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Sammanfattning  

År 2021 fyller Göteborg 400 år som stad. På initiativ av Göteborgs kommun och Göteborg & Co 

firas detta med en stor jubileumssatsning som involverar ett stort antal projekt. Hela 

jubileumssatsningen startade år 2010 och sträcker sig fram till självaste jubileumsåret 2021. Under 

denna tidsperiod har flera projekt genomförts som en del av Göteborgs 400-årsjubileum, och fler 

projekt kommer att genomföras. Inför Göteborgs 300-årsjubileum, år 1921, grundades flera 

besöksmål som än idag har stor betydelse för Göteborg och Göteborgs besöksnäring. Denna 

studie syftar till att att undersöka hur fem projekt inom Göteborgs jubileumssatsning eventuellt 

kan bidra till att Göteborg blir en mer attraktiv destination för besökare med hjälp av 

destinationsutveckling och marknadsföring. De fem projekten som har studerats är; “Lisebergs 

jubileumssatsning”, “Göteborgsvarvet Marathon”, “Göteborg berättar”, “Artscape” samt 

“Tillgänglig skärgård”.  

 

För att besvara studiens syfte har en kvalitativ metod med intervjuer och dokument-och 

textanalys använts, med utgångspunkt i kritisk realism och en abduktiv ansats. Den tidigare 

forskningen har utgått ifrån två huvudteman, vilket är; “Destinationsutveckling och 

“Destinationsmarknadsföring”. Resultatet och analysen presenteras efter samma huvudteman. 

Från intervjuerna och dokument- och textanalysen kan det konstateras att projekten på olika sätt 

bidrar till att Göteborg blir en mer attraktiv stad, detta genom att erbjuda unika egenskaper som 

särskiljer Göteborg från andra destinationer. Det går även att fastställa att marknadsföringen är 

en viktig del för att sprida information till besökare, där innehållsmarknadsföring, spridning av 

information via hemsidor, sociala medier, radio och tidningar är betydelsefullt. Dessutom är 

samarbetet mellan aktörer oerhört viktigt för att destinationen ska utvecklas och attrahera 

besökare.   

 

Nyckelord: Göteborg 2021, jubileumssatsning, destinationsutveckling, marknadsföring, turism. 
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Abstract  

In 2021 Gothenburg is turning 400 years as a city. On the initiative of the Gothenburg 

municipality and Göteborg & Co, this is celebrated with a large anniversary that involves a large 

number of projects. The entire anniversary initiative started in 2010 and extends until the 

anniversary year 2021. During this period of time, several projects have been implemented as 

part of the Gothenburg 400th anniversary, and more projects will be implemented. Prior to the 

Gothenburg 300th anniversary in 1921, several visitor attractions were founded, which today are 

of great importance for Gothenburg and Gothenburg’s tourism industry. This study aims to 

investigate how five projects as a part of Gothenburg’s 400th anniversary possibly can contribute 

to Gothenburg becoming a more attractive destination for visitors using destination development 

and marketing. The five projects that have been studied are; “Liseberg anniversary project”, 

“Gothenburg marathon”, “Gothenburg tells”, “Artscape” and “Accessible archipelago”.  

 

To answer the aim of this study, a qualitative method has been used, based on critical realism. 

Previous research from which the study is based upon, are divided into two main themes, which 

is; “Destination development” and “Destination marketing”. The result and analysis are 

presented through the same main themes. Furthermore, the study show the projects in various 

ways contribute to Gothenburg becoming a more attractive city, this by offering unique 

characteristics that differentiates Gothenburg from other destinations. It is also possible to state 

that marketing is an important part of spreading information to visitors, where content marketing 

and information via websites, social media, radio and newspapers are important. In addition, the 

cooperation between actors is extremely important for the destination to be developed and 

attract visitors. 

 

 

Keywords: Gothenburg 2021, anniversary initiative, destination development, marketing, 

tourism.   
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Förord

 

Denna studie är en kandidatuppsats som är skriven på Turismprogrammet på Handelshögskolan 

vid Karlstads universitet, vårterminen 2019. I fördelning av arbetet har vi båda författare varit 

involverade i samtliga delar i uppsatsen. I inledningen har däremot Ellen Löfquist tagit mer 

ansvar för bakgrund och problemformulering, medan Julia Eldeblad tagit mer ansvar för 

avgränsningar och disposition. I teorin har Ellen Löfquist skrivit merparten, där Julia Eldeblad 

skrivit om kommunikationskanaler och storytelling. Vidare i metoden har Ellen Löfquist 

fokuserat på kritisk realism, abduktiv ansats, genomförande av dokument- och textanalys samt 

tematisk analys. Julia Eldeblad har fokuserat på kvalitativ metod, urval, genomförande av 

intervjuer, bearbetning, tematiska analys av intervjuer och dokument, validitet och reliabilitet, 

metod-och källkritik samt etisk reflektion. Båda författare har tillsammans skrivit empiri, analys, 

slutsats och diskussion.  

 

Det har varit en intensiv men lärorik process att skriva denna uppsats. Vi vill rikta ett stort tack 

till vår handledare Fredrik Hoppstadius och alla våra respondenter som har ställt upp på intervju.  

 

Julia Eldeblad & Ellen Löfquist 

Karlstads universitet, juni 2019 
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1. Inledning 

I detta kapitel introduceras en bakgrund till Göteborgs 400-årsjubileum, samt studiens problemformulering, syfte 

och frågeställningar. Därefter presenteras studiens avgränsningar med en beskrivning av projekten och slutligen 

uppsatsens disposition.  

 

1.1 Bakgrund 

Idag är besöksnäringen en viktig och växande sektor i Sverige. Besöksnäringen genererar 

konsumtion inom flera olika branscher, och därför är även besöksnäringen idag viktig för hållbar 

tillväxt och att skapa sysselsättning regionalt (Tillväxtverket 2019). Müller (2007) menar att allt 

fler städer och destinationer måste jobba med att skapa sig ett attraktivt varumärke samt 

attraktiva besöksmål och aktiviteter för att locka till sig besökare. Reitsamer och Brunner-Sperdin 

(2015) menar att destinationens attraktivitet grundas i destinationens unika egenskaper för att 

vidare kunna locka besökare som vill ta del av egenskaperna. Fortsättningsvis uppstår en lyckad 

destinationsutveckling när dessa unika egenskaper framhävs, och med hjälp av samarbete inom 

destinationen kan en fördelaktig utveckling ske (Kim et.al 2018). Turistdestinationer kan också 

med hjälp av destinationsmarknadsföring presentera sina unika egenskaper, och kan genom detta 

även särskilja sig från andra destinationer (Heeley 2016). Skapandet av attraktiva aktiviteter kan 

dels göras genom storytelling, vilket Mossberg och Nissen Johansen (2006) förklarar som 

berättelser som skapar känslomässiga band och meningsfullhet hos besökaren, vilket i sin tur 

förstärker besökarens upplevelse. 

