer jag även analysera vilka ekonomiska effekter evenemanget Julstaden Göteborg har 

skapat i Göteborg stad.  
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4 Resultat  
I detta kapitel redovisas de resultat jag fått av min undersökning. Kapitlet inleds med en presentation av de respondenter som 

jag har varit i kontakt med för att samla in information. Jag kommer sedan gå vidare med att beskriva hur Göteborg har 

utvecklats som stad och hur staden samverkar i utvecklingen av en konkurrenskraftig destination. Jag kommer vidare 

beskriva hur Göteborg, som vinterdestination har utvecklas, samt beskriva vilka de bakomliggande faktorerna till denna 

utvecklingen och presentera vem evenemanget Julstaden Göteborg riktar sig mot. Jag kommer beskriva hur staden skapar en 

attraktiv vinterdestination genom Julstaden Göteborg och Jul på Liseberg och hur staden skapar en minnesvärd upplevelse för 

besökare, samt vilka ekonomiska effekter evenemanget får på staden. Sist kommer jag kort behandla Göteborgss utveckling 

och framtid som attraktiv destination.  

4.1 Respondenter 

Ekonomie Dr. Ossian Stiernstrand har en gedigen erfarenhet 

gällande destinationsutveckling. Han har inom den akademiska 

världen doktorerat i ekonomi gällande destinationsutveckling 

med ett samhällsekonomiskt perspektiv för att sedan, efter sin 

avhandling, forska inom området. 

Han har tidigare varit VD för TUI, Turismens Utrednings 

Institut för att idag arbeta med forskning och utveckling inom 

ramen för Göteborg & Co:s verksamhet. Ossian är även en 

nationell och internationell föreläsare.  

 

 

Kristina Gilbertsson är en erfaren analytiker av 

evenemangsturism. Kristina har i den akademiska världen en 

filosofie magister inom företagsekonomi samt en filosofie 

kandidat inom statistik.  

Kristina har varit anställd på TUI sedan 2005 och sedan dess 

har hon varit ansvarig för flertalet evenemangsundersökningar.  

 

 

Julia Vasilis har en bakgrund som journalist och har 

sedan ungefär ett år arbetat som PR och Press ansvarig 

på Liseberg.  



Destination Göteborg- Uppbyggnaden av Nordens främsta julstad, Emma Wennberg 
 

42 

 

4.2 Ett land och en stad i utveckling 

TUI (2006) förklarar att Sverige är ett land som länge haft en stark tradition inom industrin, där 

starka företag som Volvo, Ericsson och Electrolux har varit med och byggt upp Sveriges 

Välstånd. Dessa företag och många fler har länge skapat en sysselsättning för hundratusentals 

svenskar. Men idag arbetar allt färre personer inom och antalet anställda inom företagen på den 

utländska marknaden ökar. Företagen effektiviserar och produktiviteten ökar. Diagram visar en 

minskning av ungefär 100 000 jobb näringen per decennium inom det privata näringslivet 

samtidigt som mycket tyder på att tjänsteintensiva näringar kommer växa sig allt starkare och 

skapa framtidens jobb.  Sverige har genomgått en strukturomvandling, där landet har anpassat sig 

till förändrade konkurrensförhållanden.  

Stiernstrand (081208) menar att Sverige har genomgått en utveckling från att tidigare varit en 

industrination till att nu sysselsätta färre människor inom industrin. Det samma gäller jordbruk 

och fiske som länge varit en stor näring i Sverige. En effektivisering har skett i landet genom 

economies of scale, där bättre maskiner har resulterat i en minskning av arbetskraft. Stiernstrand 

förklarar att Göteborgs utveckling är precis som Sveriges utveckling i det här sammanhanget där 

Göteborg har gått starkt i utvecklingen från industristad till tjänstemanna-, service- och turiststad. 

TUI (2006) menar att den allt ökade effektiviseringen inom industrin ledde till en ekonomisk 

tillväxt utan att det skapades nya jobb.  

Stiernstrand förklarar att turismen i Sverige utvecklades först på politiska och sociala grunder. Då 

ekonomin i Sverige blev bättre fick också landets invånare bättre löner, vilket ledde till att 

människorna i samhället kunde ta semester under en längre. Vilket tidigare inte var en 

självklarhet. TUI (2006) förklarar att turism och besöksnäringen blev till en ”massrörelse och 

ekonomisk motor av rang” i och med en utvidgad semester och arbetarklassens övergång till 

medelklass i Europa. Stiernstrand menar att Sverige hade en väldigt stark offentlig struktur på hur 

man jobbade med turismfrågor under 60 talet, så när fler semesterveckor blev en självklarhet för 

de flesta arbetarna, gick staten in och byggde områden, såsom kabinbanan i Åre som svenskarna 

kunde åka till under semestern.  

TUI (2006) klargör att Sverige drabbades hårt av varvsindustrin på 70-talet. Stiernstrand menar 

att varvskrisen orsakade att det fanns ett hål att täcka in i Göteborg och man insåg att staden var 

tvungen att göra något. Göteborg bildade organisationen Göteborg & Co. Stiernstrand förklarar 

att initiativet till bildandet av Göteborg o CO togs i början på 90-talet då staden återigen hade 

genomgått en svår period där gästnätter på hotell tydligt gick ner med över 20 procent. 

TUI (2006) förklarar att industrialiseringen och globaliseringen går hand i hand, där produktion 

flyttar utomlands som ett naturligt led i att kostnadsskillnader mellan länder som Sverige 

konkurrerar med är stora samtidigt som utbildningsnivåerna minskar allt mer. Stiernstrand 

förklarar denna utveckling vidare och menar att alla destinationer vill ha en hållbar utveckling och 

för att skapa en tillväxt krävs investeringar generellt inom många områden. Stiernstrand har sett 

en trend i världen där mycket globalt kapital investeras i lågkostnadsekonomierna där man pratar 
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om ”knowledge economy”, kunskapsekonomi där destinationer tävlar i hög produktivitet och 

välutbildad arbetskraft. Men han menar att exempelvis Kina idag examinerar ut 100 000 

civilekonomer per år, så flera andra länder börjar alltså också bli allt starkare på kunskap. Så 

Stiernstrand tycker sig se att många av de större västerländska regionerna, såsom London och 

New York börjar likna något som kallas ”brand economy” där man använder varumärkena för att 

locka till sig kapital. Då detta sker, menar Stiernstrand att turismen blir allt viktigare eftersom en 

förmåga att attrahera turister blir som ett bevis på att man har ett mycket framgångsrikt 

varumärke. Stiernstrand menar att när många variabler hos en destination är uppfyllda såsom 

flexibel arbetsmarknad och stabil valuta blir de mjuka sakerna viktiga, såsom ett starkt varumärke. 

4.3 Göteborg & Co, en plattform för samverkan 

Stiernstrand förklarar att Göteborg & Co bildades genom att slå ihop flera mindre organisationer 

såsom bland annat evenemangsbolag och turistbyrå och att andra avdelningar som forskning och 

utvecklingsavdelning har tillkommit efterhand. Göteborg o Co bildades 1991 för att skapa en 

plattform för samverkan för att få med så många aktörer som möjligt.  

Efterhand har flera privata partners 

visat sitt intresse i att arbeta med 

Göteborg & Co, då flera av Göteborg 

& Co:s evenemang med mindre risk 

har blivit lyckosamma och många har 

insett att det har lönat sig att arbeta 

med organisationen. Efterhand har 

Göteborg & Co kunnat ta sig an större 

projekt då de skaffat sig erfarenhet och en bra grund för riskbedömning och möjliggjort 

erbjudande av bra villkor för stora projekt.  Stiernstrand menar att det har utvecklats en 

professionalism inom destinationsutvecklingsområdet för Göteborg & Co som väldigt få 

destinationer har.  

Gilbertsson (081209) förklarar att Göteborg & Co är en stabil organisation med låg 

personalomsättning, som har haft bra personal under en lång tid som arbetar aktivt och 

långsiktigt för Göteborg. Göran Johansson (s), ordförande i Göteborg & Co och Gunnel Aho 

(m), vice ordförande, 2006 bekräftar detta genom att i ett uttalande i verksamhetsberättelsen för 

2006 säga att Göteborg & Co ”arbetar långsiktigt och för Göteborgs bästa”.  

Gilbertsson menar att Göteborg & Co blev bra på att komma på nya evenemang och att 

personalen på Göteborg & Co blev till företrädare i Sverige när det gällde att komma på hur man 

utnyttjade evenemang för att få en säsongsförlängning. Stiernstrand förklarar att eftersom 

Göteborg inte var en den destination som personer i första hand valde att åka till under vintern, 

så kom organisationen på att man kunde använda evenemang för att öka den turistiska aktiviteten 

även under vintern. Stiernstrand klargör att det var här som fröet såddes till att något evenemang 

skulle komma till under vintersäsongen och det var då som Liseberg började med Jul på Liseberg.  
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Idag kan man på organisationens hemsida läsa att Göteborg & Co ska vara en ledande plattform 

för samverkan inom destinationsutveckling där organisationen uppgift är att marknadsföra och 

medverka i utvecklingen av Göteborg som turist-, mötes-, och evenemangsstad. Clas Bjerke, VD 

för Göteborg & Co menar i verksamhetsberättelsen för 2006 att Göteborg & Co:s främsta 

uppgift är ”att, i samarbete med det privata näringslivet och den offentliga sektorn, medverka till att stärka och 

positionera varumärket och utveckla destinationen Göteborg”. Organisationen ingår i flera nätvek, såväl 

nationellt som internationellt för att stärka stadens position och utveckling av destinationsturism. 

Göteborg ingår i nätverket ECM. Organisationen ECM, European Cities Marketing, som är 

Europas ledande professionella nätverk för utveckling och stärkning av europeiska städer 

tilldelade Göteborg & Co 2007 priset som mest framgångsrika organisation och förklarade 

framgången som ett ”starkt utvecklat partnerskap mellan privat och offentlig sektor, effektivt och 

framgångsrikt ledarskap, hög kvalitet på upplevelser för besökare, samt långsiktig ekonomisk och social 

utveckling”.  

Göran Johansson (s), ordförande i Göteborg & Co och Gunnel Aho (m), vice ordförande 

Göteborg & Co (2006) menar att verksamheten för Göteborg & Co bygger på att staden och 

näringslivet jobbar tillsammans för att få evenemang, möten, konferenser och turister till 

Göteborg.  De förklarar att mixen av små och stora evenemang är vad som gör att det finns 

något för alla göteborgare och besökare att besöka och ”Ju fler som upptäcker Göteborg, desto bättre”. 

Clas Bjerkne, VD på Göteborg & Co (2006) förklarar att Göteborg & Co arbetar långsiktigt med 

att marknadsföra, paketera och sälja Göteborg som destination där visionen är att Göteborg ska 

bli till ett förstahandsval bland storstäderna i Europa. Detta genom att vara ”en av Europas 

mänskligaste och mest attraktiva storstadsregioner att leva och verka i samt att besöka”. Göteborg & Co vill 

genom sin verksamhet, öka livskvaliteten hos människor som lever och verkar i Göteborg.  

4.3.1 Röster från Näringslivet 

Markus Oddestad, ordförande Göteborgshotellen och Thomas Sjöstrand, ordförande 

Storhotellen i Göteborg, Bengt Linde, ordförande i Göteborgs Restaurangförening, Mats Wedin, 

VD och koncernchef, Liseberg har alla i Göteborg & Co:s verksamhetsberättelse för 2006 uttalat 

sig om samarbetet med Göteborg & Co (se bilaga 2). 

4.4 Varumärket Göteborg 

Bjerkne (2006) förklarar att ”Göteborgs personlighet karaktäriseras som empatisk, trivsam, 

förändringsbenägen och överraskande mångsidig”. Han förklarar att kärnan i varumärket är målsidighet 

och att upplevelser skapas i en mänskig atmosfär som är lättillgänglig för kunden. I Göteborg & 

Co:s verksamhetsberättelse för 2007 sammanfattas destinationens image som ”attraktiva och 

inspirerade upplevelser i mänsklig atmosfär”. Bjerke (2006) förklarar att besökare som kommer till 

Göteborg uppskattar att allt är nära och man kan gå igenom citykärnan utan några problem. Han 
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menar att detta är en stor tillgång och en viktig konkurrensfördel för staden. En annan viktig 

tillgång, menar Bjerke är göteborgarna själva och deras bemötande mot besökarna. Stiernstrand  

bekräftar detta och menar att Göteborg arbetar med det mänskliga och empatiska, att man är 

mänsklig, attraktiv och trevlig. Han förklarar att Göteborg inte har stora attraktiva artefakter 

såsom Big Ben och Eifeltornet utan staden har en massa trevliga människor och göteborgarna 

själva är stadens viktigaste tillgång. Bjerke (2006) menar att ”det är alltid människor -- inte företag och 

organisationer – som formar och utvecklar städer och regioner. Därför är göteborgarna själva stadens största 

tillgång”. 

Bjerkne (2006) klargör att Göteborg & Co, tillsammans med göteborgarna vill vidareutveckla, 

marknadsföra och positionera Göteborgs kärnvärden ”varm, vänlig, välkomnande”, ”en komplett stad 

med ett brett och varierat utbud – har allt som behövs för att få ett bra liv”, ”nära till allt”. Bjerkne (2006) 

förklarar att marknadsföringen av varumärket Göteborg är en av Göteborg & Co:s viktigaste 

uppgifter. Stiernstrand menar att om man med en destinations varumärke kan framhäva, tillgöra 

och marknadsföra de grundläggande kärnvärden som destinationen har, så kan man också lyckas. 

Göteborg har lagt mycket pengar på att se att kärnvärdena som Göteborg har är riktiga, att det 

verkligen är så att Göteborg klassas som ”goa Göteborg”, ”det mänskiga”. Stiernstrand förklarar att 

både Göteborgarna själva, turisterna och journalisterna, nationella som internationella tycker har 

en homogen syn på Göteborg, att staden är lite mjukare och vänligare i jämförelse med många 

andra destinationer.  

 

Stiernstrand klargör att om en destination har positiva kärnvärden på varumärket och kan 

förmedla dessa, då blir företag som vill förmedla liknande kärnvärden i sitt eget varumärke, mer 

benägna att investera i en ort som står för samma sak. Stiernstrand menar att detta gör att det 

investeras otroligt mycket pengar internationellt i varumärken idag, vilket är orsaken till att de 

största och rikaste städerna i världen konkurrerar om många stora mega-events såsom vinter och 

sommar OS eller VM i friidrott trots att dessa nästan aldrig går ihop ekonomiskt. Stiernstrand 

förklarar att destinationerna ändå vill ha dem, vilket beror på att man som destination kan vara 

helt säker på att få hela världens media till sig.  Stiernstrand menar att ”Klarar man av detta man vara 

säker på att fylla sitt varumärke med innehåll”. I Göteborg & Co, verksamhetsberättelse 2006 står det: 

”Göteborg är i dag en förebild för många städer i Europa, i arbetet hur man sätter en stad på kartan. Göteborg 

& Co har haft en nyckelroll i det arbetet. Det handlar då om hur man lyckats utveckla samverkan och samsyn 

kring den turistiska utvecklingen och marknadsföringen av varumärket Göteborg. Den reklam och 

uppmärksamhet Göteborg får genom dessa evenemang av globala sporthändelser, skulle inte vara möjlig att köpa. 

Att locka hit fler globala evenemang är därför, och måste även i framtiden vara, en av hörnstenarna i Göteborgs 

arbete att skapa ett bra varumärke för staden”. 