 

Vidare belyser Rasoolimanesh et. al (2017) att urbana destinationer är ett komplext fenomen vad 

gäller besöksnäring, då de aktiviteter som finns tillgängliga för besökare är urbana aktiviteter som 

även används av lokalbefolkningen. Den stad och urbana destination som studeras i denna 

uppsats är Göteborg. Göteborg grundades år 1621 av Gustav II Adolf. År 1921 fyllde Göteborg 

300 år, och redan då gjordes flera stora jubileumssatsningar som skulle utveckla staden. Det här 

resulterade i en jubileumsutställning där flera besöksmål och platser grundades. De 

jubileumssatsningar som skapades var Götaplatsen, Konstmuseet, Liseberg, Botaniska 

trädgården, Slottskogsvallen, Svenska mässan samt Sveriges första civila flygplats. Det gjordes 

även stora satsningar på arkitektur, gator, parker och stadsmiljö inför jubileumsutställningen. 
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Från Arbetsplanen för Göteborg 2021 (u.å) framgår det att idag är de jubileumssatsningar som 

skapades inför Göteborgs 300-årsjubileum ovärderliga och ikoniska platser av Göteborg för såväl 

turister som invånare.  

 

År 2021 har staden Göteborg haft sina stadsprivilegier i 400 år. Detta firas genom att Göteborgs 

stad skapar ett flertal projekt för att utveckla staden för att bli ännu mer attraktiv. Jubileet ska ge 

avtryck internationellt, innefatta projekt som involverar hela Göteborg, samt ge Göteborg en 

större plats på kartan med hjälp av en slagkraftig marknadsföring och kommunikation (Göteborg 

2021 2019). Genom marknadsföringen skapar besökare en bild av destinationen och en 

motivation att vilja resa dit. Med hjälp av destinationsmarknadsföring kan en stad skapa och 

identifiera sina unika säljegenskaper och särskilja sig på turistmarknaden (Heeley 2016). Göteborg 

2021 är en storsatsning av Göteborgs stad, där Göteborg & Co, som är en del av Göteborgs stad 

och ingår i klustret Turism, Kultur & Evenemang tillsammans med Liseberg, Got Event och 

Göteborgs stadsteater. Göteborg & Co är moderbolaget i klustret (Göteborg & Co u.å) och har 

fått i uppdrag av kommunstyrelsen att utveckla planerna för jubileet. År 2009-2011 startades 

planeringen för projekten och jubileumsfirandet, och 2013 var startskottet för arbetet med de 

olika projekten. Det är göteborgarna själva, tillsammans med stadens aktörer samt sju stycken 

perspektivgrupper som har tagit fram idéer på projekt som staden ska åstadkomma för att bli en 

mer attraktiv stad. Jubileumsprojektet bygger på 1680 idéer, varav 45 har blivit eller kommer bli 

till verklighet (Göteborg 2021 2019).  

 

Valet att studera Göteborg som destination baseras på att Göteborg är en spännande och 

växande stad och en växande destination. Mellan 2015-2017 ökade antalet gästnätter i Göteborg 

med 17%. Även stadens attraktioner ökade sin besöksstatistik under denna period, både hos 

besökare och lokalbefolkning (Göteborg & Co 2018). Eftersom det framgår i arbetsplanen för 

Göteborg 2021 att det tidigare 300-årsjubileet skapat besöksmål som än idag är viktiga för 

Göteborg, vill vi undersöka hur även detta jubileum eventuellt kan främja besöksnäringen. 
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1.2 Problemformulering 

Avraham & Ketter (2009) menar att dagens globala konkurrens mellan länder och städer i fråga 

om att attrahera besökare, kapital och status gör att en negativ bild av staden är mer förödande 

än någonsin. Detta har lett till att städer idag måste jobba med att skapa en positiv bild av staden 

för att kunna konkurrera med andra städer. I Göteborg 2021:s arbetsplan (u.å) framgår det att 

Göteborg, precis som många andra städer, har sina problem och utmaningar. I Göteborg 2021:s 

arbetsplan framgår det vidare att syftet med Göteborg 2021 är att göra ett internationellt avtryck 

och ge Göteborg en större plats på kartan.  

 

Grundel (2014) förklarar även att städer har blivit en förebild för en rumslig planering, och att 

urbana regioner har blivit målet för förändringsprocesser som ska främja lokal, regional och 

nationell tillväxt. Utifrån detta resonemang är Göteborg 2021 viktigt i arbetet med att skapa en 

konkurrenskraftig urban destination. Uppsatsen har studerat Göteborg 2021 utifrån 

destinationsutveckling, vilket Müller (2007) menar är ett annat uttryck för att möta den globala 

konkurrensen. Vidare diskussion om vad destinationsutveckling är presenteras i teorikapitlet. För 

att kunna skapa en gynnsam destinationsutveckling menar Heeley (2016) att även 

destinationsmarknadsföring är en viktig del för att presentera destinationens unika egenskaper. 

För att skapa en unik destinationsmarknadsföring menar Mossberg och Nissen Johansen (2006) 

att storytelling kan användas för att förmedla en “vi-känsla” som besökare kan identifiera sig 

med. Heeley (2016) menar däremot att problem med destinationsmarknadsföring är att 

samarbeten mellan kommun och privata företag inte är tillräckligt starka, samt att besökare inte 

får tillräckligt med information om de aktiviteter de har att välja bland. Göteborg 2021 är således 

ett samarbete mellan Göteborgs kommun och privata aktörer. Utifrån den arbetsmodell som 

Göteborg 2021 utgår från, vill vi undersöka om Göteborg kan skapa sig en kraftig 

destinationsmarknadsföring utifrån Heeleys (2016) resonemang.  
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1.3 Syfte 

Syftet med uppsatsen är att undersöka hur fem projekt inom Göteborgs jubileumssatsning 

eventuellt kan bidra till att Göteborg blir en mer attraktiv destination för besökare med hjälp av 

destinationsutveckling och marknadsföring.  

 

1.4 Frågeställningar 

● Hur kan projekten göra Göteborg till en mer attraktiv destination för besökare? 

● Hur arbetar projekten med marknadsföring för att nå ut till besökare? 

 

1.5 Avgränsningar 

Jubileumsprojektet “Göteborg 2021” är en storsatsning som involverar 45 projekt i Göteborg 

(Göteborg 2021 2019). Projekten innefattar delvis projekt inom bostäder, infrastruktur och 

stadsutveckling, men många av projekten kan även kopplas direkt till Göteborgs besöksnäring. 

För att avgränsa oss har det därför valts att närmare studera fem av projekten. Dessa projekt är 

“Lisebergs jubileumssatsning”, “Göteborgsvarvet Marathon”, “Göteborg berättar”, “Tillgänglig 

skärgård” samt “Artscape”. Projekten kan kopplas till besöksnäringen då de förutom att locka 

lokalinvånare, dessutom genererar besökare till staden, vilket beskrivs på Göteborgs 400-års 

jubileums officiella hemsida. På hemsidan finns samtliga projekt samlade och för just dem som 

har studerats i denna uppsatsen, har gemensamma ord som besöksnäring, turism, besökare, 

mötesplats samt internationell dykt upp vilket kopplar an till besöksnäring.  