4.5 Vinterdestination Göteborg tar form 

Stiernstrand förklarar att Julstaden som projekt inte var nytt för Göteborg. Styrelsen för 

Göteborg & Co, där Liseberg sitter med hade under många år tittat på Tivoli i Köpenhamn och 

tillsammans hade de många diskussioner innan beslutet om att starta projektet verkligen togs. Att 
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Göteborg & Co hade haft många framgångsrika evenemang innan var fröet som inledde många 

diskussioner och år 2000 satsades det för första gången på Jul på Liseberg. Stiernstrand förklarar 

att Liseberg och Göteborg & Co inte var säkra på att projektet skulle fungera när det startades 

men att Julstaden idag är ett typexempel på professionalism inom destinationsutvecklingsområdet 

för Göteborg & Co. Liseberg hade räknat med ungefär 200 000 besökare under första året och 

det var ungefär så många som det kom, mycket på grund av att det var väldigt dåligt väder. Men 

under det andra året tog det riktig fart och besökssiffran steg ofantligt. Då förstod Göteborg & 

Co att projektet skulle fungera, hålla i längden och kunna utvecklas ännu mer. Jul på Liseberg har 

inneburit ”att Göteborg fått en ny attraktion av hög klass under november och december 

(www.goteborg.com)”. 

4.5.1 Julstaden växer fram 

Liseberg var den första satsningen i att göra Göteborg till en mer attraktiv vinterdestination. 

Vasilis (081208) förklarar att Jul på Liseberg har ett jättestort värde och att det utan Liseberg hade 

det varit svårt att sälja in Julstaden Göteborg.  

 

”2004 initierades projektet "Julstaden Göteborg". Målet är att skapa Nordens ledande juldestination och 

därigenom öka antalet besökare till Göteborg även vintertid och samtidigt göra staden ännu mer attraktiv för 

göteborgarna” (www.goteborg.com).  

 

Stiernstrand menar att först 2003, efter att Göteborg sett att evenemanget Jul på Lisberg var 

lyckat började Jul i Göteborg ta form, i partnerskap med Lisberg och som en utveckling av 

konceptet Jul på Liseberg. Stiernstrand förklarar att Liseberg var i behov av partnerskap till deras 

julprodukt eftersom det kostar väldigt mycket att marknadsföra ett evenemang som Jul på 

Lisberg. Han menar att Julstaden Göteborg är ett väldigt genomtänkt evenemang när det 

kommer till hur det har byggts upp med många olika små evenemang och som påverkar 

människans sinnen och dennes upplevelse i staden. Stjärnstrand berättar att projektet i början var 

en chansning och inte särskilt genomtänkt men att fler människor med olika kompetenser blev 

involverade i projektet efterhand.  

 

I Göteborg & Co:s verksamhetsberättelse för 2006 skrivs det att 

Julstaden Göteborg redan upplevs som en tradition för göteborgarna 

trots att evenemanget endast har funnit sedan 2004. Siffror från 

besökare på Lisberg visar att Göteborgare hade längtat efter att få den 

rätta julkänslan och många ville att den känslan skulle sprida ut till hela 

Göteborg genom skapandet av Julstaden. Syftet med evenemanget är 

att Göteborg ska erbjuda en attraktiv och trygg miljö med upplevelser 

till alla invånare i staden samt att attrahera turister till staden under jul.  

  

http://www.goteborg.com/
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På Göteborgs hemsida kan man läsa att Göteborg ville skapa ett 

evenemang som bjöd på värme och vänlighet under vinterns kalla 

månader. Så ett ljusstråk, med stämningsfull belysning i träd och på 

fasader från Götaplatsen, längs hela Avenyn, via Bältespännarparken, 

Kungsportsplatsen och ner till Lilla Bommen i hamnen växte fram. 

”Julstaden Göteborg fick en egen identitet – julig, stilig och nyskapande”. 

Julstaden tänds i två steg. Första steget sker då Jul på Liseberg öppnas i mitten på november, då 

smyckas staden med julgranar och ljus som ska ge en stilig och passande känsla i vintermörkret. 

Upptändningen sker i två steg för att skapa en starkare känsla och fler ljud och ljusupplevelser. 

Vid den andra upptändningen som sker i början på december byter staden skepnad. Nya 

färgstarka ljusinstallationer tar form på stråkets husfasader och i träd efter temat juligt, stiligt och 

nyskapande. Hulterström, arkitekt och konstnärlig ledare för Julstaden Göteborg förklarar att ”Vi 

vill bjuda på starka, vackra och annorlunda upplevelser av våra stadsrum. Det här är ett utmärkt tillfälle att visa 

på betydelsen av ljus vid den mörka årstiden.  Årets tema är "hav och vatten" och Ljusstråket vill ge en känsla av 

en farled, från centrala hamnen längs Avenyn till Götaplatsen och via Renströmsparken till Liseberg. Färgskalan 

har justerats med marina toner och accentfärgerna lavendel och apelsin”. På Götaplatsen projiceras en 

specialproducerad film i storformat mot fasaden och i Bältespännarparken uppträder en 

”sjungande julgran” där man även kan åka skridskor. All juldekoration är designat av stadens 

arkitekter efter stadens tema (www.goteborg.com/nyheter). 

4.6 Samverkan 

Stiernstrand förklarar att grundarna till Julstaden Göteborg var 

Göteborg & Co, Liseberg som partner och de privata 

fastighetsägarna, som tillsammans gick ihop för att skapa en bra 

produkt. Att de privata fastighetsägarna gick in i ett samarbete 

var en förutsättning eftersom Julstaden Göteborg inte hade blivit 

en produkt utan den ljussättning och de andra ornamenten som 

sätts upp på de privata fastighetsägarnas byggnader. De privata 

fastighetsägarna gick in i projektet som en långsiktig strategi. 

Stiernstrand menar att fastighetsägarna, som hyresvärdar vill de 

se deras butiker gå bra så att butikerna har råd att betala hyran 

och sen framförallt så ville de se att Göteborg blir en 

framgångsrik och attraktiv stad att leva och bo i eftersom 

fastigheterna då får ett högre värde och ägarna till fastigheterna 

blir då allt rikare. Inom Julstaden Göteborg finns det idag en rad 

olika nätverk som knyts ihop via Göteborg & Co som plattform 

för samverkan. I GP (081206) kan man läsa att Julstaden 2008 kostar 8 miljoner kronor och att 

hälften av kostnaden betalas av kommunen och att den andra hälften betalas av fastighetsägare 

och sponsorer.  

http://www.goteborg.com/nyheter
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4.7 Marknadskommunikation 

På hemsidan för Göteborg & Co (www.goteborg.com) kan man läsa att 

samarbete är vikigt för marknadsföringen av Göteborg som året-runt resemål. I 

organisationens marknadsföring ”ingår flera strategiskt viktiga partners såsom hotell, 

transportörer, museer, Liseberg, Universeum, Stena Line, GöteborgsOperan, GotEvent, 

teatrar, sightseeingföretag, restauranger, handeln, evenemangsarrangörer”.  

För att marknadsföra evenemanget Julstaden Göteborg som helhet menar 

Stiernstrand att en hel del lokal marknadsföring i GP, som är en partner till 

Göteborg & Co, går ut till Göteborgare. Till turister trycks en Jultidning upp i 

partnerskap med Liseberg som marknadsför Julstaden Göteborg och Liseberg 

mot turister där ungefär hälften av budskapen är från Liseberg och den andra 

hälften är från andra partners inom Julstaden Göteborg.  

I Göteborg & Co:s verksamhetsberättelse för 2007 framgick det att 

julkampanjtidningen skickades ut över hela norden i 2 miljoner exemplar men att även annonser i 

dagspress och TV samt på Göteborgs hemsida är en viktig del i marknadsföringen av Julstaden 

Göteborg. Stiernstrand förklarar att tidningen går ut på den svenska, danska och norska 

marknaden i slutet på oktober, början på november för att locka turister till Lisberg, som öppnar 

sina portar i mitten på november och till Julstaden Göteborg som då börjar med den första 

ljuständningen i staden.  

Julstaden har även en egen hemsida via www.goteborg.com där besökare kan boka aktiviteter och 

paket.  ”Webben blir allt viktigare som kanal för information om turistnäringens produkter. Därför måste 

Göteborg & Co satsa på att underhålla och successivt förbättra Göteborgs stads officiella hemsida så att den 

upplevs som attraktiv, lättillgänglig och aktuell. Det andra behovet som bolaget tagit fasta på är att staden måste 

kunna erbjuda bokningsbara produkter på nätet”  

Vasilis menar att Lisebergs daliga annonsering såsom ”Idag i parken” riktar sig direkt till 

Göteborgarna och det ska vara lätt för dem att komma dit.  Liseberg kommunicerar även med 

marknaden bland annat genom tidningen Julstaden Göteborg som skickas ut men också genom 

tv-reklam. Tidningen Julstaden Göteborg är det stora samarbetet som de har valt att gå in i 

tillsammans med Göteborg & Co. Tidningen skickas inte ut för att marknadsföra evenemanget 

mot göteborgare utan ses som en kommunikation för besökare som kommer till Göteborg längre 

ifrån. 

Fler utländska besökare kommer till Liseberg under vintern än under sommaren. Vasilis menar 

att detta även märks vid pressbesök då fler utländska journalister är intresserade av Göteborg 

som Julstad och evenemanget Jul på Liseberg. Det finns inte så många julstäder i Europa, vilket 

kan vara en avgörande faktor till att många besökare kommer just under julen.  

I nyheter om Göteborg skrivs det att internationell press alltmer börjar uppmärksamma 

Göteborg som resemål inför jul och att 2007 lockade fler utländska journalister än någonsin 

tidigare. Pressgrupper från Spanien, Italien och Tyskland samt många individuella besök kom till 

http://www.goteborg.com/
http://www.goteborg.com/
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staden för att upptäcka jul i Göteborg. Långa julreportage i tyska och holländska tidningar 

publicerades efter pressbesök i Göteborg året innan. Nya direktflyg från Spanien och Italien gör 

Göteborg till ett nytt resemål att besöka. De sägs vara nyfikna på våra svenska jultraditioner, där 

Jul på Liseberg, andra julmarknader, julmaten och shopping drar dem hit. Men ljussättningen som 

lyser upp i stadens mörker fascinerar dem också (www.goteborg.com/nyheter).  

Eva Henockson skriver att journalister från Tyskland, England, Irland, Italien, USA och Norge 

kommer till Göteborg för att göra reportage i tidningar såsom Sunday Times, Brittiska The 

Observer, Sunday Life Belfast, Holländska de Telegraaf, Italienska magasinet Panorama Travel 

och amerikanska webbmagasinet gonomad.com, framröstad som en av de bästa resesajterna i 

USA. Även Norska NRK kommer till Göteborg för att filma Jul på Liseberg där inslaget sedan 

ska sändas i frukost-tv (www.goteborg.com/nyheter).  

4.8 Målmarknader  

Stiernstrand menar att Julstaden Göteborg i första hand är till för att Göteborgarna ska få en 

trevlig jul. Göteborg sätter de lokala invånarna i centrum och om Göteborgarna tycker det är 

trevligt, blir förhoppningsvis effekten att fler turister också kommer till staden. Gilbertsson 

förklarar det som ambassadörskap. Om Julstaden Göteborg är ett evenemang som Göteborgarna 

själva är stolta över och gillar i stor grad så att de är vänligt inställda till turister, hjälpsamma mot 

och bemöter dem på ett vänligt sätt.  Hon menar också att det är viktigt att ha ett gott rykte ute i 

kranskommunerna till Göteborg eftersom många av de invånarna har släktingar från andra orter i 

Sverige och kan prata gott om och ge en bra bild av Göteborg som staden. Gilbertsson menar att 

invånarna då kan generera den så kallade släkt och vänturism. 

Man bearbetar tillammans med Liseberg, både svensk, dansk och norsk marknad. Men Göteborg 

har även gjort mindre försök där Göteborg har inkommande lågprisflyg från andra destinationer 

såsom London för att locka besökare till staden. Stiernstrand förklarar att många norskar 

kommer till Göteborg men siffror indikerar nu på att många danskar kommer till Sverige, vilket 

är förvånande eftersom att de har Tivoli i Köpenhamn. Ossian tror att många danskar nu vill 

prova något nytt och att Göteborg är en stad med lagom avstånd och med bra utbud samt att 

prisnivån på den svenska kronan i förhållande till den danska idag är något som har inverkan.  

4.9 Jul på Liseberg 

Vasilis förklarar att Jul på Liseberg startade för 

nio år sedan som ett sätt att utnyttja 

nöjesparkens kapacitet. Vasilis menar att 

eftersom nöjesparken redan hade en stor yta och 

http://www.goteborg.com/nyheter
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personal till förfogande som arbetade året runt, fanns det möjligheter att göra något som gjorde 

parken effektivare under lågsäsong, då parken tidigare var stängd under stora delen av året, från 

oktober till april. Detta innebar att parken tidigare förlorade intäkter som skulle kunna bli ett 

resultat av en ny satsning. Vasilis förklarar vidare att nya möjligheter öppnades i och med jul på 

Liseberg, möjligheter att utnyttja parkens yta men även att utnyttja de företag som redan fanns 

inom Lisebergskoncernen. Under lågsäsongen hade restaurangerna i parken tidigare bara sålt till 

speciella grupper, men nu innebar Jul på Liseberg en större kundgrupp och en högre omsättning 

året om. Jul på Liseberg skapade fler heltidsarbeten och i det stora hela, en högre sysselsättning.  

Vasilis menar att Liseberg hade räknat med ca 200 000 besökare det första året och det var 

ungefär så många som kom på grund av det dåliga vädret. Året efter ökade besöksantalet till 

417 000 och året efter det till 550 000 besökare men Vasilis förklarar att Liseberg nu ligger ganska 

stadigt på ungefär samma besökssiffra varje år, på Ca 500 000. Vasilis menar att Liseberg har en 

kapacitet att ta in fler besökare, men som det ser ut idag är de höga besökssiffrorna under få 

hektiska dagar i december månad. Lördagar drar mest folk och lördagarna i december drar 

otroligt många besökare, vilket blir en sämre upplevelse eftersom man inte hinner se lika mycket 

och sedan får man stå länge i köer. Vasilis menar att Liseberg är väl medvetna om detta och de 

försöker ha aktiviteter så att besökssiffrorna ska ha en högre spridning över veckodagarna, men 

som det ser ut är det veckosluten som drar mest folk. Ungefär 45 procent av Lisebergs besökare 

är turister och för dem flesta av dem krävs det att det ligger många aktiviteter på helgen eftersom 

det är då de har tid att komma.  

4.9.1 Utvecklingen av Jul på Liseberg 

Även om Jul på Liseberg var en storslagen satsning från början har Julområdet i parken vuxit sig 

större. Vasilis förklarar att mycket har utvecklats från dess att Liseberg öppnade portarna för Jul 

på Liseberg för första gången. Vasilis menar att det idag är ett större område i parken som 

ljussätts, att flera marknadsbodar har kommit till på flera ställen och att Lisebergstornet idag är en 

del av Jul på Liseberg med en design och konsthantverksmarknad. Allsång med ”Jul Lotta” har 

kommit till samt, egenproducerade isshower, team surprise, tomtefar, nordens ark och 

skidbacken för att bara nämna några.  

Vasilis menar att många samarbeten har gjort att flera aktiviteter har kommit till som en naturlig 

följd av att ha aktiviteter som sysselsätter barnen i parken. Hon poängterar att om man ska ha 

aktiviteter så ska det finnas mycket saker för barnen att göra och det ska vara något som gör 

deras upplevelse rolig och underhållande. Genom samarbeten med exempelvis Skistar kan nu 

barnen så lära sig att åka skidor, eller gå och titta på alla djur på Nordens ark. Vasilis förklarar att 

alla aktiviteter som har kommit till har en naturlig plats i ett jul och vinterlandskap och hör 

hemma i julfirandet i Sverige och att aktiviteterna har kommit till som en naturlig utveckling av 

jultemat som redan fanns på parken. Vasilis menar att Jul på Liseberg är till för att skapa många 

intryck och de vill uppnå att man ska känna glädje. 