 

1.5.1 Bakgrundsfakta om projekten 

Lisebergs jubileumssatsning 
Projektet avser byggandet av en vattenpark och ett tematiskt upplevelsehotell i anslutning till 

Lisebergs befintliga nöjespark. Vattenparken innefattar åtta upplevelsepooler, tio 

vattenrutschbanor, tio vattenlekplatser samt restaurang. Parken är på 20.000 m2 inomhus där 

2.600 besökare kan befinna sig samtidigt (Göteborg 2021 2019). Enligt Göteborg 2021 (2019) 
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finns Lisebergs jubileumssatsning till för såväl för lokala invånare som besökare utanför 

Göteborg. Upplevelsehotellet innefattar en yta på 30.000 m2 med 453 rum, samt restaurang, 

bistro och mötes- och evenemangskoplex. Vidare följer både vattenparken och upplevelsehotellet 

temat. Projektet byggs i samband med Göteborgs 400-årsjubileum och Lisebergs 100-årsjubileum 

år 2023 (Göteborg 2021 2019).  

 

Göteborgsvarvet marathon 

Varje år sker Göteborgsvarvet som Göteborgs Friidrottsförbund arrangerar. Distansen är på 21 

km, och är världens största halvmaratonlopp. År 2015 låg Göteborgsvarvet på en andraplats i 

hela världen av antalet som sprang ett halvmaraton samt maraton. Loppet genererar löpare från 

hela Sverige och utomlands. För att fira att Göteborg fyller 400 år, kommer Göteborgsvarvet år 

2021 bli en del av jubileumsfirandet och anordna Göteborgsvarvet marathon på 42 km 

(Göteborgsvarvet 2019).  

 

Göteborg berättar 

Göteborg berättar skapades från göteborgarna själva som ville uppmärksamma staden och dess 

historia. Göteborg berättar är en mötesplats för människor att ta del av göteborgarnas egna 

berättelser från staden, vilket på så sätt framkallar nya sätt hos människor att se Göteborg. På 

hemsidan “Min stad”, som också finns som app att ladda ner, finns göteborgarnas egna 

berättelser nedskrivna (Göteborg 2021 2019). Materialet i Göteborg berättar består av 100 

göteborgares berättelser, med olika bakgrund som exempelvis boende i olika stadsdelar, åldrar 

och yrken. Under år 2021, då jubileumsåret äger rum kommer de 100 personerna och dess 

berättelser att lyftas fram ytterligare i en utställning (Göteborgs stadsmuseum 2019).  

 
Artscape 
Artscape var en gatukonstfestival som genomfördes år 2016, som ett inslag i fokusåret 2016 - 

mer kultur till fler, i det stora jubileumsprojektet 2021 inför Göteborgs 400-årsjubileum 

(Göteborg 2021 2019). Syftet med Artscape var att bidra till att inspirera människor, och att 

skapa konst som är tillgängligt för alla (Artscape 2019). För år 2016, skapades det gatukonst i 

Göteborgs tio stadsdelar, där 19 olika konstnärer framställde 22 konstverk (Göteborg 2021 

2019).  
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Tillgänglig skärgård 

Projektet Tillgänglig skärgård är ett samarbete mellan stadsdelsnämnderna Väster, Öckerö 

kommun och Göteborg & Co. Projektet syftar till att öka färjetrafiken från centrum ut till 

Göteborgs skärgårdar, för såväl göteborgare som turister. I projektet arbetar Göteborgs stad med 

att skapa en hållbar besöksnäring i skärgården, med hjälp av flera samverkande aktörer. Projektet 

ska leda till ökad tillväxt inom både turism och andra näringar (Göteborg 2021 2019).  

 

1.6 Disposition 

I de kommande avsnitten presenteras först uppsatsens andra kapitel, där tidigare forskning 

behandlas. Den tidigare forskningen tar upp tidigare författares bild av destinationsutveckling, 

attraktiv destination, urban turism, destinationsmarknadsföring, kommunikationskanaler samt 

storytelling. Vidare definieras även dessa begrepp i avsnittet. Kapitel tre redogör de metoder som 

har används, där den valda vetenskapsteorin kritisk realism förklaras och motiveras. Därefter 

beskrivs abduktiv ansats som tillvägagångssätt och vidare den kvalitativa metoden med intervjuer 

och dokument- och textanalys. Det beskrivs vad dessa metoder innebär, motivering till varför 

dessa metoder har valts för studien, genomförandet av metoden, dess bearbetning samt urval. 

Här beskrivs också studiens validitet och reliabilitet, metod- och källkritik och slutligen etisk 

reflektion. Det fjärde kapitlet redovisar studiens resultat från intervjuer och dokument- och 

textanalys. Nästkommande kapitel redogör analys av den empiri som tidigare presenterats samt 

koppling till den tidigare forskningen. I det avslutande kapitlet presenteras slutsatsen som ger 

svar på studiens syfte och frågeställningar, en diskussion kring studiens resultat, samt en 

metoddiskussion och rekommendationer inför framtida forskning. 
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2. Tidigare forskning 

Det här kapitlet tar upp tidigare forskning kring Göteborgs jubileum där tidigare författare behandlar ämnet 

destinationsutveckling, attraktiv destination, urban turism, destinationsmarknadsföring, kommunikationskanaler 

och storytelling.  

 

2.1 Destinationsutveckling 

Definitionen av en destination, och som den här uppsatsen utgår ifrån, är Müllers (2007) 

definition. Författaren menar att begreppet destination kan förstås på olika sätt. Delvis kan en 

destination syfta till ett rumsligt fenomen som erbjuder ett utbud av tjänster och attraktioner. 

Men en destination kan även syfta till en plats utan en tydlig gräns, som skapas genom pågående 

och föränderliga sociala interaktioner mellan olika turismaktörer. För att möta den globala 

konkurrensen mellan olika destinationer och skapa attraktiva destinationer, menar Müller (2007) 

att allt fler destinationer arbetar med destinationsutveckling. Haugland et. al (2010) belyser att 

destinationsutveckling är ett komplext fenomen, då det innefattar många samverkanspartners. 

Destinationsutveckling innefattar även flera olika komponenter, såsom marknadsföring av 

destinationen, utveckling av företag och samarbetspartners, utveckling av platser och miljö och 

skapandet av en stark image av destinationen. Vidare menar Haugland et. al (2010) att en av de 

utmaningar som många destinationer står inför är samarbetet mellan privata aktörer och företag, 

samt regionala och kommunala verksamheter och myndigheter.  

 

Kim et. al (2018) föreslår att en framgångsrik destinationsutveckling sker när destinationen tar 

fram sina unika karaktärsdrag, och när dessa ömsesidiga faktorer får möjlighet att samverka kan 

en långvarig och gynnsam utveckling ske. Vidare belyser Kim et. al (2018) att en destination bör 

ha en långsiktig och stadig strategiplan om 5-10 år för att kunna utveckla destinationen och 

uppnå långsiktiga mål. I sin studie belyser Kim et. al (2018) att stora sportevenemang kan vara 

gynnsamt för en destinationsutveckling då det främjar både den sociala och ekonomiska 

utvecklingen på destinationen. Aronsson (2011) menar även på att en viktig del i 

destinationsutvecklingen är att öka tillgängligheten till platser, skapa mötesplatser för människor 

samt skapa större utbud för evenemang och aktiviteter för sport- och kulturarv. Även Pashkevich 
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(2011) menar att tillgänglighet, i form av att öka transporter mellan platser, är en nödvändig 

förbindelse mellan besökare och destinationer. Dessutom belyser Aronsson (2011) att 

annorlunda arkitektur kan locka besökare och utveckla destinationen.  

 

Saito och Ruhanen (2017) menar att offentliga och privata aktörer på destinationen måste 

samarbeta för att tillsammans skapa en framgångsrik turistdestination. Samarbetet bidrar till en 

stadig turismutveckling genom att både skapa starka nätverk mellan intressenter samt skapa 

möjligheter för intressenter att få de hjälpmedel som behövs för att uppnå målsättningar. Vidare 

hävdar Mottiar et.al (2018) att turistaktörer på destinationen och konkurrens bland entreprenörer 

och aktörer är en grundläggande betydelse för utvecklingen av destinationen. Entreprenörer på 

destinationen förbereder för och genomför innovativa idéer och påvisar möjligheter för 

destinationen. Enligt Mottiar et.al. (2012) kan en enskild turistföretagare eller projekt vara 

framgångsrikt, men när flera aktörer jobbar ihop för att skapa en gemensam kultur, så skapas 

istället en långvarig och lyckosam utveckling i besöksnäringen. Teker och Teker (2012) menar att 

samarbeten mellan kommun och privata företag kallas för public-private-partnership, som syftar 

till en process där kommun och privata företag samverkar för att kunna erbjuda turism i staden 

eller destinationen. Teker och Teker (2012) belyser även att turism är en viktig del för den 

ekonomiska utvecklingen i städer. Turismprojekt kräver stora investeringar och ekonomiska 

resurser, där Teker och Teker (2012) menar att samarbeten mellan kommuner och privata företag 

kan effektivisera och minska kostnaderna för stora projekt inom besöksnäringen. Däremot 

nämner Heeley (2016) att det kan uppstå problem om samarbetet mellan aktörerna inte är 

tillräckligt starka, och om besökare får otillräcklig information om de aktiviteter de har att välja 

bland.  

 

2.1.1 Attraktiv destination 

Vidare menar Müller (2007) att den globala konkurrensen har lett till att det blir allt mer 

nödvändigt för städer och platser att jobba för att skapa attraktiva destinationer, för att på så sätt 

kunna locka till sig besökare. Några av de attribut som kan skapa attraktion hos en destination är 

nöjesfält, museer och arenor för teater, musik, sport och evenemang. Reitsamer och 

Brunner-Sperdin (2015) menar att dagens turism är mångfacetterad i sin natur, och destinationer 

behöver erbjuda ett mångsidigt utbud av aktiviteter, produkter och tjänster för att kunna 

betraktas som tilltalande för turisten.  
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Von Friedrichs Grängsjö (2001) menar att turistdestinationen är en av de mest centrala 

beståndsdelarna i turistindustrin på så sätt att destinationen skapar förväntningar och avgörande 

val för besökaren. Checkalina et.al. (2016) menar att länder, regioner och städer arbetar för att 

stärka destinationsmärken, för att på så sätt skapa ett unikt värde för platsen. Detta attraherar i 

sin tur besökare till platsen, skapar en vilja för besökarna att återvända till platsen, samt skapar en 

positiv framställning av platsen. Vidare med hjälp av image framställs dessa unika egenskaper för 

destinationen. Image förklaras som “The sum of beliefs, ideas, and impressions that people have 

of place” (Kotler et.al. 1993 refererad i Von Friedrichs Grängsjö 2001). Den image som finns på 

destinationen förändras över tid, och genom den utveckling som sker på plats skapar utmärkande 

egenskaper för destinationen (Von Friedrichs Grängsjö 2001). Fortsättningsvis är lojalitet 

betydande för att destinationens image ska anses trovärdig. Genom användandet av 

destinationsmarknadsföring kan destinationen utvecklas med dess image. Genom 

varumärkesbilder återspeglas destinationen i form av kunskap, uppfattningar, känslor och 

föreställningar som besökaren minns och associerar med destinationen (Checkalina et.al. 2016).  

 

Således menar Reitsamer och Brunner-Sperdin (2015) att basen för en destinations attraktivitet 

bygger på dess unika egenskaper, både rumsliga, naturbaserade och kulturella. Vidare menar 

Yangzhou och Ritchie (1993) att de effekter som styr attraktiviteten för en plats sker också 

utifrån besökarens bekantskap för destinationen, vilket berör element som geografiskt avstånd, 

tidigare upplevelser och kunskap om platsen. Det här påverkar besökarens tolkning av platsen, 

och därmed även attraktiviteten för platsen.  

 

2.1.2 Urban turism 

Vidare är den typ av destination som har studerats i denna uppsats urban, och således är en 

utgångspunkt urban turism. Ashworth och Page (2011) förklarar att urban turism refererar till 

turism i städer och urbana områden, det vill säga tätbefolkade områden med ett stort utbud av 

tjänster och aktiviteter. Law (2002) menar att det samtidigt är komplext att definiera vad som är 

ett urbant område, då folkmängden kan skilja sig extremt mycket, och därav också den 

ekonomiska komplexiteten och diversifieringen i en stad eller ett urbant område. År 2017 hade 

Göteborg 564 039 invånare (Göteborgs stad 2018). Law (2002) menar på att en 

befolkningsmängd på en halv miljon invånare har många likheter och förutsättningar till större 
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städer på över en miljon invånare. Fortsättningsvis menar Ashworth och Page (2017) att urban 

turism och urbana förändringar är starkt kopplade till den globaliseringsprocess som sker i 

världen idag. Även i små till medelstora städer (såsom Göteborg är ur ett internationellt 

perspektiv) är det inom turism och besöksnäringen som de mest synliga tecknen på 

globaliseringen syns.  

 

Ashworth och Page (2017) belyser även att urban turism är ett komplext fenomen då det 

innefattar många aktiviteter, i vilket det kan vara svårt att göra avgränsningar till vilka 

ekonomiska effekter och aktiviteter som är direkt kopplade till besöksnäringen. Rasoolimanesh 

et. al (2017) menar att urban turism är på så sätt även starkt kopplade till urbana aktiviteter 

överlag, och en utmärkande faktor för urban turism är att även lokalbefolkningen tar del av dessa 

urbana aktiviteter som kan kopplas till turism. Vidare menar Law (199:26) att för att kunna 

utveckla urban turism är det även viktigt att förstå ekonomiska förändringar, samt sociala och 

fysiska strukturer. En viktig aspekt är att vissa städer har sociala strukturer som gör att det är 

lättare att utveckla samarbeten, kluster och koalitioner vilket är viktiga komponenter för att en 

stad ska kunna utvecklas.  