Destination Göteborg- Uppbyggnaden av Nordens främsta julstad, Emma Wennberg 
 

51 

 

4.9.2 Den ”juliga” Upplevelsen  

Vasilis förklarar att Liseberg har ett medvetet tankesätt när det gäller att skapa en julig atmosfär. I 

deras arbete har det viktigaste varit ljuset, det är vad de är kända för och vad de har profilerat sig 

starkt genom. Men för att skapa den juliga atmosfären tänker de även medveten att påverka andra 

sinnen. Vasilis menar att kunden ska få en julkänsla när denne kommer in i parken genom att 

mötas av julmusik, granar sprayade med konstsnö och juliga dofter såsom doft från gran, glögg 

och pepparkakor. Vasilis förklarar att vad folk klassar som jul är väldigt individuellt men att 

Liseberg har ett antal gemensamma beröringspunkter som ska finnas med i parken som tilltalar 

alla. Inne i parken ska man även ha möjlighet att känna på olika produkter och på utsmyckning 

och man ska kunna provsmaka i de olika bodarna.  

Vasilis förklarar vidare att Liseberg vill ha ett brett utbud av handlare för besökarna och att 

Liseberg har ett visst antal handlare med olika erbjudanden på deras önskelista varje år, för att få 

en bra spridning på dem i parken. Hon menar att många handlare kommer tillbaka år efter år och 

att byten av utställare därför inte går så fort utan försvinner en så tar Liseberg in en ny med 

samma varor. Vasilis förklarar att Liseberg har två olika områden i parken som följer 

publikströmmarna och där utställarna finns. Lisberg låter utställarna cirkulera mellan dessa och 

byta plats från år till år, så att ingen känner att de får en sämre plats. 

4.9.3 Lisebergsbesökare  

Vasilis menar att Liseberg inte riktar sin marknadsföring till specifika målgrupper utan att 

nöjesparken är breda och riktar sig till alla. Dragningskraften och igenkännigheten är så pass stark 

att de tilltalar alla. Vasilis förklarar att folk ändå kommer men att fler barnfamiljer kommer på 

sommaren än på vintern. Vasilis menar att vintersäsongen drar många par som kommer till 

staden för att inhandla julklappar och få en julig upplevelse. Hon tror att åldern spelar en stor roll 

och att många som kommer upp i åldern (vuxna) nog vill komma tillbaka till den juliga 

upplevelsen som de fick som barn och väljer därför att åka till Liseberg för att uppleva detta. 

Vasilis förklarar dock att Liseberg självklart även har barnattraktioner igång för att tilltala även 

denna målgrupp, men att aktiviteterna som finns i parken ska vara tilltalande för alla.  

Vasilis menar att vuxna har en större längtan efter Jul på Liseberg och allt vad de innebär med 

lukter, julmusik och synintryck eftersom det är något som de upplevt tidigare och kan minnas 

tillbaka på. Barn har inte samma referensram som vuxna har och är mitt upp i upplevelsen, därför 

blir deras längtan inte lika stark. Men Vasilis menar att även många barn vill åka till Liseberg för 

att uppleva ljussättningen och atmosfären som skapas i parken och att de inte blir besvikna för att 

exempelvis inte Lisebergsbanan är igång. Vasilis förklarar att slädturen, skidbacken och isbanan är 

andra aktiviteter som sysselsätter barnen och att Jullotta är något som drar många vuxna.  
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4.9.4 Servicemötet 

För att skapa en bra upplevelse för kunderna menar Vasilis att ”servicemötet är otroligt vikigt”. På 

Liseberg arbetar man stark med att leverera bra service. Vasilis menar vänlighet är ett av 

Lisebergs honnörsord och ska finnas med hos alla som arbetar på parken. Hon förklarar att detta 

är ännu viktigare under julen eftersom juligheten ska gå igen, det ska finnas en godhet och 

snällhet hos personalen i alla deras bemötande eftersom deras bemötande kan ta ner upplevelsen 

för kunden. Vasilis förklarar att Liseberg även har träffar för handlarna innan Jul på Liseberg 

startar, där de ger tips och råd om merförsäljning och hur viktigt ett trevligt bemötande. Dessa 

träffar är viktiga eftersom det inte bara blir handlaren personligen som påverkas utan hela 

Liseberg som hamnar i dålig dager. 

Vasilis förklarar att: ”Word of mouth är jätteviktigt”. Speciellt till de grupper som inte går till Liseberg 

under sommaren för att de inte är intresserade av gröna kaniner, spunnet socker och 

Lisebergsbanan och tror att det är samma sak under vintern. Vasilis menar att en kund nästan 

måste ha varit på Liseberg under båda säsongerna för att kunna uttala sig om vad Jul på Liseberg 

är och därför är det otroligt vikigt vad folk säger om upplevelsen. Vasilis förklarar att en väldigt 

stor del av Göteborgarna har varit på Jul på Liseberg och har därför egna referensramar att gå 

tillbaka till och föra vidare till andra. Vasilis menar att det är jätteviktigt vad folk säger och 

berättar om Liseberg men det allra viktigaste är att Lisberg ger varje gäst en bra upplevelse när de 

är på parken eftersom att när de går tillbaka och letar i sig själva ska de tänka och få en bra känsla 

i kroppen.  

4.9.5 Vädret påverkar 

Vasilis menar att Liseberg är väderberoende och de håller tummarna på att vädret är bra de dagar 

som Liseberg är öppet. Vasilis förklarar att vädret är vikigt eftersom känslan blir helt annorlunda 

om det är dåligt väder. Många tillresande som varit på Liseberg en gång och fick dåligt väder den 

dagen får inte samma upplevelse som andra och kanske väljer att inte åka tillbaka under nästa år 

eftersom de fick en sämre upplevelse än förväntat.  

4.9.6 Förväntningar, deltagande och engagemang 

Vasilis förklarar att den image som Liseberg bygger upp är jättevikigt eftersom upplevelsen ska 

överträffa gästernas förväntningar. Kundens engagemang är också vikigt eftersom deltagandet 

skapar en bättre upplevelse. Vasilis menar att Liseberg har många aktiviteter som just gör kunden 

delaktig, såsom allsången, skridskobanan, julklappshandel, slädturer och tomtefar där barnen kan 

lämna sin önskelista. Denna delaktighet kan göra upplevelsen bättre eftersom engagemanget är 

stort och kunden känner att de gör saker. Men många kunder går in på parken och bara ”är” och 

njuter av stämningen, ljusen, underhållning och allt som finns utan att köpa någonting alls. Men 
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Vasilis tror att många kunder tycker att det är vikigt att de får mycket gjort medan de är där men 

att Jul på Liseberg är en upplevelse som går att ta in utan att vara delaktig.  

4.9.7 Kundens upplevelse på Nöjesparken Liseberg 

Då jag under två söndagar genomförde en dold observation 

fann jag många uttryck och utmärkande beteenden hos 

olika kunder i olika åldrar. Först och främst var Jullotta, 

med Allsång på stora scenen den aktivitet som stod i fokus 

under första besöket, den 7/12. Då var åldern spridd 

mellan 4 stycken personer i ca 50-års ålder. De stannade vid 

allsången under hela tiden den pågick, alltså under en timma. 

Tydligt utmärkande beteenden var engagemang och delaktighet. 

Personerna höll om varandra, de gav varandra värme och de sjöng 

med i texterna. Känslomässiga uttryck som tydligt kom fram var 

glädje och skratt, lycka och kärlek. Jag fick en känsla av att 

personerna fann harmoni och att Jullotta skapade en mysig stund 

tillsammans med personer de tycker mycket om. En annan av 

huvudaktiviteterna som denna grupp tyckte mycket om var att 

spela på chokladhjul. Det var något som kom på tal redan då vi 

gick in i parken. Men Jullotta hägrade och gruppen bestämde sig för att vänta tills efteråt. 

Utmärkande var att herrarna var de som var mest engagerade i att spela och de spelade på flera 

olika chokladhjul och vid upprepande tillfällen. Utmärkande uttryck var att barnasinnet hos 

personerna kom tillbaka, de hade roligt och kände glädje av att spela. Det blev som en lek. 

Självklart blev de besvikna på att de inte vann något men det var inte det viktigaste. ”Det var ju 

synd att vi inte vann något, men vi hade i varje fall roligt”. Kvinnorna var mer sansade även om de visade 

engagemang och delaktighet i processen. De visade också glädjeuttryck och det märkets tydligt att 

de hade roligt när de spelade. En av kvinnorna vann dessutom, vilket gjorde upplevelsen ännu 

bättre.  

Den tredje aktiviteten som jag observerade i gruppen var deras 

vilja att bara gå runt i parken och njuta av stämningen och att titta 

på folk. Här fann herrarna i sällskapet att provsmakning av olika 

produkter var något som lockade, de fick bland annat smaka på 

älg och ren och var mycket nöjda med smaken. De handlade dock 

ingenting. De klämde och kände på de vitsprayade julgranarna och 

hade en diskussion om det var riktig konstsnö eller inte. De 

hördes sjunga med i julsångerna som spelades vid olika platser, de drack glögg och kaffe för att 

hålla värmen uppe och värmde sina händer vid kolgrillarna som var utplacerade på olika ställen i 

parken. Damerna ville gärna titta in i parkens butiker för att se om de kunde hitta ”den där 

speciella julklappen” och herrarna stod utanför och väntade medan kvinnorna var inne i butiken. 

Kvinnorna tittade, kände och klämde på produkterna. Kvinnorna pratade mycket om hur mysigt 
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det var inne på Parken, hur vackra alla ljus var och hur det luktade så gott. Min totala bild av 

personernas upplevelse var att de fann glädje och lycka. Att de fann julkänslan i kroppen. Det 

märktes att de släppte allt prat om arbete hemma och på jobbet och fann harmoni och njöt av 

tillvaron. Jullotta var något som var fantastiskt för gruppen. Det märktes att de verkligen njöt av 

stämningen och att denna aktivitet kom i början påverkade troligen även att resten av upplevelsen 

blev så positiv. 

Under den andra söndagen var målgruppen av yngre karaktär. Tre av personerna var 22-23 år och 

ett barn var 4,5 år. Vi kom in från baksidan och gick igenom hela parken för att ta oss till stora 

scenen och till jullotta. Direkt när vi kom in hörde jag: ”Det kan inte bli mer jul än såhär” ”gud va 

vackert det är med alla ljus” ”titta så mycket folk”. Det tog ett tag för oss att ta oss igenom 

folksamlingen. På vägen möttes vi av musik och dofter av alla dess slag. ”Gud vad gott det luktar, 

kan vi inte köpa lite brända mandlar?”. Vi ställde oss i kö och köpte brända mandlar och tog oss 

vidare bort till scenen. Vi kom i slutet och fick se ungefär en kvart på underhållningen. Barnet var 

trött och grinig hela vägen bort genom parken till stora scenen och Jullotta. Barnet tyckte att 

musiken var alldeles för hög och han och hans gravida mamma fick gå 

därifrån. Jag stod kvar med två av de andra. De sjöng med så glatt och 

en av tjejerna sprudlade av glädje. Det märkets att hon verkligen älskar 

julen. När showen var över försvann folkmassan och isbanan 

öppnades åter.  

Det var isbanan som barnet hade väntat på. Han och hans mamma 

hade med sig egna skridskor till Lisberg och så fort isbanan öppnade 

var han ut på sina skridskor och åkte för fulla rullar. Barnet var nu 

delaktig som aldrig förr eftersom det var en aktivitet som han tyckte 

mycket om. Han var totalt engagerad och kämpade hårt. Det märktes 

att han tjuriga beteende höll på att släppa. Efter ungefär en halvtimme 

gick jag och två av tjejerna iväg för att åka upp i Lisebergstornet som 

bjöd på en design och konsthantverksmarknad. Barnet ville inte gå 

ifrån isbanan och hans mamma fick stanna där med honom. Vi andra 

åkte upp till Lisbergstornet, gick runt och kikade lite på konst och 

design för att sedan åka upp i Lisbergstornet. Där såg vi hela Lisberg 

från högt uppe, vi såg även julstadens kilometerlånga blåa ljusstråk 

som slingrade sig genom Göteborg. ”Gud vad vackert det är” hörde jag 

en av tjejerna säga. De satt mest och njöt av utsikten och synen av miljoner juleljus. De uttryckte 

glädje och lycka. När attraktionen var över kom barnet och hans mamma och mötte oss andra 

vid konstutställningen. Barnets dåliga humör var som bortblåst och han var istället glad och på 

mycket bra humör. Han ville berätta om hur duktig han var på att åka skridskor och hur mycket 

han kunde. Jag svarade att jag såg hur duktig han var och berättade att ”jag inte alls är lika duktig 

som du”. Då svarade han: ”jag kan lära dig”. Vi tog oss ner från tornet och nya aktiviteter stod för 

oss. Barnet ville åka lilla Lisebergsbanan. Han hoppade av glädje när han insåg att han minsann 

var lång nog att åka själv utan mamma. Han var otroligt engagerad och överlycklig. Han sprang så 

fort han kunde och satte sig ner i vagnen, helt själv. Efteråt var han ännu lyckligare och ville åka 

igen.  
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En tredje aktivitet som barnet deltog i var att besöka tomtefar. Han ritade en teckning och gav 

den till tomten samtidigt som han berättade för honom vad han önskade sig, vilket gjorde honom 

mycket glad och lycklig. Därefter ville en av tjejerna väldigt gärna åka ”jukebox”, så jag åkte med. 

Jag och hon har inte skrattat så mycket på länge. Hennes barnasinne kom åter och hon skrattade 

och skrek av glädje. Det var verkligen hur roligt som helst. Vi åkte en gång till. Efter 2 omgångar 

gick vi vidare till chokladhjulen. Där vann en av tjejerna stjärnvinsten på Aladdinhjulet. Ännu mer 

glädje och lycka spreds i gruppen. Den totala upplevelsen i gruppen uppfattas som mycket 

positiv. De deltog i olika aktiviteter men uttrycken visade samma: Glädje, kärlek, lek, en 

delaktighet och engagemang och en harmonisk känsla.  

4.10 Julstaden och framgång 

Stiernstrand tror att Julstaden Göteborg är ett av de mest framgångsrika projekt som Göteborg & 

Co har jobbat med och som från början har varit medvetet planerat. Stiernstrand menar att 

projekt många gånger startas av tillfällighet och att professionalism därefter kommer in och 

skapar ett stort evenemang. Men Julstaden var redan från början ett planlagt projekt och 

Stiernstrand tycker att det är kul att se att det går att skapa ett så lyckat projekt redan från början.  

För att lyckas med ett evenemang tydliggör Gilbertsson att det krävs stort krav på samverkan och 

att det finns ett utbud i staden som matchar varandra, att man utvecklar ett evenemang utifrån en 

plattform där många bitar som är med och samverkar, så att man växer tillsammans. Om 

turismen skjuter i höjden på grund av ett evenemang krävs det ju också att många andra bitar i 

staden också kan ta emot det ökade antalet turister såsom att det också exempelvis finns 

tillräckligt med utbud och kapacitet på boenden, en bra standard, kapacitet för fler gäster på 

restauranger, infrastruktur, parkeringsplatser och tydlig skyltning i staden. Gilbertsson menar 

även att det är viktigt att ha förmågan att balansera en större efterfrågan bland turister som 

kommer till staden för att gå på julstaden utan att skapa en undanträngningseffekt för andra 

aktiviteter som också behöver hotellkapacitet.  