 

Stetic et. al (2011) menar även att samma-dag-turism, som oftast sker i urbana områden, är 

gynnsamt för destinationsutvecklingen. Samma-dag-turism definieras som kortvariga resor till en 

specifik destination som inte varar mer än 24 timmar, och inkluderar inte alltid övernattning. 

Stetic et.al (2011) menar att om besökaren gillar vad den upplever under sin resa så är besökaren 

troligen villig att resa tillbaka till destinationen under en längre tid i framtiden. Således är både 

samma-dag-turism och turism som sker under en längre tid gynnsamma för 

destinationsutvecklingen, då det betydelsefulla är att besökare åker till destinationen och tar del 

av upplevelserna som finns på plats.  

 

2.2 Destinationsmarknadsföring 

För att ge Göteborg en större plats på kartan, behövs en slagkraftig marknadsföring och 

kommunikation (Göteborg 2021 2019). Heeley (2016) definierar destinationsmarknadsföring som 

att en stad skapar och identifierar sina unika säljegenskaper för att differentiera sig på 

turistmarknaden, vilket formar ett “vad” i urban destinationsmarknadsföring. Således menar 
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Heeley (2016) att detta leder till att en besökare har lättare att välja mellan ett brett utbud av 

aktiviteter under sin vistelse i staden, vilket formar ett “hur” i urban destinationsmarknadsföring. 

Det är genom de så kallade “vad” och “hur” som destinationsföretag och marknadsledande 

destinationer kan attrahera besökare som bidrar till ekonomisk och kommersiell nytta. Det är 

med hjälp av marknadsföringen som besökaren skapar en bild av destinationen och en 

motivation att vilja resa dit. Blom (2003) menar att marknadsföring av platser och destinationer 

framställer symboler som människor sedan kan identifiera sig med. De kanaler som användas för 

marknadsföring kan vara hemsidor, Internet, sociala medier, broschyrer, evenemang och 

kampanjer.  

 

För att marknadsföra en plats, stad eller destination används även begreppet 

platsmarknadsföring, vilket Syssner (2009) menar kan användas vid skapandet av en plats eller i 

en förändringsprocess av en plats. Syssner (2009) menar således att en förändring av en plats kan 

innebära både en fysisk, ekonomisk, demografisk och sociokulturell förändring. På så sätt kan 

platsmarknadsföring leda till hur en plats är konceptualiserad av olika aktörer. Syssner (2009) 

menar att tidigare forskning kring platsmarknadsföring har främst fokuserat på urban, lokal, 

regional och nationell marknadsföring, men att platsmarknadsföring även bör studeras utifrån 

flera nivåer (multi-level). Det innebär att studera platsmarknadsföring utifrån hur olika rumsliga 

nivåer interagerar med varandra. Genom att inkludera flera rumsliga nivåer i en 

platsmarknadsföring menar Syssner (2009) att platsens koncept kan förändras. Vidare beskriver 

Giovanardi (2015) hur en platsmarknadsföring ur ett multi-level perspektiv kunde användas när 

Italien fyllde 150 år som en enad nation. Giovanardi (2015) förklarar att 150-årsjubileet firades 

genom att anordna utställningar, shower, konferenser, konserter och event i Turin, men jubileet 

ansågs även vara en uppföljare av vinter-OS i Turin 2006. Giovanardi (2015) menar att Italien 

och Turins 150 årsjubileum var en långsiktigt innovationsplan för att stärka bilden av Italien och 

Turin som destination genom ett stort samarbete mellan flera inblandade aktörer. Giovanardi 

(2015) föreslår i sin analys att platsmarknadsföringen av detta jubileumsprojekt borde skett 

genom ett multi-level perspektiv, eftersom detta kan framträda aktioner från flera olika nivåer.  
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2.2.1 Kommunikationskanaler 

Med dagens användande av mobiltelefoner och sociala medier, har Internet blivit en självklarhet 

för kommunikation. Marknadsföring via Internet har blivit allt vanligare under de senaste tio 

åren, vilket har medfört att det är enkelt att få reda på information om företag, samt att 

traditionell marknadsföring har blivit mindre slagkraftigt och dyrare att producera (Grubor & 

Jaksa 2018). Grubor och Jaksa (2018) beskriver internetmarknadsföring som marknadsföring via 

Internet. Exempel på internetmarknadsföring är marknadsföring via hemsidor, sociala medier 

och content marketing. Hemsidan beskrivs som grundkällan för marknadsföringen och 

kommunikation med besökare, eftersom det är här som besökare finner information om 

företaget och dess produkter. Sociala medier kan användas av besökare för att hitta och dela 

information samt sprida åsikter om företaget. Content marketing (innehållsmarknadsföring) är en 

strategi för att producera och sprida innehåll för att nå ut till människor. Grubor och Jaksa (2018) 

menar även att en marknadsföring bland “influencers” tillsammans med innehållsmarknadsföring 

är idag mycket resultatrikt, och når ut till fler marknader än vad traditionell marknadsföring ger.  

 

Paraplybegreppet digital marknadsföring använder fler kanaler som digitala tryckannonser, 

TV-marknadsföring och radioreklam (Grubor & Jaksa 2018). Fördelar med 

internetmarknadsföring menar Kotler et.al (2017) är att den är snabb, har en låg kostnad samt att 

det finns god möjlighet till att särskilja sig på marknaden. Nackdelen kan däremot vara att det är 

besökaren som styr exponeringen genom sitt användande av internet. Marknadsföring via TV är 

en fördel då innehållet sprids genom bild, ljud och rörelser till en stor utsträckning av människor, 

där lyckade kampanjer kan bidra till att innehållet blir mycket omtalat. Vidare menar Kotler et.al 

(2017) att tidning som kommunikationskanal ger fördelar i form av att innehållet i tidningar ger 

hög trovärdighet bland människor och når ut till många på den lokala marknaden. Radio är ett 

annat medium som vanligen är accepterat på en lokal nivå, som också sprids till många 

människor, samt har en låg kostnad.  

 

Bruce och Daly (2007) hävdar att skapandet av väldesignade produkter i marknadsföring ger 

budskapet att produkten är av god kvalitet. Marknadsföring och reklam skapar medvetenhet om 

produkter, och förmedlar värden om produkten. Design är ett viktigt inslag i marknadsföringen 

för att göra marknadsföringen intressant. Logotyper och broschyrer framkallar visuella signaler. I 

skapandet av varumärkesnamn bör namnet framställas i enlighet med vad produkten erbjuder. 
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Att skapa logotyper och företagsnamn som sticker ut är viktigt för att skapa intresse för 

verksamheten. Däremot menar Kotler et.al (2017) att varumärken ursprungligen inte byggs upp 

av marknadsföring som exempelvis annonser. Mycket marknadsföring sker genom 

word-of-mouth, vilket innebär att det är kunden som delar erfarenheter om produkten med 

andra människor som i sin tur blir inspirerade.  

 

2.2.2 Storytelling  

Att förmedla berättelser som människor känner igen sig i beskriver Mathisen (2019) som 

"stories". Det är upplevelser som är strukturerade till en sammanhängande enhet, vilket skapar 

betydelse i en händelse. Vidare menar Mathisen (2019) att storytelling inom turism oftast innebär 

direkta eller indirekta interaktioner i vilket mening och betydelse är starkt kopplat till känslor av 

igenkänning. En berättelse kan på så sätt skapa en delad förståelse mellan berättaren och 

lyssnaren. Mossberg och Nissen Johansen (2006) beskriver att storytelling innefattar berättelser, 

myter och fabler och de är meningsfulla genom att de skapar känslomässiga band, stärker 

föreställningar samt kommunicerar kunskap och underhåller. Kundens egna upplevelse är 

oerhört viktig, och för att skapa en lyckad upplevelse kan företag använda storytelling för att via 

historier skapa mening kring det som företaget vill förmedla. En upplevelse förklaras som en 

individupplevd tillfredsställelse. Vidare är paketering ett viktigt område inom marknadsföring, 

och genom en modell förklarar Mossberg och Nissen Johansen (2006) att personal, andra 

kunder, produkter och rummet har en stor inverkan på kundens upplevelse. För att produkter 

ska sticka ut på marknaden och därmed bli attraktiva, kan storytelling användas. För 

marknadsförare innebär det att kommunicera värden som involverar och berör kunden. Med 

hjälp av storytelling kan en tillhörighet av en “vi-känsla” skapas, och därmed skapa en relation 

mellan kund och produkt, vilket förstärker kundens upplevelse.  
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3. Metod  

Kapitlet presenterar de metoder som har tillämpats, där undersökningen baseras på fem djupintervjuer samt en 

dokument- och textanalys. Den valda vetenskapsteorin kritisk realism förklaras och motiveras. Vidare redogörs 

tillvägagångssättet abduktiv ansats och de kvalitativa metoderna intervjuer och dokumentanalys. Det tydliggörs 

vad metoderna innebär, urvalet, hur genomförandet har gått till, samt bearbetning och kodning av materialet 

genom tematisk analys. Avslutningsvis presenteras studiens validitet och reliabilitet, metod- och källkritik samt 

etisk reflektion. 

 

3.1 Kritisk realism som angreppssätt  

För att kunna genomföra en forskningsstudie belyser Holm Ingemann (2016) vikten av att utgå 

från en vetenskapsteori. En vetenskapsteori utgår från forskarens egna syn på världen och 

fungerar som ett hjälpmedel för det metodologiska och analytiska underlaget. Denna studie tar 

sig an kritisk realism som vetenskapsteoretisk ansats. Ontologin i kritisk realism är att 

verkligheten existerar oberoende av observatören, men verkligheten är även komplex. På så sätt 

står kritisk realism mellan realism och idealism. Kritisk realism syftar till att nå ny kunskap genom 

att hitta svar på varierande sätt genom att använda både ett realistiskt och ett idealistiskt synsätt. 

Vidare förklarar Holm Ingemann (2016) att kritisk realism utgår från att samhället består av flera 

olika skikt och nivåer. En förutsättning för kritisk realism är på så sätt att forskningen sker stegvis 

och i skikt. Bhaskar (2008) förklarar även att kritisk realism syftar till att förklara hur världen är 

utformad strukturellt, men strukturerna samspelar även med människors beteende vilket leder till 

att samhället är i en ständig försändelse. Kritisk realism bygger på att observera det objektiva och 

materiella, för att sedan analysera vad som kan ge upphov till att det materiella förändras. 

Förklaringarna till dessa förändringar går inte att observera i sig eftersom de är dolda, vilket gör 

att ett rationellt tänkande behövs för att stärka teorierna (Bhaskar 2008; Holm-Ingemann 2016). 

Fletcher (2017) förklarar även att kritisk realism utgår från att studera kausala mekanismer, det 

vill säga på vilket sätt en händelse kan ge upphov till en ny struktur eller en ny händelse.  

Studiens syfte är att studera hur projekt Göteborg 2021 kan göra Göteborg till en mer attraktiv 

stad. Utifrån den vetenskapliga ansatsen vill vi undersöka vilka kausala mekanismer som kan ge 

upphov till att Göteborg blir en mer attraktiv stad.  
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Holm Ingemann (2006) förklarar att det dock finns en viss grad av epistemologiska utmaningar i 

denna position, för eftersom positionen utgår från att världen existerar oberoende av 

observatören och är komplex, kan det vara svårt att studera och genomskåda den med våra 

förnimmelser. Holm Ingemann (2016) menar att lösningen på denna utmaning är att genom 

observation och induktion, samt deduktion och ett rationellt tänkande komma fram till en 

slutsats. I denna uppsats har deduktion använts genom att studera det teoretiska underlaget, och 

induktion och observation har skett genom att analysera det empiriska underlag från kvalitativa 

intervjuer och en dokument-och textanalys. Således har ett rationellt tänkande används för att 

kunna koppla dessa samman.  

 

3.2 Abduktiv ansats  

Uppsatsen har tagit sig an en abduktiv ansats, vilket är en ansats starkt ihopkopplad med kritisk 

realism. Holm Ingemann (2016) förklarar att abduktiv ansats syftar till att slutleda en studie på ett 

sätt som inte är strikt logiskt, men som anses leda till det bäst föreliggande förslaget. Vidare 

förklarar Alvesson & Sköldberg (2017) att abduktiv ansats är en blandning mellan induktion och 

deduktion. Induktion som syftar till empiri, kan stärkas med hjälp av deduktion, som syftar till 

teori. I den abduktiva processen utvecklas det empiriska materialet successivt, i samma takt som 

det teoretiska underlaget förändras, vilket leder till att generella slutsatser kan dras. Abduktiv 

ansats lämpar sig bra i denna studie eftersom både det empiriska och teoretiska underlaget har 

förändrats under processens gång. Utifrån teorin och empirin har vi sedan tolkat och analyserat 

materialet för att komma fram till en generell slutsats som vi anser är det bäst föreliggande 

förslaget.   

 

3.3 Kvalitativ metod  

För att besvara frågeställningarna så användes en kvalitativ metod. Uppsatsen utgår även från 

kritisk realism som angreppssätt, och Fletcher (2017) menar att en kvalitativ metod är en lämplig 

metod inom kritisk realism, eftersom det ger en djupare förståelse för sociala fenomen och 

händelser i samhället, vilket underlättar när forskaren ska slutleda en studie med hjälp av 

induktion och deduktion.  
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En kvalitativ metod analyserar främst information muntligt och skriftligt, samt även bilder och 

ljud (Veal 2018). De kvalitativa metoderna som användes i denna studie var fem intervjuer som 

var semistrukturerade samt dokument- och textanalys, vilket förklaras djupgående senare i 

metoden. Veal (2018) menar att en kvalitativ metod kan samla in mycket information från få 

områden. Informationen är mycket detaljrik som kan ha stor betydelse för studien. David och 

Sutton (2016) belyser att det som karaktäriserar en kvalitativ intervju är formuleringen av frågor 

samt den frihet som respondenten får vid besvarande av frågorna. 