Gilbertsson menar att framgångsfaktorerna för Julstaden har varit att man har lyckats att 

samverka och verkligen kunnat utveckla staden som en helhet där bland annat Göteborgspasset 

och Göteborgspaket är ett exempel på det. Dessa har varit ett bra sätt att erbjuda förmånliga 

erbjudanden i paket för turister och besökare såsom gratis entré till några aktiviteter, fri 

kollektivtrafik och fri parkering i samband att man bokar hotell.  

Gilbertsson förklarar att om man som destination ska klara konkurrensen på marknaden och 

hålla sig stark, måste samverkan hålla en jämn kvalitet och ett bra utbud utan besvikelser. Om 

upplevelsen ska bli positiv så måste olika regioner samverka för att besökarna ska få en så bra 

upplevelse som möjligt. Gilbertsson klargör att Göteborg har tänkt på många olika bitar för att 

skapa en enighet i evenemanget och menar att en del i framgången har varit att hotellen har blivit 

duktiga på att ta fram förmånliga erbjudanden för att familjer ska kunna bo på hotell vid 

evenemang, resor och aktiviteter i staden. Gilbertsson förklarar att belägga turister på hotellen 

under veckslutet är ett smart drag av Julstaden eftersom beläggningen ökar men hon menar att 
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det också är en konst så att inte julturisterna tar upp för mycket av kapaciteten under veckorna så 

att de tränger bort konferenser och viktiga möten som pågår i staden då Göteborg även att vara 

en mötesstad också är en viktigt turistisk aktivitet för staden. Gilbertsson menar att om man vill 

man åstadkomma en hög ekonomisk omsättning är det bra att besökarna kommer så långt ifrån 

som möjligt eftersom de är mer utelämnade och spenderar mer. De behöver någonstans att bo 

och äta, vilket genererar en högre omsättning än de besökare som kommer till staden bara över 

dagen.  

4.11 Intresset för Göteborg ökar… 

”Turismen är en näring med stor tillväxtpotential i Sverige. Det är idag en väsentlig del av närringslivet och 

skapar både stor omsättning och hög sysselsättning” (TUI, 081209).  

Gilbertsson förklarar att evenemang kan stå som reseanledningen till en destination, men att när 

turisterna väl åkt för att besöka ett evenemang så genereras det mycket effekter inom boenden, 

restauranger och shopping. Hon menar att de är dessa näringar som oftast i första hand märker 

av ökad omsättning när det är ett evenemang i en stad. Gilbertsson förklarar vidare att man 

hoppas på att evenemang även drar till sig mer invånare och att det hämmar en utryckning 

genom att hålla kvar de invånare man har samt även skapa en attraktiv image som man får ökad 

inflyttning. Effekten av detta blir då en större lokalbefolkning i staden. Gilbertsson klargör att 

man arbetar med evenemang som lockelse för turister samt för att locka till sig företag att 

etablera sig på en ort, vilket är bra samhällsekonomiskt. Gilbertson menar också att man även kan 

arbeta med evenemang som en säsongsförlängning, för att hålla en jämnare kvalitet över hela 

året. Exempel på destinationer som lyckats väl med detta är Åre och Gotland.  

Mellan 1995 och 2005 har turismkonsumtionen i Sverige ökat. Göteborg har, i jämförelse med 

Stockholm och Malmöregionen en stark tillväxt inom hotell och restaurang, transport och 

resebyråer och varuhandel men den allra starkaste utvecklingen har skett inom kultur, sport och 

rekreation samt övriga tjänster.  

4.11.1 En ökad omsättning 

Bjerkne (2006) menar att Göteborgs omsättning har mer än fördubblats sedan början av 1990-

talet då olika evenemang blev ett naturligt inslag i staden. Han förklarar att stora internationella 

evenemang idag fungerar som kommunikationsplattformar och är ett ekonomiskt effektivt sätt 

för Göteborg & Co att nå med marknadsföring av destinationen med dess upplevelser, företag 

och produkter på den globala marknaden. Han menar ”genom att öka intresset för Göteborg och Sverige 

som resmål, skapas en god tillväxt i staden som innebär fler evenemang för Göteborgarna, ökade inkomster, ökat 

välstånd och fler arbetstillfällen i staden”.  
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Göran Johansson (s), ordförande i Göteborg & Co och Gunnel Aho (m), vice ordförande 

förklarar att den internationella medvetenheten om staden ökar genom evenemang, en 

medvetenhet som gör det lättare för Göteborg & Co att locka dit nya besökare. Fler besökare 

leder till en tillväxt i ekonomin och nya arbeten.  Bjerkne (2006) förklarar att de arbeten som 

skapas stannar i Sverige och i Göteborg och att hela Västra Götalandsregionen kan dra nytta av 

tillväxten. Bjerkne menar att den positiva utvecklingen av turism och besöksnäringen handlar om 

ett långsiktigt, professionellt och målmedvetet arbete. 

I Nuteks publikation om transporter och resmål (2007) visar siffror att Liseberg är den attraktion 

som flest turister besöker. Publikationen menar att väl fungerande kommunikationer från och till 

flygplatser och hamnar är av största vikt eftersom 6 miljoner utländska besökare kom med flyg 

och 5 miljoner utländska besökare kom med båt år 2004.  

4.12 Julturisterna kommer och skapar ekonomiska effekter i Göteborg  

Bjerke (2006) förklarar att det krävs att människor kommer till platsen och konsumerar svenska 

upplevelser för att svensk turism ska bli en framgångsrik exportprodukt. Globaliseringen, internet 

och expansion av lågprisflyg möjliggör att fler svenska destinationer kan utvecklas till att bli 

attraktiva internationella resemål. Bjerke förklarar vidare att konkurrensen mellan destinationer 

hårdnar i och med utvecklingen av lågprisflyg som skapar tillgänglighet på en internationell 

marknad. Under en lång tid har Sverige skapat tillväxt trots begränsad internationell tillgänglighet. 

Han menar att det inte är möjligt framöver utan tillgängligheten i kombination med 

destinationens kvalitet och attraktivitet kommer att vara avgörande i konkurrensen av framtidens 

besökare, evenemang, möten med mera.  

 

Siffror från Göteborg & Co:s verksamhetsberättelse för 2007 visar att turismen i 

Göteborgsregionen vuxit sig allt större. Siffror visar att den totala turistomsättningen i miljoner 

kronor har ökat stadigt år för år. Omsättningen låg 2002 på en siffra på 16 300 miljarder kronor 

men siffran har under en femårs period vuxit sig till en siffra på 22 miljarder för 2007. 35 procent 

av den totala omsättningen i Göteborgsregionen samt Göteborg Plus 2006 var shopping. 

Sysselsättningen inom turismen följer den stadiga utvecklingen. 2002 sysselsatte turismen i 

regionen 13 400 helårsarbeten och 2007 var siffran uppe i 16 900. Den ökade besöksnäringen i 

Göteborg förklaras av att det har blivit allt lättare och mer prisvärt att ta sig till destinationen. 

Idag kommer besökare från Sydeuropa till Göteborg för att uppleva svensk jultradition och i 

Barcelona uppmanades folk att komma till ” the christmas city of Göteborg”.  Staden uppfattas 

som exotisk och annorlunda. Göteborg drar många turister. Den främsta anledningen till ett 

besök i Julstaden Göteborg var Jul på Liseberg och julklappsinköp. Många av besökarna stannar 

en eller flera nätter och går då även på restauranger, cafér, föreställningar och julshower som 

erbjuda i staden vilket gör att ”Julstaden genererar inkomster åt både kommunen och åt näringslivet i stan. 

Tidigare var december en svag månad för hotellen, med de senaste tre-fyra åren har man i stort sett haft fullbelagt 

från mitten av november ända fram till jul”  
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Gilbertsson kan se samband mellan Jul i Göteborg och fler turister i staden. Hon menar att 

Julstaden Göteborg, som evenemang, har fått turister att krypa ifrån hemmen och åka till 

Göteborg.  Den direkta effekten av evenemangets dragningskraft av turister till staden, menar 

Gilbertsson på Turismens Utrednings Institut, blir inom sektorn för göra, bo, äta och handla. 

Hon förklarar att turister stannar under en längre tid i staden och att det får stora effekter på de 

olika sektorerna inom turism. Att Julstaden Göteborg drar turister, menar Gilbertsson, kan visas 

genom den gästnattsutveckling som har skett. Tittar man på den studie av beläggningen på hotell, 

stugor och vandrarhem, som SCB har gjort kan man se att det har skett uppgångar under 

november och december från de åren innan Jul på Liseberg fanns tills idag vilket man tror har 

och göra med evenemanget. Stiernstrand menar att uppbyggnaden av Julstaden får stora 

ekonomiska effekter på Göteborg eftersom evenemanget sätter folk i sysselsättning och skapar 

fler heltidsarbeten året runt. Stiernstrand förklarar att för hotellen i Göteborg, har Julstaden 

Göteborg inneburit att en lågsäsong har blivit till en högsäsong över året och genom 

evenemanget, ökat sin beläggningsgrad fantastiskt bra, vilket väldigt få andra destinationer har 

gjort.  

I Göteborgs Posten (081206) beskrivs Julstaden Göteborg. Magnus Kroon, utvecklingsansvarig 

på Svensk Handel förklarar att Göteborg är en stad som är duktiga på att skapa turismflöden 

genom att de har ett stort utbud av evenemang, shopping, restauranger och hotell. Siffror från 

Nutek/SCB visar att sedan Jul på Liseberg öppnade år 2000 har hotellnätterna i Göteborg nästan 

fördubblats. 92 350 gästnätter på Hotell och vandrarhem i Göteborg under december månad var 

siffran för året 1999. 2007 var siffran uppe i 176 000. Julfirande i Göteborg har blivit allt mer 

poplärt för turister. När julstaden Göteborg tände sina ljus över staden påverkades 

hotellnattsutvecklingen ytterligare i positiv riktning. Effekterna har varit stora och Kroon menar 

att Jul på Lisberg var ett genidrag av Göteborg.  Över en halv miljon personer besökte Liseberg 

2007 och av dessa var 238 500, ungefär 45 procent, turister.  

Mikael Nilsson, bokningsansvarig på Scandic Hotell Opalen och Rubinen förklarar i GP, 081206, 

att de inte har märkt av den rådande lågkonjunkturen utan att julfirande turister ändå kommer till 

staden och helgerna på hotellen är fullbokade. Även andra hotell som Göteborgs Posten har varit 

i kontakt med ger samma bild. Johan Forsberg, assistant revenue manager på Hotel Gothia 

Towers menar att affärsresenärerna är de som sparar in på hotellnätter. Anna Wiberg, 

bokningsansvarig på Clarion Collection Hotell Odin förklarar att Lisberg är vad som lockar 

hotellbesökarna till Göteborg. Hon menar att alla hotellgäster pratar om det.  

Kroon menar att Julstaden Göteborg och dess dragningskraft på turister till staden har stor 

betydelse för handeln eftersom många kommer utifrån och bidrar till den positiva utvecklingen 

på julshoppingen. Stiernstrand förklarar att Julstaden som fenomen attraherar tre olika grupper. 

Först attraherar Julstaden göteborgarna själva, som istället för att åka någon annanstans för att 

handla, handlar i Göteborg och kanske mer i staden, så kallad återhållen konsumtion. För det 

andra menar Stiernstrand att Julstaden även har haft en stor inverkan regionalt, på västsvenskar 

som åker till Göteborg för att handla över dagen. Den tredje gruppen är turisternas som kommer 

lägre ifrån till Göteborg och stannar över natt. Stiernstrand menar, precis som Kroon att effekten 

på handeln blir stor, om man räknar med Göteborgare som stannar i staden och handlar hemma, 

västerländska ”över dagen” besökare och turister som stannar över natt. Stiernstrand förklarar 
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vidare att det bara kan vara ett visst antal övernattande turister i staden samtidigt i Göteborg 

eftersom kapaciteten på hotellen är begränsad.  

4.13 Julstaden idag och i framtiden 

4.13.1 Figur 5: Göteborgs evenemangsportfolio,  

Källa: Göteborg & Co:s verksamhetsberättelse för 2006 

 

Stiernstrand menar att Julstaden Göteborg är ett Hallmark 

Event, ett årligt återkommande evenemang och ett stort 

evenemang för att vara i Göteborg. Stiernstrand (081208) säger 

vidare att evenemanget ett viktigt evenemang i Göteborg evenemangsstrategi men att det kan 

utvecklas ännu mer i framtiden.  

 

Julstaden Göteborg har breddats och Stiernstrand menar att Julstaden Göteborg idag håller 

mycket stor internationell klass och som professionell produkt finns det inte många andra 

destinationer som håller samma mått. Men Göteborg & Co (2006) är medvetna om att 

förbättringar inför varje år är av största vikt för att Göteborg ska vara Nordens ledande Julstad. 

Stiernstrand förklarar att en hög standard, genomarbetad och professionell produkt som 

Julstaden Göteborg är idag, har gjort att många har blivit mycket intresserade av att samarbeta 

och investerar i projektet eftersom det lönar sig för de flesta.  Stiernstrand berättar att 

invigningen av Julstaden Göteborg idag görs genom en invigning på Götaplatsen, men visionen 

är att detta ska bli mer storslaget än idag. Stiernstrand menar att ett viktigt led i utvecklingen av 

en mer storlagen invigning är att alla samarbetspartners ska starta upp projektet samtidigt, att 

man ska försöka starta exempelvis alla julbord, att julgranarna i hela staden och alla ljusen i staden 

tänds på samma klockslag. Detta för att skapa en invigning och allt börjar hända i staden, precis 

som att ”Nu är julen här”.  

Stiernstrand anser att ljuset i Göteborg är en kärningrediens, det syns och är lätt att marknadsföra 

och är därför jätteviktigt men att det även finns många andra delar som påverkar sinnena i staden. 

För Julstaden Göteborg är maten ett viktigt element i konceptet. Projektet ”Smaka på Göteborg”, 

som är ett projekt av restaurangföreningen i Göteborg, menar Stiernstrand är något som man kan 

utveckla vidare på ett större plan. Stiernstrand förklarar att restaurangerna och hotellen ska 

erbjuda julinspirerad mat med lokala smaker som passar sig bra ihop med jul, vilket både kan vara 

traditionella och experimentella julbord.  

Stiernstrand hoppas att Julstaden kommer att utvecklas ännu mer i framtiden och att ljusstråket 

kommer växa sig in i områdena Haga och Linné. Stiernstrand skulle vilja se att alla delar i 

Julstaden skulle starta i november och menar att det rimligtvis går men att det kostar mycket. Han 
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förklarar att Göteborg som stad idag har en bättre position och en större möjlighet än många 

andra städer att i framtiden ta positionen som Europas Julhuvudstad. Han hävdar att Göteborg i 

princip redan är Nordens främsta julstad, den enda konkurrenten som finns är Köpenhamn. 

Stiernstrand menar att Göteborg minst är bland de två bästa, om inte bäst och menar att man då 

som stad borde sätta ribban ännu högre och ta nästa steg i utvecklingen mot att bli Europas 

främsta Julstad.  Stiernstrand anser att Julstaden Göteborg är ett grymt starkt koncept som har 

potential att växa sig ännu starkare i framtiden i och med Sveriges mörker, som är en 

förutsättning för ljuset. 

4.14 Framtid och utveckling av Jul på Liseberg  

I framtiden menar Vasilis att det kommer krävas en utveckling av Jul på Liseberg för att fortsätta 

att bli ett attraktivt evenemang även i framtiden. Hon framhäver även att en förändring och 

utveckling är vikigt för att få besökare till evenemanget på en mer kontinuerlig basis och inte en 

gång var tredje eller fjärde år. Men Vasilis poängterar att tradition för kunderna är viktigare under 

julen än under övriga året och att det därför är viktigt att inte förändra evenemanget alltför 

mycket så att kunderna inte känner igen sig nästa gång de kommer till nöjesparken. Jul på 

Liseberg ska utvecklas så att kunderna ska kunna känna igen sig, kunna se samma saker och få en 

liknande upplevelse som förra gången kunden besökte nöjesparken.  

Vasilis menar att det måste finnas en balans mellan förändring och tradition och kommenterar att 

en stor förändring av ljussättningen i parken till Julstadens blå tema i övriga Göteborg, som en 

naturlig följd av att skapa enighet i staden inte hade blivit en bra förändring. Liseberg har sin del i 

Julstaden, en tradition som är stark och som skapat en förväntan hos kunden. Hon menar på att 

man måste förändra och utvecklas, men i en långsam takt för att möta kundens förväntningar.   

4.15 Framtiden för Göteborg som destination  

Vasilis har som Göteborgare, sett en utveckling av att Göteborg har vuxit sig stark som 

evenemangsstad. Hon menar att Göteborg är en stad som är duktig på att arrangera evenemang 

och sedan ta hand om det. Vasilis hävdar att det finns en vision hos Göteborg av att bli en stark 

evenemangstad och att det finns en vilja och enighet i staden att växa sig allt starkare. 

Bjerke (2006) förklarar att Göteborg som destination måste utvecklas för att stå stark i framtiden. 

I Göteborg & Co:s verksamhetsberättelse för 2007 kan man läsa att ”en storstadsregion som vill vara 

med i utvecklingen måste kunna erbjuda ett brett utbud av upplevelser och evenemang av skilda slag. Att inte 

investera tillräckligt gör att utvecklingen stannar upp. Det i sin tur innebär i praktiken förlorad konkurrenskraft 

i förhållande till omvärlden”. Bjerke (2006) menar att staden måste nyttja, samla kunskap och 

erfarenheter av andra kulturer genom stadens högra procent av människor från en annan 

bakgrund än den svenska för att locka fler turister, möten och evenemang i framtiden. 
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Stiernstrand ser att Göteborg har goda möjligheter att utvecklas som en destination i framtiden 

men att destinationen måste fortsätta arbeta lika mycket framöver. Stiernstrand menar att 

Göteborg har bevisat att man inte behöver vara huvudstad, man måste inte ha de äldsta och mest 

framstående byggnader och museerna för att lyckats, utan destinationen har lyckats ändå via 

evenemang och hårt arbete genom att lyfta fram Göteborg som en öppen och empatisk stad. 

Stiernstrand berättar att han pratat med många människor, som berättar hur fantastiskt mycket 

saker det finns i Göteborg som de inte visste om. Han säger att om Göteborg förlorar 99 gånger 

av 100 om staden gör samma sak som större konkurrerande destinationer som har mer välkända 

varumärken. Därför måste Göteborg, som ”underdog” jobba hårdare, vara smartare och springa 

snabbare om de ska lyckas i framtiden. Stiernstrand förklarar att om Göteborg har en stor 

medvetenhet om det är så och att det kommer vara så under en tid framöver, har de också stor 

potential att utveckla destinationen.  

”Få städer i Europa har de senaste 15 åren kunnat visa upp en sådan tillväxt i turistindustrin som Göteborg” 

(Göteborg & Co, verksamhetsberättelse 2006). 

 

Stiernstrand menar att Göteborg är av en av de destinationer i Europa som har utvecklats bäst 

över index i Europa, under en 15 år period, i förhållande till index, vad man skulle kunna begära 

av en destination i samma storlek, som inte är huvudstad. Han tror sig veta att det inte finns 

någon annan destination i världen av samma storlek som Göteborg som har stått som värd för så 

många internationella evenemang. Stiernstrand hävdar att Göteborg, inom område för 

evenemang, spelar i Champions League i Europa. Ingen annan stad i Norden är på samma sätt en 

evenemangsstad såsom Göteborg.  

Andra attraktionskrafter, förutom evenemang, är Liseberg och Mässan som hörnstenar i denna 

utveckling. Stiernstrand förklarar att de själva har utvecklats och genom dem har man utvecklat 

staden.  Stadens speciella signum har varit att lägga till ett så kallat city evenemang då ett annat 

stort evenemang har pågått, man flyttar ut arenan för att på så vis få med hela staden genom att 

kombinera dessa. Göteborg har lyckats otroligt bra med detta i och med att staden rent rumsligt 

har kunnat göra detta. Man kan stänga av många gator i den centrala staden utan att resten korkar 

igen. Stiernstrand förklarar att Stockholm exempelvis har mycket svårare att göra detta. 

Atmosfären blir då fantastiskt samtidigt som att trafiken fungerar hyfsat.  

Göteborg & Co (2007) är väl medvetna om att konkurrensen mellan städer och regioner är större 

än någonsin som ett resultat av den allt mer globala värld vi lever i. Organisationen vet att allt fler 

destinationer är medvetna om turismens betydelse för tillväxt och sysselsättning och investeringar 

i anläggningar och transporter hos destinationer är större än någonsin. Göteborg och Västra 

Götalandsregionen är medvetna om att det behövs stora infrastrukturella investeringar och att det 

är av stor betydelse för destinationens utveckling. Ett samarbete mellan Göteborg och Västra 

Götalandsregionen där dessa tillsammans utvecklar området för besöksnäring och turism samt 

marknadsför sig tillsammans mot internationella marknader under samma varumärke är ett led i 

denna utvecklig. Gilbertsson förklarar att Göteborg Plus är ett sätt att dra till sig utländska 

turister eftersom det blir en starkare dragare där en utveckling inom infrastuktur är viktigt 

eftersom avstånden måste kännas små och det ska vara enkelt för turisterna ska ta sig till olika 

platser inom Göteborg Plus. Stiernstrand tror just att man i framtiden kommer få se mycket mer 
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av det så kallade Göteborg Plus, där man adderar till hela Västsveriges attribut till varumärket 

Göteborg.  

Stiernstrand menar att Västsverige med sina stora tillgångar, som stora skogar, rent vatten och ren 

luft harmonierar med det som är trendigt just nu, såsom natur, kultur, hållbarhet och ”må bra” 

sidan med spa och hälsa. Stiernstrand förklarar att det är svårt att marknadsföra små platser och 

varumärken utan dessa måste gå samman och marknadsföras under ett och samma varumärke. 

”Göteborg måste därför bejaka och välkomna in de mindre spelarna in under ett och samma varumärke”. 

Stiernstrand menar en stor utveckling kan ske där. 

4.15.1 Göteborg måste utvecklas och bygger för framtiden 

Bjerke (2006) menar att Göteborg behöver öka sin egen attraktionskraft. Detta kan göras genom 

att skapa ”arkitektoniskt intressanta byggnader och miljöer, till att förbättra och förstärka kulturutbudet, 

evenemangen, mötesindustrin, matupplevelser etc”. Bjerke (2006) menar på att nya anläggningar krävs för 

att bibehålla utvecklingen inom upplevelse och evenemangsindustrin i Göteborg. Han förklarar 

att staden måste investera för att inte stå still i utvecklingen, viket innebär att staden förlorar 

konkurrenskraft i förhållande till omvärlden. Stiernstrand menar att vägarna, tunnlarna och 

flygplatsen i Göteborg är något som måste utvecklas. Han menar även järnvägarna med snabbtåg 

numera inte är en vision utan en nödvändighet. Göteborg har även flera andra 

utvecklingsområden i centrala delarna som exempelvis älvstränderna med frihamnen och 

Göteborgsvass på andra sidan som nu är uppe på display för allmänheten att fritt tycka och tänka 

på hur det kan utvecklas. Vidare förklarar Stiernstrand att Göteborg även har evenemangsstråket, 

där heden är ett stort område, som ska utvecklas för framtiden. 

I Göteborg & Co (2007) förklaras områdena som ”dessa utgör tillammans en historisk möjlighet att ta 

tillvara. Utvecklingen av Södra och Norra Älvstranden samt stadens befintliga och framtida arenor och 

anläggningar i kombination med utvecklingen av tillgängligheten till Göteborg kommer i hög grad att avgöra hur 

framgångsrik destinationen Göteborg blir i ett långsiktigt perspektiv”. 

 
Stiernstrand förklarar att det inte finns någon annan stad i Göteborgs storlek eller större i Europa 

som ska utvecklas så mycket inne i staden. För Göteborg är det en enorm tillgång att ha så många 

utvecklingsområden. Stiernstrand liksom Bjerke (2006) menar att om Göteborg och Västsverige 

utvecklar detta rätt nu och bygger för framtida attraktionskraft, då kan Göteborg stärka och 

kanske säkerhetsställa attraktiviteten för de kommande 50-100 åren. Bjerke förklarar att 

utvecklingen av området, hanterat på rätt sätt kan ”bidra till såväl social, miljömässig som ekonomisk 

långsiktigt hållbar utveckling och tillväxt”. Stiernstrand anser att Göteborg ska våga klämma i lite extra 

och inte vara allt för ”lagom” och bara bygga för lokalt boende utan klämma i med att bygga 

något som motsvarar fyra-fem Turning Torso eller Guggenheim Museum i Bilbao.  
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5 Analys 
Syftet med detta avsnitt är att analysera och diskutera de resultat som presenteras i kapitel 4. För att möjliggöra 

detta, kommer det teoretiska kapitlet jämförs med det resultat som jag fått fram.  

5.1 Göteborgs utveckling och framgång  

Under 1980-talet var Sverige och Göteborg i kris. Göteborg som länge hade förknippats som 

industristad var hårt utsatt och många av stadens invånare förlorade sina arbeten i och med den 

effektivisering som skedde, som ett naturligt led i att kostnadsskillnaderna mellan Sverige och 

landets konkurrenter blev allt större och allt fler arbetare byttes ut mot maskiner. Att Göteborg 

insåg att man var tvungen att göra något åt situationen, var räddningen för företagen som verkade 

i och för människorna som levde och arbetade i staden. Göteborg insåg att investeringar krävdes 

för att skapa en hållbar utveckling och en tillväxt och staden visste att de var tvungna att skapa ett 

starkt varumärke för att locka till sig investeringar och kapital. Staden blickade framåt och bildade 

Göteborg & Co, som började förändra varumärket Göteborg.  

Göteborg gick från att ha positionerat sig som en industristad till tjänstemanna, service och 

turiststad med fokus på evenemang.  Varumärket blev allt starkare och fler turister upptäckte 

Göteborg, vilket var ett bevis på att man hade lyckats bygga ett starkt varumärke. Då det idag 

sker en minskning av ungefär 100 000 jobb inom det privata näringslivet per decennium samtidigt 

som mycket tyder på att tjänsteintensiva näringar kommer växa sig allt starkare och skapa 

framtidens jobb, blir Göteborgs strategiska val av utvecklingsväg ett bevis på att Göteborg valde 

rätt för att säkra stadens och invånarnas framtid.  

5.2 Evenemang och dess ekonomiska roller 

Göteborg har genom Göteborg & Co utvecklats till 

en turiststad som fokuserar på att skapa upplevelser 

genom evenemang. Getz (2007) förklarar att 

evenemang motiverar turism och har en allt större 

betydelse för konkurrenskraften hos destinationer. 

För att stärka sin position och utvecklas som 

vinterdestination skapades evenemanget Julstaden 

Göteborg, ett evenemang som idag intar olika 

ekonomiska roller. 
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5.2.1 Platsmarknadsföring 

Organisationen Göteborg & Co skapades och blev platsmarknadsförare av Göteborg, bildad av 

representanter både från både den privata och offentliga sektorn i staden, vilket är just vad Kotler 

et al (1999) menar definierar platsmarknadsförare. De lade grunden för vad som idag är en 

plattform för samverkan. Att samverka är just vad både Kotler et al (1999), Kavaratiz & 

Ashworth (2006) och Mossberg & Johansen (2006) menar är vikigt för att lyckas att 

marknadsföra en stad mot omvärlden. Göteborg & Co bildades 1991 och växte sig allt större 

efterhand då fler insåg att det lönade sig att samarbeta med organisationen. Genom att ha duktig 

personal och en låg personalomsättning under en lång tid kunde organisationen samla erfarenhet 

och utveckla en professionalism inom destinationsutvecklande som få destinationer i världen 

hade eller har idag. Att Göteborg arbetar långsiktigt och för Göteborg och dess invånares bästa är 

troligen också en faktor för framgång.  

Getz förklarar att evenemang är viktiga när det kommer till platsmarknadsföring genom att det 

kan öka imagen av samhällen och attrahera turister, leda till utvecklandet av en bättre plats att 

leva och arbeta i, en förbättring av livskvalitet samt attraktionen av staden som gör att fler väljer 

att bosätta sig och investera i staden. Att skapa attraktiva stimulanser sägs vara viktigt för att 

behålla lokalinvånare och etablerade företags stöd samt för att attrahera nya företag, investeringar 

och besökare till destinationen. Evenemanget som skapas sägs vara det som i förstahand lockar 

besökare till en stad. Göteborg är en stad som normalt förknippas med evenemang men för att 

öka stadens attraktion under vintern skapade Göteborg evenemanget först Jul på Liseberg och 

sedan Julstaden Göteborg som en utveckling av det lyckade konceptet Jul på Lisberg. Efter temat 

juligt, stiligt och nyskapande har Göteborg lyckats skapa starka, vackra och annorlunda 

upplevelser i Göteborgs stadsrum, med stämningsfull belysning som bjuder på värme och 

vänlighet i Göteborgs innerstad under vinterns kalla månader.  

5.2.1.1 Målmarkader 

Julstaden Göteborg skapades för att Göteborgarna själva skulle få en trevlig stad i juletider och 

därmed göra staden till en vackrare plats att leva, bo och arbeta i men också som ett sätt och för 

att attrahera besökare till staden. Evenemanget är skapat som ett evenemang som ska attrahera en 

bred målmarknad, precis som flera författare menar är vad som skapar framgång hos 

destinationer. Genom skapandet av evenemanget Julstaden ville Göteborg & Co skapa och sprida 

ut den rätta julkänslan till hela Göteborg, genom att erbjuda en attraktiv och trygg miljö med 

juliga upplevelser till alla besökare, göteborgare som turister, under november och december. 

Julstaden Göteborg är idag ett hallmark event och ett viktigt evenemang i Göteborg 

evenemangsportfolio. Genom sitt utmärkande jultema, samt att det återkommer år efter år, har 

jul på Liseberg och ett besök i Julstaden Göteborg under åren som gått skapat ett stort intresse 

och en större medvetenhet nationellt som internationellt, hos både media och besökare och blivit 

till en tradition för både göteborgare och turister. Annorlunda evenemang och tydligt tema är vad 

många författare menar skapar en större uppmärksamhet. Det ökade mediala intresset för staden 

samt att staden utvecklat att det blivit allt lättare att ta sig till Göteborg, har ökat antalet utländska 

turister till Göteborg.  
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5.2.1.2 Evenemanget och upplevelsen 

För att vara en framgångsrik turiststad krävs det att man skapar bra upplevelser. Eftersom 

destinationsupplevelsen idag står i centrum hos destinationer som konkurrerar inom 

turismsektorn blir upplevelsen av evenemanget Julstaden Göteborg viktig för att bli en 

framgångsrik vinterdestination. Upplevelsen som evenemanget skapar är av största vikt eftersom, 

en kund vars upplevelse har varit positiv, ofta talar bra om detta till sin omgivning. Därför finns 

det ett samband mellan image, ”word-of-mouth” och upplevelser. Upplevelsen som skapas måste 

hålla måttet eller överträffar kundes förväntan eftersom dennes upplevelse, genom ”word-of-

mouth” kan generera eller minska framtida besökare. Den upplevelse som besökare får påverkas 

dels av den image som media skapar men också av servicemötet, upplevelserummet och andra 

kunder på plats. Liseberg är den strakaste dragaren till varför besökare kommer till Göteborg 

under julen och på Liseberg är man oerhört medveten om de olika faktorerna som påverkar en 

kunds upplevelse. De vet att de måste upprätthålla en bra service, ha en balans i besöksantalet 

inne på parken samt att engagera sina kunder genom att erbjuda många aktiviteter som kan göra 

upplevelsen underhållande, rolig och spännande. Att skapa ett högt engagemang är dock inte bara 

vad som påverkar, utan ett upplevelserum där sinnena uppmärksammas och sätts i centrum 

kommer också påverka kundens upplevelse.  