 

Intervjuerna har skett med respondenter från projekten som studeras. Anledningen till att 

intervjuer samt dokument- och textanalys har valts, är för att få en djupare förståelse för 

projekten och dess bidrag till Göteborgs besöksnäring. I en kvalitativ metod ges det utrymme för 

respondenten att beskriva och förklara öppet om sina erfarenheter, känslor och syn på världen 

(Veal 2018). Detta har varit viktigt för att respondenterna ska ha möjlighet till att gå in på djupet 

och utveckla sina svar, och på så sätt att vi författare får en djupare förståelse för projekten och 

dess inverkan på besöksnäringen i Göteborg.  

 

3.3.1 Kvalitativa intervjuer  

I uppsatsen gjordes kvalitativa intervjuer, vilket Fletcher (2017) förespråkar är en god idé i en 

studie som utgår från kritisk realism eftersom det hjälper forskaren att djupare kunna analysera 

sociala problem och förändringar. Eftersom vi studerar Göteborg 2021, som syftar till en 

förändringsprocess, tyckte vi det var lämpligt med kvalitativa intervjuer för att lättare kunna se 

kausala mekanismer inom jubileumsprojektet.  

 

Fördelen med kvalitativa intervjuer belyser Valentine (2005) är att respondenten vid en intervju 

kan berätta fritt, där varje intervju ser olika ut beroende på respondentens egna intressen, 

erfarenheter och synpunkter. Dessutom kan respondenten lätt fråga intervjuaren om det uppstår 

några oklarheter. En intervju är en konversation som har ett syfte, det är en dialog som kan bli 

mycket känsloladdad. Intervjuerna i studien var semistrukturerade, vilket Veal (2018) förklarar är 

när frågorna är nedskrivna och bestämda sedan tidigare, men där även kompletterande frågor 

ställs vid behov under intervjun. Detta gjordes för att få så detaljerad information kring projekten 

som möjligt, för att vidare kunna besvara syfte och frågeställningar. Semistrukturerade intervjuer 

är en användbar metod för att få fram respondenternas egna uppfattningar och åsikter (Barribal 
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& While 1994 refererad i Carr & Worth 2001). Ytterligare en fördel med kvalitativa intervjuer 

som Veal (2018) nämner är att respondenterna inte är tidsbegränsade, vilket medför att 

respondenterna har tid på sig till att fundera och utveckla sina svar. Utifrån ovanstående 

resonemang, har kvalitativa intervjuer som en del av metoden valts för att få en djupare förståelse 

för hur de fem projekten som en del av Göteborgs 400-årsjubileum, kan påverka 

destinationsutvecklingen för staden genom att skapa attraktiva uppleveler, samt på vilket sätt som 

projekten marknadsförs för att nå ut till besökare.  

 

Det var fem stycken intervjuer som genomfördes i studien, som har skett i form av 

skypeintervjuer och telefonintervjuer. Telefonintervjuer i forskningssyfte definieras som ett 

tillvägagångssätt att frambringa information genom interpersonell kommunikation, utan att 

träffas i verkligheten (Carr & Worth 2001). Fortsättningsvis menar Carr och Worth (2001) att 

telefonintervjuer är effektiva på så sätt att de producerar data som är jämförbara i kvalitet med en 

intervju som sker ansikte mot ansikte. Till skillnad från intervjuer ansikte mot ansikte, så är 

telefonintervjuer kostnadsmässigt billigare samt mer tidseffektiva. Dessutom behöver 

respondenten inte boka in ett fysiskt möte för intervju, utan frågorna kan besvaras vart som 

helst. Däremot är nackdelen med telefonintervjuer att de inte uppfattar kroppsspråk. Irvine et.al 

(2013) menar vidare att en telefonintervju kan resultera i att bli mer affärsmässig, där fokus 

endast ligger till att besvara intervjufrågorna, utan att respondenten tillägger mer utvecklande svar 

som annars kan uppstå från den sociala interaktionen som en intervju ansikte mot ansikte kan ge. 

Därför kan även en telefonintervju tendera att bli kortare till skillnad från en intervju ansikte mot 

ansikte. Därför ansåg vi själva att skypeintervjuer var positivt då kroppsuttryck kunde uppfattas. 

Janghorban (2014) menar att Skype uppmuntrar till intervjuande om respondenten har tid- eller 

platsbegränsningar för att träffas i verkligheten. En skypeintervju kan liknas med en intervju som 

sker i verkligheten eftersom att respondent och intervjuare ser varandra och kan därmed uppfatta 

intryck. En intervju via Skype är ett bekvämare alternativ för deltagarna, men däremot kan en 

störande miljö påverka koncentrationen både för respondent och intervjuare. På grund av detta 

har det varit viktigt för oss att genomföra intervjuerna i ett tyst rum, för att inga 

störningsmoment skulle uppkomma från vår sida. Vi själva har tidigare genomfört både 

telefonintervjuer och skypeintervjuer, vilket medförde att vi kände oss självsäkra med att 

genomföra dessa intervjuer. Utifrån den ovanstående reflektionen har dessa metoder valts för att 

intervjua ansvariga i projekten. 
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3.3.2 Dokument- och textanalys 

Förutom kvalitativa intervjuer har  även denna studie utgått från dokument- och textanalys.  

Dokument- och textanalys genomfördes för att få en bredare förståelse för projekten och dess 

syfte utifrån aktörernas perspektiv och målsättningar. Anledningen till att dokument- och 

textanalys användes i kombination med intervjuer beror på att vi ville få så djup information som 

möjligt om projekten, för att kunna besvara syfte och frågeställningar. Dessutom ville vi både 

med hjälp av textanalysen studera projektets hemsidor, samt dokumentanalysen studera relevanta 

dokument  för att själva se vad som lyfts fram, och vad som inte lyfts fram, samt hur projekten 

arbetar för att göra Göteborg till en mer attraktiv destination för besökare.  

 

Bowen (2009) menar att dokumentanalys kan användas som ett bra komplement i en kvalitativ 

forskningsintervju, och i kombination med andra kvalitativa metoder, såsom intervjuer.  

Bowen (2009) menar att en dokumentanalys är en systematisk process där dokument, såväl 

utskrivna som elektroniska, granskas och utvärderas. Vidare menar Bowen (2009) att 

dokumentanalys precis som andra analytiska metoder inom kvalitativ forskning, syftar till att 

skapa sig empirisk kunskap genom att tolka och undersöka innehållet i dokumenten för att på 

detta sätt få en djupare förståelse för dessa. Således kan dokument refereras till social fakta, i 

vilket dessa är producerade, delade och används i socialt organiserade sammanhang (Bowen 2009 

: Atkinson & Coffey 1997). Bowen (2009) belyser att dokument som används som en del i en 

kvalitativ forskningsprocess kan ha en stor variation av innehållstyp och form.  

 

Vidare nämner McKee (2003) att textanalys används för att samla information via text, men kan 

också användas för att få information från filmer, tv-program, tidningar och reklam för att 

nämna några. En “text” är enligt McKnee (2003) någonting som skapar mening. Med hjälp av 

textanalys kan det skapas tolkningar och förståelser för texterna (McKnee 2003).  