5.2.1.3 Liseberg och upplevelsen 

Upplevelsen som Liseberg vill skapa riktar sig till alla människor, där kärnan i upplevelsen är att 

skapa en julkänsla och glädje. Liseberg säger att de har ett medvetet tankesätt när det gäller att 

skapa en julig atmosfär, som visar på en vänlighet och som engagerar kunden. Genom att 

observera kunder på Liseberg samt att jag själv har besökt nöjesparken vid ett flertal gånger, kan 

jag se att detta stämmer.  

Synsinnet är det viktigaste sinnet som nöjesparken arbetar med och ljuset är vad de är kända för 

och vad de har profilerat sig starkt genom. Parken är även full av granar och granar sprayade med 

konstsnö, isbanor, skidbacke, Jesus krubba, tomtefar, renar och mycket mer som alla hör hemma 

i ett jullandskap och som påverkar synsinnet och kundens julupplevelse. Men för att skapa en 

julig atmosfär tänker Lisberg även medvet på att påverka andra sinnen.  

Lisberg påverkar hörselsinnet genom att spela julmusik på många platser inne i parken och 

framförallt i ingångarna för att kunden direkt ska få en julig känsla i kroppen. Allsången och den 

levande musiken runt om i parken bidrar också till att kundens hörselsinne påverkas. Liseberg har 

tagit fram juliga dofter såsom doft från gran, glögg och pepparkakor, brända mandlar och öppen 

eld för att påverka kundens doftsinne. Dessa är dofter som passar in i en julig atmosfär och som 

ska skapa en känsla av att julen börjar närma eftersom dessa dofter är vad man, genom tidigare 

minnen förknippar med Jul. För att påverka känselsinnet har Liseberg bland annat kolgrillar 

utspridda på många platser inne i parken, så att kunderna kan värma sig i den kalla vinterkylan. 

Konstsnön, isen, julprodukter, granar, levande djur och utsmyckning skapar också en mer 

levande känsla som man kan ”ta på” för att känna att julen finns i omgivningen. För att komma 

åt kundens smaksinne finns det möjlighet för kunden att provsmaka på olika råvaror i parkens 

handelsbodar samt köpa varor såsom glögg eller julmat som passar in i den juliga atmosfären.  
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Vad jag genom min observation kunde uttyda var att olika aktiviteter inne på Lisberg drog kunder 

i olika åldrar, vilket visar på att Lisberg, med sitt medvetna tankesätt att skapa en park för en bred 

målgrupp har lyckats. De olika känslomässiga uttrycken som glädje, skratt, harmoni, lycka och 

kärlek som kom fram var också gemensamma, vilket visar att Lisberg har lyckats skapa en miljö 

som kunden uppskattar och mår bra i. Jag kunde uttyda att de olika aktiviteterna som olika 

människor tyckte mest om också var de som skapade högst engagemang. Men även om vissa 

aktiviteter var mer intressanta än andra så var det ändå den totala upplevelsen som skapades av 

alla sinnesintryck inne på parken som tillsammans skapade en bra julig upplevelse. Efter två 

tillfällen av observationer som visade på utmärkande beteenden och uttryck samt kommentarer 

som: ”Det kan inte bli mer jul än såhär” ”gud va vackert det är med alla ljus” ”titta så mycket folk” ”Gud 

vad gott det luktar, kan vi inte köpa lite brända mandlar?” drar jag slutsatsen att Lisberg verkligen har 

lyckats skapa en julig känsla som skapar glädje hos kunden och att de lyckats arbeta med 

människans alla sinnen för att skapa den ultimata julupplevelsen. 

 

5.2.2 Image och kommunikationsprogram 

För att blir lyckas bli en attraktiv plats måste platsens distinkta attraktioner och fördelar 

marknadsföras genom image och kommunikationsprogram så att potentiella användare blir 

medvetna om dem. Marknadsföringen av varumärket Göteborg är en av Göteborg & Co:s 

viktigaste uppgifter. Göteborg använder sig av, vad Kotler et al (1999) kallar 

imagemarknadsföring och attraktionsmarknadsföring för att bli en synlig och attraktiv stad. De 

bygger upp en image av staden samt marknadsför den och evenemanget Julstaden Göteborg för 

att attrahera besökare till staden. Göteborg & Co agerar idag som en koordinator för hela 

destinationen och för dess marknadsföring precis som Kavaratiz & Ashworth (2006) 

rekommenderar att en marknadsföringsorganisation för en plats ska göra. Att lokalbefolkningen 

deltar och är engagerade menar författarna är viktigt för framgång. Genom att göteborgarna är 

delaktiga i Göteborgs utvecklingsarbete kan de, precis som flera författare menar, bli stolta över 

staden som de lever och verkar i samt vara goda ambassadörer som sprider goda ord och positiva 

bilder om platsen till andra människor. Detta är Göteborg väl medveten om och utvecklar därför 

staden för göteborgarnas bästa och skapar evenemang som göteborgarna ska tycka om. Julstaden 

är ett typexempel på det. Ambassadörskap är viktigt eftersom den utåtriktade marknadsföringen 

då blir mer trovärdig.  

Även om Ek och Hultman (2007) menar att traditionell reklam minskar och att nya metoder och 

tekniker tar en allt större plats i marknadsföringen så använder Göteborg sig fortfarande av en 

viss del traditionell marknadsföring för att attrahera besökare till Julstaden Göteborg. Getz menar 

att evenemang kan inta flera ekonomiska roller och då bland annat agera som image-makers genom 

utvecklandet av en positiv destinationsimage, en image som till stor del skapas av media och den 

publicitet i relation till evenemanget som attraherar turister och lokainvånare. Göteborg vet att 

den internationella medvetenheten om staden ökar genom evenemang och därför kommer 
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evenemang även i framtiden fortsätta vara en av hörnstenarna i Göteborgs arbete att skapa ett 

bra varumärke för staden. Göteborg vet att evenemang som kommunikationsplattsformar idag är 

ett ekonomiskt effektivt sätt att nå ut med marknadsföring av staden, eftersom att den reklam 

som skapas av media inte är möjlig för staden att köpa, vilket också gör det lättare för Göteborg 

& Co att locka nya besökare till staden. Liseberg får ta emot allt fler pressbesök och allt fler 

utländska journalister från olika länder världen över kommer till Göteborg av intresse för 

evenemanget Julstaden Göteborg och Jul på Liseberg. Att fler journalister kommer till Göteborg 

och upplever vad staden har att erbjuda leder till att Göteborg som destination blir allt mer 

uppmärksammad världen över. Den synlighet som Göteborg får genom journalistisk publicitet i 

form av julreportage i tidningar och på internetsidor och i TV har en stor betydelse eftersom den 

image som då skapas, precis som Ek och Hultman (2007) förklarar, ger en högre trovärdighet än 

traditionell marknadsföring. 

Att göra det lättare för turisten att boka sina upplevelser över nätet sägs även vara av stor 

betydelse för en ökad besöksnäring, vilket Göteborg inser vikten av. De har därför skapat en 

egen hemsida för Julstaden Göteborg, som används som ett viktigt marknadsföringsverktyg där 

turisten ska kunna läsa om vad som händer i staden samt boka olika paket eller upplevelser i 

Juletider. Julstadens, liksom Göteborgs stads officiella hemsida underhålls kontinuerligt och 

förbättras successivt så att den alltid upplevs som attraktiv, lättillgänglig och aktuell.  

5.2.3 Julstadens ekonomiska roll som turistattraktion 

Evenemang kan även inta en ekonomisk roll där evenemanget fungerar som en tourist attraction 

som attraherar turister (främst i lågsäsonger) samt en ökning av deras spendering av pengar och 

deras tid i staden. Det innebär även att försöka behålla lokalinvånarna i staden och deras pengar 

på hemdestinationen istället för att resa någon annanstans. Julstaden Göteborg som evenemang 

har haft skapat stora ekonomiska effekter inom många områden under den tiden evenemanget 

pågått i staden. Det har skapat en stor effekt på julhandeln genom att evenemanget attraherar 

flera målmarknader. Evenemanget attraherar göteborgare som handlar i Göteborg istället för att 

åka någon annanstans, västsvenskar som åker till Göteborg för att handla över dagen samt 

turisternas som kommer lägre ifrån till Göteborg och stannar över natt.  Effekterna på Liseberg 

är att parken har blivit effektivare under lågsäsong, då parken tidigare var stängd under stora 

delen av året, från oktober till april. Så är också fallet i hela Göteborg stad, där vintern genom 

uppbyggnaden av Julstaden gått från en tidigare lågsäsong till en högsäsong över året. Så genom 

att skapa Jul på Liseberg och Julstaden har Göteborg lyckats skapa mer intäkter och en högre 

omsättning året runt. 

Turistisk konsumtion sägs ha gått från att vara lyx till att nu ingå i människan basala behov och 

något man unnar sig även vid lågkonjunkturer. Siffor visar att Liseberg är den attraktion i Sverige 

som flest turister besöker året-runt och Göteborgs utvecklande och skapande av evenemanget Jul 

på Lisberg ses som ett genidrag. Julstaden Göteborg, som evenemang, har fått julfirande turister 

att krypa ifrån hemmen och åka till Göteborg även om det råder en lågkonjunktur. För hotellen 
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har Julstaden Göteborg inneburit att en tidigare lågsäsong har blivit till en högsäsong över året 

och genom evenemanget, ökat sin beläggningsgrad fantastiskt bra. De flesta helgerna på hotellen 

är fullbokade under tiden då evenemanget pågår. December var tidigare en svag månad för 

hotellen, med de senaste tre-fyra åren har hotellen i stort sett haft fullbelagt från mitten av 

november ända fram till jul, vilket är ett resultat av en ökad besöksnäring. Över en halv miljon 

människor besökte Liseberg 2007 och av dessa var ungefär 45 procent turister.  

Teorin säger att evenemang är vad som lockar turister till en plats men att det snarare är intäkter i 

andra verksamheter såsom turistens behov av övernattning, uthyrning, restaurangbesök och 

transporter eller handel som är direkt relaterade till evenemanget som skapar de verkligt stora 

effekterna i samhället.  Jul på Liseberg och julklappsinköp ses som den främsta anledningen till 

ett besök i Julstaden Göteborg. Många av besökarna stannar en eller flera nätter och går då även 

på restauranger, cafér, föreställningar och julshower vilket innebär att Julstaden genererar 

inkomster åt både kommunen och åt näringslivet i stan. Göteborg som turiststad växer och den 

totala turistomsättningen i staden har ökat stadigt år för år. Att Göteborg blir en starkare 

turiststad som lockar besökare till staden, skapar också nya arbeten. Den positiva utvecklingen av 

turism och besöksnäringen är en effekt av ett långsiktigt, professionellt och målmedvetet arbete 

och utvecklandet av Julstaden Göteborg och Jul på Liseberg har lett till en tillväxt i ekonomin 

och nya arbeten som stannar i Sverige och i Göteborg. 

5.2.4 Julstadens ekonomiska roll som animator 

Getz (2007) förklarar att evenemang även kan fungera som animators vilket innebär att man 

strukturerar program och speciella events på redan existerade platser för att göra dem mer 

användbara, vilket gör det möjligt att attrahera människor som normalt inte skulle besöka platsen 

samt även uppmuntra människor att besöka platsen flera gånger. Detta är precis vad Göteborg 

genom uppbyggnaden av Julstaden Göteborg och genom Jul på Lisberg har gjort. Jul på Liseberg 

startades för att utnyttja nöjesparkens kapacitet såsom att använda parkens stora yta, personal och 

företag som redan fanns inom Lisebergskoncernen och som arbetade året runt. Jul på Liseberg 

har skapat en större kundgrupp och en högre omsättning för parken året runt samt skapat fler 

heltidsarbeten och i det stora hela, en högre sysselsättning.  

5.3 Samverkan är bra för alla 

Julstaden Göteborg var inte från början ett genomtänkt evenemang i minsta detalj men är idag, 

efter att fler människor med olika kompetenser efterhand blivit involverade i projektet, ett 

mycket genomtänkt evenemang. Även om Julstaden inte från början var lika starkt som det är 

idag, så var Julstaden, redan från början ett planlagt evenemang, ledda av professionella personer i 

samverkan genom Göteborg & Co, precis som flera författare menar är ett måste för att lyckas 

med ett evenemang. Det sägs att alla inblandade parter måste få ut något av samarbetet för att 
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man ska nå framgång. Flera personer från näringslivet menar att det är just detta som gör att det 

samverkan fungerar inom Göteborg & Co, då organisationen marknadsför staden nationellt som 

internationellt, vilket innebär att fler besökare kommer till staden som gynnar alla inblandade 

parter. Att diskussioner kring destinationens utveckling och marknadsföring förs, där alla 

inblandade parter får säga sitt, är en framgångsfaktor eftersom parterna stärker varandra och 

verkar som en enhet utåt. Men företagen på en plats kan inte själva skapa konkurrenskraft på 

marknaden, utan att helheten av ett rikt utbud av boende och restauranger är vad som skapar 

framgång. Genom Göteborg & Co som plattform för samverkan möts alla samverkande parter 

av respekt, förståelse och intresse, vilket lägger grunden för bra diskussioner och samtal mellan 

företag och den politiska ledningen i Göteborg som tillsammans kan arbeta för att utveckla 

Göteborg som destination.  

5.4 Det är helheten i Göteborg som skapar framgång 

Julstaden Göteborg sägs vara ett av de mest framgångsrika projekt som Göteborg & Co har 

jobbat med och som från början har varit medvetet planerat. Att Julstaden Göteborg idag håller 

mycket stor internationell klass och ses som en genomarbetad, professionell produkt med hög 

standard har gjort att många har blivit mycket intresserade av att samarbeta och investera i 

projektet eftersom det lönar sig för de flesta. Ju starkare varumärket Göteborg är och ju mer 

staden syns utåt, desto mer besökare kommer till staden och desto bättre blir det för alla 

inblandade parter. Att fler företag och organisationer visat intresse av att investera i projektet har 

också varit en framgångsfaktor eftersom det har utvecklat projektet i ytterligare positiv riktning. 

Att fler företag och investerare blir intresserade av projektet möjliggör även en ytterligare 

utveckling av evenemanget i framtiden, eftersom fler investeringar kan vara en avgörande faktor 

för att, i framtiden gå från att vara Nordens ledande julstad till att bli Europas ledande Julstad.    

Helhetsupplevelsen som skapas sägs vara den avgörande faktorn för framgång i konkurrensen 

med andra städer på den globala marknaden. Att Göteborg har lyckats bli en framgångsrik turist 

och evenemangsstad beror på just på att alla inblandade parter tänker långsiktigt och på helheten 

som presenteras, eftersom alla vinner på att Göteborg blir en mer attraktiv stad. Göteborg som 

stad är medveten om att det måste finnas ett utbud i staden som matchar varandra för att lyckas 

med ett evenemang och att det krävs en samverkan. Göteborg vet att det exempelvis måste 

finnas tillräckligt med utbud och kapacitet på boenden, en bra standard, kapacitet för fler gäster 

på restauranger, en bra och utvecklad infrastruktur, parkeringsplatser och tydlig skyltning i staden 

för att kunna ta emot den ökade besöksnäringen och för att kundens upplevelse i staden ska bli 

bra. Det är denna medvetenhet som har gjort Göteborg så framgångsrik som evenemangsstad.  

Göteborg har insett att väl fungerande kommunikationer från och till flygplatser och hamnar är 

av största vikt eftersom globaliseringen, internet och expansionen av lågprisflyg nu möjliggör en 

större konkurrens på en internationell marknad. Därför samarbetar Göteborg & Co idag bland 

annat med SAS, Göteborg Landvetter Airport, Stena Line och Göteborgs Hamn för att 

tillsammans utvecklas och göra det lättare att komma till Göteborg. Göteborg vet, precis som 

Kotler et al förklarar, att lättillgängligheten tillsammans med destinationens kvalitet och 



Destination Göteborg- Uppbyggnaden av Nordens främsta julstad, Emma Wennberg 
 

70 

 

attraktivitet har en stor betydelse och kommer att vara avgörande i konkurrensen av framtidens 

besökare, evenemang och möten.  

5.4.1 Destinationsutveckling 

Ekinci & Hosany (2006) förklarar att en hög konkurrens mellan destinationer, där destinationer 

är lätt utbytbara gör att DMO:s hela tiden måste jobba hårdare för att attrahera besökare. 

Organisationen Göteborg & Co, som utvecklar och marknadsför Göteborg i bred samverkan, är 

fullt medvetna om att Göteborg behöver öka sin attraktionskraft för att i framtiden fortsätta vara 

attraktiv för dess målmarknader, i den allt hårdnande konkurrensen mellan destinationer. 

Göteborg menar att det exempelvis kan göras genom att skapa arkitektoniskt intressanta 

byggnader och miljöer eller att förbättra och förstärka kulturutbudet, evenemangen, 

mötesindustrin och matupplevelser. Idag finns det inte någon annan stad i Göteborgs storlek eller 

större i Europa som ska utvecklas så mycket inne i staden som Göteborg, vilket är en enorm 

tillgång. Dessa utvecklingsområden sägs i hög grad vara avgörande för hur framgångsrik 

destinationen Göteborg blir i ett långsiktigt perspektiv. Göteborg & Co är medveten om vikten 

av att Göteborg och Västsverige utvecklar detta rätt för byggandet av framtida attraktionskraft 

eftersom byggandet på utvecklingsområdena kan Göteborg stärka och kanske till och med att 

säkerhetsställa attraktiviteten för de kommande 50-100 åren och bidra till såväl social, miljömässig 

som ekonomisk långsiktigt hållbar utveckling och tillväxt. 

Kotler et al, (1999) förklarar att en plats kan arbeta med fyra olika strategier för 

destinationsutveckling. Den första strategin som en plats kan arbeta med är destination som en 

karaktär som innebär att en plats ökar sin attraktionskraft genom stadsdesign. Göteborg har flera 

utvecklingsområden i stadens centrala delar som ska utvecklas för framtiden och som tillammans 

utgör en historisk möjlighet att ta tillvara eftersom dessa kan säkerthetsställa destinationens 

attraktionskraft för de kommande 50-100 åren.  

Den andra strategin som en plats kan arbeta med är plats som en skapad miljö. En plats måste 

utveckla och underhålla stadens infrastruktur, som är kompatibel med den naturliga miljön i 

staden. Göteborg och Västra Götalandsregionen är medvetna om att det behövs stora 

infrastrukturella investeringar och att det är av stor betydelse för destinationens utveckling. Om 

Göteborg, genom Göteborg Plus ska lyckas i framtiden och dra fler utländska turister till 

regionen krävs stora infrastrukturella investeringar för att göra avstånden små, mellan platser i 

regionen. Göteborg vet att vägarna, tunnlarna och flygplatsen i Göteborg är något som måste 

utvecklas och att järnvägarna med snabbtåg numera inte är en vision utan en nödvändighet. 

Den tredje strategin som en plats kan arbeta med är plats som en tjänstegivare. Staden ska verka för 

att skapa trygghet för människor och egendomar samt skapa social säkerhet och utbildning. 

Göteborg har länge arbetat med att attrahera turister till staden och få städer i Europa har de 

senaste 15 åren kunnat visa upp en sådan tillväxt i turistindustrin som Göteborg. Den ökade 

besöksnäringen skapar nya arbeten och en trygghet för människorna som lever och verkar i 

staden. Genom att fortsätta utveckla och stärka varumärket Göteborg i framtiden genom 
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Göteborg Plus, kommer förhoppningsvis ännu fler turister komma till staden, vilket i sin tur 

kommer leda till skapandet av ännu fler sysselsatta göteborgare inom olika sektorer i framtiden.  

En plats med underhållning och återhämtning. Fysiska kännetecken och evenemang används som 

attraktioner och ska tilltala invånare, potentiella nya invånare, besökare, företag och investerare. 

Sveriges möjligheter i framtiden sägs ligga i att identifiera och attrahera nya sektorer i 

samhällsekonomin som har tillväxtkraft. Eftersom turism och besöksnäringen sägs ha stor 

potential att åstadkomma just detta, är det viktigt att Göteborg fortsätter att utveckla staden för 

att attrahera turister i framtiden.  

Göteborg & Co vet att investeringar i nya anläggningar krävs för utvecklingen inom upplevelse 

och evenemangsindustrin i Göteborg och för att staden inte ska stå still i utvecklingen och förlora 

konkurrenskraft i förhållande till omvärlden. Göteborg Plus är ett led i denna utveckling, där 

Göteborg i samverkan med andra parter utvecklar besöksnäring och turism. Västsverige har stora 

tillsammans tillgångar att ta till vara, men det är svårt att marknadsföra små platser, därför är 

Göteborg Plus, där många små varumärken tillsammans marknadsförs mot internationella 

marknader, under ett och samma varumärke, så viktigt för att bygga attraktionskraft och dra till 

sig fler utländska turister i framtiden.  

Julstaden Göteborg är just ett evenemang som används som attraktion för att tilltala invånare, 

potentiella nya invånare, besökare, företag och investerare. Göteborg vet att förbättringar av 

evenemanget Julstaden Göteborg sker inför varje år är av största vikt för att Göteborg ska vara 

Nordens ledande Julstad och även om Julstaden Göteborg sägs vara ett grymt starkt koncept så 

har det potential att växa sig ännu starkare i framtiden i och med Sveriges mörker, som är en 

förutsättning för ljuset. Göteborg är idag Nordens främsta julstad och har en bättre position och 

en större möjlighet än många andra städer att i framtiden ta positionen som Europas 

Julhuvudstad. För att lyckas med det vet Göteborg att de måste sätta ribban ännu högre för att 

nästa steg i utvecklingen mot att bli just Europas främsta Julstad.  Göteborgs vision är att alla 

delar i Julstaden skulle börja i november och att invigningen av Julstaden Göteborg ska bli mer 

storslaget i framtiden än den invigning som sker på Götaplatsen idag genom att alla 

samarbetspartners ska starta upp projektet samtidigt. Att starta alla julbord och att julgranarna 

och alla ljusen i staden tas fram och tänds på samma klockslag skulle kunna vara en utveckling av 

evenemanget och genom detta göra det ännu mer spektakulärt. Att se ljusstråket växa sig in i 

områden som Haga och Linné är också en framtidsvision samt att en utveckling av projektet 

”Smaka på Göteborg”, ett projekt av restaurangföreningen i Göteborg, sker, eftersom maten ett 

viktigt element i Julstaden Göteborg. Visionen är att restaurangerna och hotellen ska erbjuda 

julinspirerad mat med lokala smaker som passar sig bra ihop med jul, vilket både kan vara 

traditionella och experimentella julbord.  

Även om Jul på Liseberg var en storslagen satsning från början så kommer det krävas en 

utveckling av evenemanget för att fortsätta vara ett attraktivt evenemang som drar besökare på en 

mer kontinuerlig basis i framtiden. På de år som evenemanget har pågått har julområdet i parken 

har vuxit sig större. Ett större område i parken ljussätts, flera marknadsbodar har kommit till på 

flera ställen liksom nya aktiviteter och upplevelser som har kommit till som en naturlig utveckling 

av jultemat som redan fanns på parken med en naturlig plats i ett jul och vinterlandskap och i 
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julfirandet i Sverige. Många kunder som kommer till Liseberg ser besöket som en tradition. 

Evenemanget skapar därför en förväntan hos kunden och för att kunden ska få en liknande 

upplevelse varje gång de besöker evenemanget, måste finnas en balans mellan förändring och 

tradition. Det är därför är viktigt att inte förändra evenemanget alltför mycket, såsom att utveckla 

parken efter Julstadens blå tema i övriga Göteborg, utan i långsam takt för att möta kundens 

förväntan.  

5.5 Reflektion och avslutande kommentar  

Jag kan tydligt se att Göteborg har kommit långt med 

platsmarknadsföring och att staden, genom bildandet av 

Göteborg & Co som plattform för samverkan, har skapat 

allt mer attraktiv och konkurrenskraftig stad. Att 

planeringen av att göra staden mer attraktiv, görs i 

samverkan mellan publika och privata sektorn samt 

invånarna i staden är en viktig faktor för framgång eftersom 

alla dessa påverkas av hur destinationen utvecklas.  

För att attrahera nya målmarknader har Göteborg lagt fokus 

på att bygga upp ett starkt varumärke där Göteborg ses som 

en turist, mötes och evenemangsstad som bjuder på upplevelser och attraktioner för besökare. 

Men det är inte bara attraktionen i sig som skapar framgång utan framgången ligger i den 

presenterade helheten. Därför är Göteborgs framgång i att växa som en helhet, i takt med den 

ökade besöksnäringen i staden, följt av ett attraktivt evenemang, vad som påverkat stadens 

framgång som turiststad. Genom att bygga attraktioner kan staden locka till sig nya invånare, 

företag, investerare och turister till staden och därigenom öka den ekonomiska utvecklingen i en 

allt mer positiv riktning. Medvetenheten om att staden hela tiden måste utvecklas och bygga för 

framtida attraktionskraft, skapa lättillgänglighet att komma till staden och kontinuerligt utveckla 

infrastrukturen är alla framgångsfaktorer för Göteborg.  

Jag kan utläsa att det finns en stark professionalism inom området för destinationsutvecklande 

och staden därigenom ser ut att gå en ljus framtid till mötes. Om man ser till hur Göteborg har 

använt sig av begreppet står det klart och tydligt att alla viktiga delar i begreppet lyser igenom i 

staden och att staden, genom att inse vikten av detta, har lyckats nå framgång. Evenemanget 

Julstaden är ett typexempel som verkligen visar på hur duktiga Göteborg är, där man genom 

samarbete, planering och långsiktigt tankesätt har lyckats skapa mycket positiva effekter på 

staden, både genom en ökad omsättning men också genom att skapa fler jobb och en 

inkomstsäkerhet för många invånare. Satsningen på att skapa ett attraktivt evenemang för turister 

har alltså både skapat en positiv effekt hos företagen och lokalinvånarna samt genererat 

skatteintäkter till svenska staten. Att Göteborg utvecklar staden som en helhet och tänker i större 

perspektiv är en stor framgångsfaktor eftersom det är staden som helhet som skapar upplevelser 
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och avgör om besökare väljer att komma tillbaka till staden och eller rekommenderar staden som 

ett turistmål för andra.  

Att Göteborg & Co bildades och ledde staden i en ny riktning var troligen räddningen och 

orsaken till att staden står stark idag. Skapandet och utvecklandet av Göteborg & Co som 

plattform för samverkan ser jag som kärnan i stadens framgång, då det är genom organisationen 

som staden har utvecklats och fortsätter utveckla staden för att stå stark i framtiden.  

5.6 En summerande process 

5.6.1 Figur 6: En summerande process. 

Källa: Modell, egen (2009) 

Genom bygga upp evenemanget Julstaden 

Göteborg samt marknadsföra detta mot turister, 

har staden lyckats bli en attraktiv 

vinterdestination som attraherar göteborgare, 

nationella och internationella besökare till staden. 

Julstadens tydliga och utmärkande tema har 

skapat ett stort intresse världen över. Den 

mediala uppmärksamheten för evenemanget har 

blivit större för varje år, vilket i sin tur har ökat 

den internationella medvetenheten om Göteborg 

och genererat ännu fler besökare till staden. 

Efterhand som evenemanget Julstaden växte och genererade allt fler besökare, insåg också allt 

fler att de ville vara med och investera i projektet eftersom det faktiskt är ett evenemang som 

gynnar alla inblandade parter. Att allt fler efterhand valde att investera har också möjliggjort att 

staden har kunnat utveckla evenemanget och göra det ännu större och mer spektakulärt över 

tiden som gått.  

Vintersäsongen, som tidigare var en lågsäsong för hotellen i staden, har gått till en högsäsong 

över året, vilket visar på att evenemanget har varit mycket lyckat. Den ökade attraktionskraften 

har sedan haft mycket positiva ekonomiska effekter på staden såsom att den ökade besöksäringen 

har skapt arbetstillfällen och en högre omsättning. Göteborg har en framtidsvision av att bli 

Europas ledande julstad och för att lyckas måste evenemanget utvecklas ännu mer i framtiden. 

Men för att möjliggöra en ytterligare utveckling av evenemanget och för att lyckas ta rollen som 

Europas ledande julstad, kommer fler investeringar att krävas. Jag personligen, tror och hoppas 

att vi i framtiden kommer få se denna utveckling . Göteborg har en stor potential och genom 

Göteborg & Co som plattform för samverkan finns det en stark grund att arbeta vidare med.  
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6 Slutsatser 
Jag kommer i detta avslutande kapitel presentera vad som har varit de avgörande framgångsrika faktorerna i 

Göteborgs utveckling i skapandet av en attraktiv vinterdestination.  

6.1 Forskningsfrågan 

Jag ämnar härmed diskutera om jag anser att jag har lyckats besvara forskningsfrågan och uppfyllt 

mitt syfte med undersökningen. Frågan jag ställde och ville få svar på genom denna uppsats var:  

Hur används platsmarknadsföring i utvecklingen av Göteborg som vinterdestination?  

Jag anser att jag har besvarat forskningsfrågan och skapat mig en större förståelse för vilken 

betydande roll platsmarknadsföring har för framgången i att skapa en attraktionskraft hos 

destinationer. Jag har skapat mig en förståelse motiven bakom utvecklandet av en attraktivare 

vinterdestination och vilka effekter det har fått på staden, samt skapat mig en förståelse för hur 

platsmarknadsföring används idag och hur Göteborg, genom destinationsutvecklande kan stärkas 

ytterligare på framtidens konkurrenskraftiga marknad mellan platser. 

6.1.1 Framgångsfaktorer 

Vintersäsongen var under en mycket lång tid en lågsäsong för destination Göteborg. Men genom 

strategiskt, långsiktigt arbete genom destinationsmarknadsföringsorganisationen Göteborg & Co 

har vintersäsongen i staden, genom uppbyggnaden av Julstaden Göteborg, gått från en lågsäsong 

till en högsäsong med goda ekonomiska effekter i staden. Genom användandet av begreppet place 

marketing har Göteborg lyckats bli en attraktiv vinterdestination som drar till sig besökare från 

olika delar i världen.  

Genom bildandet av Göteborg & Co som plattform för samverkan mellan privata och offentliga 

sektorn och med en verksamhet som arbetar för Göteborgarnas bästa står nu Göteborg som 

Nordens ledande Julstad genom evenemanget Julstaden Göteborg och med Jul på Liseberg som 

stark dragare. Evenemanget Julstaden Göteborg var ett planlagt projekt redan från början och 

byggdes upp i första hand för att göteborgarna skulle få en trevligare och vackrare stad i juletider 

och med hopp om att evenemanget även skulle dra besökare till staden. Jul på Liseberg var redan 

året efter evenemanget startades, ett framgångsrikt koncept. Idag drar det ungefär 500 000 

besökare under november och december varje år och 45 procent av dessa är turister. 

Evenemanget Jul på Liseberg som sägs vara ett genidrag och Julstaden Göteborg har skapat 

positiva ekonomiska effekter på staden, då den ökade besöksnäringen i staden har haft effekt på 

områden som ”bo” såsom hotell och vandrarhem där beläggningen de senaste 3-4 åren, under 

december månad i princip varit fullbelagt . Inom området för ”äta” såsom restauranger, café och 
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krogar som får fler besökare och högre intäkter ju fler turister som kommer till destinationen, 

inom området för ”göra” där besökare bland annat går på föreställningar och shower under 

vistelsen i staden och inom området för ”handla” som skapar effekter inom handeln då de 

spenderar pengar på julshopping. Den ökade aktiviteten följt av evenemanget även har skapat en 

högre sysselsättning i staden med fler heltidsarbeten året runt. 

Framgångsfaktorer för Göteborg som vinterdestination är att projektet har varit ett långsiktigt, 

planlagt projekt i samverkan, där alla små evenemang som bjuder på upplevelser i Göteborg 

under november och december marknadsförs tillsammans som ett stort evenemang. Med tiden 

har allt fler besökare upptäckt Göteborg under vinterns kalla månader och det mediala intresset 

världen över har ökat år efter år. Göteborg får mer av medias blickar till sig för varje år, vilket 

troligen kommer generera fler besökare i framtiden som ett naturligt led i människor, med allt 

mer pengar och röra sig med, vill upptäcka allt som tidningar skriver om och som tv-reportage 

visar händer i ”The Christmas City of Gothenburg”.  

I Julstaden Göteborg finns det aktiviteter för alla och staden bjuder på allt som hör julen till. Men 

kärnan i evenemanget och upplevelsen är ljuset som lyser upp staden  i vinterns mörka kvällar. Jul 

på Liseberg är den allra starkaste dragaren för att locka turister till Göteborg under november och 

december och inne på nöjesparken skapas en stark julupplevelse för besökare. Parken skapar en 

julupplevelse, engagerar och gör kunderna delaktiga genom de olika attraktioner som besökarna 

kan delta i. Mina observationer av evenemanget Jul På Liseberg visade att glädje stod i centrum 

för kundens upplevelse. Kunderna njöt av tillvaron och av stämningen inne på parken 

tillsammans med nära och kära. De visade upp en harmoni, att de hade roligt och att de njöt av 

att gå omkring i en vacker miljö som skapade en optimal julstämning. Eftersom att glädje också 

är vad Lisberg vill skapa, har de också lyckats. 

Men om Göteborg i framtiden kommer dra ännu fler turister till staden måste staden hinna med 

att utvecklas i enighet med den ökade besöksnäringen. Fler turister innebär att det behövs ett 

större utbud inom sektorerna för ”äta”, ”bo”, ”göra” och ”handla”, men också inom transport 

som flyg, båt, tåg och bra vägar. Alla delar måste hinna med att utvecklas i enighet så att 

kvaliteten på upplevelsen fortfarande kan överträffa förväntningarna. Den insamlande empiriska 

datan visar att Göteborg har en förståelse för hur staden kan fortsätta utvecklas och stå stark i 

framtiden, både som vinterdestination och som en året-runt destination och personligen tror jag 

starkt på Göteborg i framtiden, både som turiststad men också som en attraktiv stad att bo, leva 

och verka i. 

6.2 Teoretiska konsekvenser 

Genom att det finns mycket teorier kring hur man bygger framgångsrika destinationer har jag 

kunnat analysera Göteborg och se att staden faktiskt, praktiskt arbetar utefter de teorier som 

finns inom området för place marketing. Inom ramen för Göteborg & Co:s verksamhet sitter 

oerhört kompetenta människor som tillsammans vet hur man bygger attraktionskraft för en stad. 

Genom Julstaden Göteborg som evenemang har Göteborg & Co och samarbetspartners 
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verkligen lyckats göra Göteborg till en attraktivare stad under vintern med positiva ekonomiska 

effekter på staden. Göteborg inser också hur destinationen kan fortsätta utvecklas för att stå stark 

i framtiden.  

Med utgångspunkt från teori presenterad av Hulten et al (2008) samt Mossberg (2001) har jag 

arbetat fram en modell som beskriver vad Göteborg faktiskt lyckas skapa med evenemanget Jul 

på Liseberg. Upplevelserummet i Julstaden Göteborg, där Jul på Liseberg är den starkaste dragare 

och kärnan i besökarnas upplevelse. Genom att strategiskt arbeta med människans sinnen, såsom 

synsinnet, luktsinner, hörselsinnet, smaksinnet och känselsinnet har Göteborg som stad lyckats 

skapa ett event som sticker ut och som verkligen berör människor. Göteborg har, inne på Jul på 

Liseberg, lyckats skapa en julkänsla hos besökare. Göteborg har nått framgång. De har lyckats 

med att skapa en otroligt julstämning som sprider glädje bland människor. Jul på Liseberg är 

något alldelses extra och modellen nedan summerar en bild av vad Liseberg, genom att påverka 

människan sinnen, skapar för upplevelserum för sina besökare. Julstaden Göteborg och Jul på 

Liseberg är inte bara ett evenemang. Jul på Liseberg är glädje bland människor och flera veckor 

av julstämning mitt i centrala Göteborg, en upplevelse utöver det vanliga.  

6.2.1  Figur 7: Kundens upplevelse inne på Jul på Liseberg 

6.3 Praktiska konsekvenser 

Göteborg arbetar redan idag utefter vad referensramen och teorin säger skapar attraktiva städer 

för att klara konkurrensen mellan destinationer. Att staden även inser vikten av 

destinationsutvecklande för framtida attraktionskraft tror jag kommer vara avgörande för att 

klarar konkurrensen mellan destinationer även i framtiden. Staden har idag många centrala 

områden som ska utvecklas, vilket är en enorm tillgång eftersom det inte många andra 
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destinationer i världen i Göteborgs storlek som har det. Att Göteborg & Co har visioner om hur 

dessa skulle kunna utvecklas för framtiden, visar på en god förståelse för användandet av 

platsmarknadsföring.  

Ett steg i processen mot att nya områden utvecklas är att alla inblandade parter, lokalinvånare 

som privata och offentliga sektorn i staden nu fritt ska få tycka och tänka om hur dessa ska 

utvecklas, vilket kan göra att processen blir lång och utdragen. Men att det tar lång tid tror jag 

inte är en nackdel, eftersom det är dessa utvecklingsområden som kan säkerhetsställa stadens 

framtida attraktionskraft för en lång tid framöver och behövs ett enigt beslut för att alla ska vara 

nöjda. 

De idéer, tankar och reflektioner som Göteborg & Co har för Göteborgs framtid tycker jag 

verkar intressanta och väl genomtänkta efter vad teorierna säger om destinationsutvecklande för 

att säkerhetsställa framtida attraktionskraft. Jag har dock egna förslag kring hur Göteborg skulle 

kunna utveckla områdena för skapandet av en attraktivare plats för alla, potentiella och 

nuvarande lokala invånare och företag samt turister. Först och främst tror jag att en utveckling av 

Julstaden, med fler ljusupplevelser i nya områden och mer attraktioner skulle innebära att fler 

personer fick upp intresset för Göteborg.  

En ytterligare utveckling av evenemanget tror jag skulle visa på att Göteborg verkligen tänker på 

att skapa en stad för invånare och företag som lever och verkar i staden. Detta skulle potentiellt 

locka fler människor till att flytta till staden och för företag att etablera sig i och eventuellt i 

långsiktigt perspektiv, investera i stadens framtid. En utveckling av evenemanget tror jag även 

skulle innebära ännu fler turister till staden som leder till mer arbetstillfällen och en ökad 

omsättning.  

Heden, som en del av evenemangsstråket, är ett av de områden som idag ligger uppe på display 

för utveckling. Detta område, med sin centrala punkt i staden, är ett mycket intressant område för 

framtida utveckling. Jag personligen skulle vilja se att Göteborg bygger något spektakulärt och 

annorlunda som väcker stor uppmärksamhet på den nationella och internationella marknaden.  

Om jag hade varit med i beslutsfattandet hade jag velat se att en byggnad, som skapar en 

upplevelse mitt i staden och som tilltalar många målgrupper, skapas för att bidra till framtidens 

attraktivitet. En byggnad i kombination av lokalt boende, konferens och möteshallar, kontor för 

företag samt hotell för turister med tillgång till gym och spa, restauranger, shopping, kasino och 

barer, där den ska skapa en helhetsupplevelse för den som besöker eller bor där. Att bygga en 

attraktion som denna, tror jag skulle väcka ett stort intresse för flera målgrupper, såsom lokala 

invånare, turister, företag och investerare.  

6.4 Metodkritik 

Metoden att genomföra tre intervjuer för att samla in kunskap, samt genomföra två deltagande 

observationer av den skapade upplevelsen inne på nöjesparken Liseberg, har varit bra för att 
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skapa en förståelse för hur Göteborg använder sig av platsmarknadsföring och vilken betydelse 

det har fått för destinationens attraktivitet.  

För att kritisera min metod, måste jag i efterhand säga att  tror uppsatsen hade fått ett ytterligare 

sjup, om jag hade genomfört ytterligare en eller flera intervjuer, med en besökare, som deltog i 

mina deltagande observationer inne på nöjesparken Liseberg. Då hade jag kunnat sätta företagets 

tänkta upplevelse, i relation till besökarens samt analysera båda dessa i relation till mina 

observationer. Jag hade också möjligen kunnat genomföra en mer detaljerad undersökning, 

såsom en eller flera deltagande observationer av Julstaden Göteborg, utanför Nöjesparken och 

upplevelserummet som skapas inne på Jul på Liseberg. Dessa observationer hade kunnat skapa 

ytterligare förståelse för evenemanget Julstaden Göteborg som stort, och vilken påverkan 

upplevelserummet i hela Julstaden Göteborg, har på Göteborg som stad under vintersäsongen.  

En intervju med en expert inom området för destinationsutvecklande av mer utomstående 

karaktär varit också varit bra för att skapa en mer kritiskt synvinkel och ett ytterligare djup i 

uppsatsen.   

6.5 Förslag till fortsatt forskning 

För att gå ett steg längre i min undersökning hade det varit mycket intressant att jämföra två olika 

destinationer som kämpar på samma marknad. Genom en jämförelse hade jag därigenom 

möjliggjort en förståelse av begreppets betydelse för dessa. Göteborg och Köpenhamn, som båda 

använder en julattraktion för att stärka staden som vinterdestination, skulle vara utmärkta att 

jämföra för att därigenom se likheter och skillnader i användandet av platsmarknadsföring. Det 

hade även varit intressant att undersöka vilka effekterna av liknande evenemang blir och får för 

betydelse på destinationerna och vilken roll det uppbyggda evenemanget får i konkurrensen 

mellan platser.  

Det finns även andra områden som skulle kunna undersökas ytterligare. Man skulle även kunna 

gå djupare in på vilka effekter evenemanget Julstaden Göteborg har på handeln i staden och inte 

bara det faktiska att en ökad besöksnäring får effekter på staden eftersom turister lägger mycket 

pengar på shopping. Det hade varit intressant att se om evenemanget påverkar julhandeln i en 

ytterligare positiv riktning på grund av det vackra upplevelserum och känslan som skapas där. 
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Bilaga 1. Intervjuguide 
 

Inledande frågor  

 Namn? 

 Bakgrund, utbildning, jobbtitel? 

 Huvudsakliga arbetsuppgifter? 

 

 

Diskussion kring:  

 Göteborgs/Lisebergs utveckling fram tills idag?  

 Göteborg & platsmarknadsföring (Planering, faktorer, 

kommunikation, målmarknader?) 

 

 

 

 

 Julstadens ekonomiska roller och ekonomiska effekter på staden? 

 

 

 

 

 Göteborgs evenemangsportfolio, Hallmark event? 

 

 

 Hur skapas upplevelsen? Faktorer som påverkar? 

 

 

 

 Utveckling av evenemanget? 

 Destinationsutveckling/framtid för Göteborg 
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Bilaga 2. Röster från näringslivet 
 
MARKUS ODDESTAD, ordförande Göteborgshotellen & THOMAS SJÖSTRAND, 
ordförande Storhotellen i Göteborg, Göteborg & Co:s verksamhetsberättelse, 2006: 
 
”Att Göteborg marknadsförs kraftfullt och professionellt är ovärderligt för oss. Ju mer staden syns på 
världskartan och kan öka sin dragningskraft på besökarna, desto bättre”. 
 
”Ett bra samarbete måste fungera åt båda hållen, och det gör det med Göteborg & Co. Vi blir en viktig part som 
kan påverka marknadsföringen och debatten om destinationen Göteborg. Genom samarbetet fungerar vi även som 
ett språkrör för Göteborg & Co i viktiga gemensamma frågor. Vi förstärker helt enkelt varandra”.  
 
”Genom Göteborg & Co har vi en utmärkt plats att diskutera, bland annat denna fråga med representanter för 
besöksnäringen, och inte minst viktigt, med stadens politiska ledning. Det är just detta som gör Göteborg & Co 
så unikt – en plats där både besöksnäring och den politiska ledningen arbetar för att utveckla destinationen 
Göteborg”. 
 
BENGT LINDE, ordförande i Göteborgs Restaurangförening, Göteborg & Co:s 
verksamhetsberättelse, 2006: 
 
”Allt som stärker varumärket Göteborg, är bra för oss restauranger och krogar. Göteborg & Co som 
samverkansplattform har dramatiskt förbättrat och utvecklat restaurangernas och krogarnas roll och betydelse i 
arbetet med att sätta Göteborg på kartan”. 
 
”Göteborg & Co innebär dels en mycket viktig direktkontakt till alla som jobbar i besöksnäringen och del till 
den politiska ledningen. Just detta att vi i branschen kan sitta ner och diskutera med den politiska ledningen är 
ovärderligt. Det är denna mångfald som gör samarbetet med Göteborg & Co så viktigt, starkt och spännande”. 
 
MATS WEDIN, VD och koncernchef, Liseberg, Göteborg & Co:s verksamhetsberättelse, 
2006:  
 
”I samarbetet som drivs genom Göteborg & Co möts vi alla – nöjespark, krog, hotell, mässa, transportföretag – 
av respekt, förståelse och intresse. Detta skapar ett mycket bra samtalsklimat där vi alla tillsammans med den 
politiska ledningen kan arbeta för att utveckla Göteborg som destination. Att det fungerar tror jag beror på främst 
två saker. Alla inblandade har fokus på helheten – ju tydligare Göteborg syns på världskartan, desto bättre för 
alla. Men även att var och en måste ta sitt naturliga ansvar för att utveckla den egna produkten och 
verksamheten. Gör vi inte det så förlorar inte bara vi själva på det, utan även stan som helhet”. 
 
”Liseberg måste vara bäst på att driva nöjespark och ska fokusera på det, men när våra gäster har åkt alla 
karuseller och vill stanna i Göteborg ytterligare en tid, då är det viktigt att stan har mer att erbjuda. Då är det 
fina utbudet av restauranger, kultur, shopping och hotell i en välskött och vänlig stad en oerhörd tillgång. Det är 
just för att skapa denna helhetsupplevelse som Göteborg & Co som samverkansplattform är så viktig”. 
 