 

Med hjälp av ovanstående resonemang har den här uppsatsen studerat och analyserat texter från 

projektens hemsidor, samt dokument för projekten och jubileet i helhet, som komplement till de 

kvalitativa intervjuerna. De dokument som har analyserats i denna uppsats är således 

projektplaner och strategiplaner för Göteborg 2021 och dokument för de projekt som har 

studeras. Dessa dokument presenteras i tabell 2 i urvalet.  
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3.3.3 Urvalet av respondenter & dokument 

Urvalet av respondenter och dokument har tillämpats efter ett strategiskt urval. Ett strategiskt 

urval beskriver Johannessen och Tufte (2003) som att det är forskarna som bestämmer 

respondenter som anses lämpade för undersökningen. Respondenterna valdes för att de är 

projektansvariga för projekten, och därmed experter inom området eftersom de arbetar dagligen 

med projektet i fråga. Genom detta kunde respondenterna därför bidra med mycket information 

som var användbart i uppsatsen. Urvalet av dokumenten skedde dels genom att respondenterna 

själva under intervjun hänvisade oss vidare till dokument, samt projektets hemsida. Det var 

framför allt från Göteborg 2021:s egna hemsida, som vi kunde ta del av jubileets strategiplan, 

samt information om varje projekt och länkar till projektens egna hemsidor. Även på Göteborgs 

stads hemsida kunde vi ta del av relevanta dokument. Kriterierna för relevanta dokument var att 

de skulle innehålla information om projektets koppling till besöksnäringen eller arbetet med 

marknadsföring, eftersom det är dessa teman som vi vill få svar på i studiens syfte och 

frågeställningar. En tydligare förklaring till hur dokumenten valdes beskrivs i avsnittet 3.4.3 

“Initial bearbetning av dokument- och textanalys”.  

 

I den inledande fasen för uppsatsen när vi läste in oss på de projekt som skapas i samband med 

Göteborgs 400-årsjubileum, valdes åtta projekt med tydlig koppling till besöksnäringen. Dessa 

projekt hörde vi av oss till via mail för att presentera syftet med uppsatsen, samt om 

projektansvarig för projekten ville delta i en intervju. Vi hörde även av oss till jubileumsstaben på 

Göteborg & Co med syfte att få ytterligare information om jubileet och arbetet med projekten. 

Bland projekten var det fem som ville delta, och därför har just dessa projekt valts för studien. 

För att få så djup information som möjligt kring projekten, och för besvarande av syfte och 

frågeställningar, har både intervjuer samt dokument- och textanalys genomförts för projekten. I 

tabellen nedan presenteras de projekt som tackade ja, respektive nej, samt uteblivet svar för att 

delta i intervju. 
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Tabell 1: Svar för deltagande i intervju.  

Projekt 
 

Ja för deltagande i 
intervju 

Nej för deltagande 
i intervju 

Inget svar 
angående intervju 

Lisebergs 
jubileumssatsning 

X     

Göteborgsvarvet marathon  X     

Göteborg berättar  X     

Artscape  X     

Tillgänglig skärgård  X     

Jubileumsparken    X   

Blå & gröna stråk och 
oaser 

  X   

Göteborgsoperan: Wagner 
2018 till 2021 

    X 

Göteborg & Co 
jubileumsstaben  

    X 

 

Tabell 1 visar på att vi fick svar från fem stycken projekt, vilket medförde att det var dessa 

projekt som studerades. Genom att studera projekten kunde vi få en djup förståelse för hur dessa 

projekt arbetar för att attrahera besökare till Göteborg, samt hur besökare får information om 

projekten genom dess marknadsföring. Detta genom intervjuer med de projektansvariga, som 

förklarade deras syn på frågorna, samt tillgången till den information som fanns för dokument- 

och textanalysen. Med hjälp av att titta närmare på just fem projekt kunde vi med stort fokus få 

en så tydlig bild av projekten som möjligt. Vi ansåg att studera fem projekt var en fördel för att 

kunna studera projekten på djupet. Kvale och Brinkmann (2014) menar att antalet 

intervjupersoner beror helt på vilket syfte undersökningen har; “Intervjua så många personer 

som behövs för att ta reda på vad du behöver veta” (Kvale & Brinkmann 2014, s.156). Vidare 

hävdar Kvale och Brinkmann (2014) att om undersökningen har ett fåtal respondenter så kan 

forskaren göra mer noggranna tolkningar och analyser.  
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Nedan i tabell 2 presenteras projekten, vem som är projektägare, vilket typ av intervju som har 

genomförts samt vilka dokument eller hemsidor som har använts för dokument- och 

textanalysen. Tillvägagångssättet för att få fram dokumenten presenteras senare i uppsatsen.  

 

Tabell 2: Intervjurespondenter samt de dokument som används för dokument- och textanalys presenteras.  

Projekt 
 

Respondent  Typ av intervju  Dokument/text i 
dokument- och 
textanalys 

Lisebergs 
jubileumsprojekt 

VD Lisebergs 
jubileumsprojekt 

Telefon, 30 minuter.  Kommunstyrelsens 
yttrande ang. Lisebergs 
jubileumsprojekt. 
 
Lisebergs hemsida.  

Göteborgsvarvet 
marathon 

Projektledarchef 
Göteborgsvarvet 

Skype, 30 minuter.  Göteborgsvarvets 
hemsida. 

Göteborg berättar  Projektledare 
Göteborg 
berättar 

Telefon, 30 minuter.  Göteborgs 
stadsmuseums 
hemsida. 
 
Göteborg 2021 
hemsida. 
 
Kommunikationsplan 
höst/vår 2018/2019. 
 

Artscape  Grundare till 
Artscape 

Skype, 30 minuter.   Artscapes hemsida. 
 
Göteborg 2021 
hemsida. 
 
Årsrapport 
Byggnämnden: Trygg, 
vacker, stad. 
 

Tillgänglig skärgård  Chef för 
besöksservice på 
Göteborg & Co 

Telefon, 30 minuter.   Kommunstyrelsens 
Utvecklade 
jubileumsplan.  
 
Arbetsplan Göteborg 
2021. 
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3.4 Tillvägagångssätt 

3.4.1 Genomförande av intervjuundersökning 
Holm Ingemann (2016) föreslår att forskningsprocesser inom kritisk realism sker stegvis och i 

skikt, vilket har lagt grunden för hur intervjuerna genomfördes. Intervjuerna utfördes med varje 

enskild projektägare för projekten. Bland intervjuerna genomfördes tre intervjuer via telefon och 

två intervjuer via Skype. Se tabell 2 för en detaljerad förklaring till intervjuerna. Orsaken till att 

intervjuerna genomfördes på detta sätt berodde på tid och kostnad, vilket Veal (2018) menar är 

en effekt av att utföra intervjuer som sker ansikte mot ansikte. Verkställandet av intervjun 

startade med att kontakta respondenterna för att informera om uppsatsen, om de själva ville 

ställa upp för en intervju eller om de hade kännedom om någon annan kollega med rätt kunskap 

som kunde tänka sig att ställa upp för intervju, samt samtycke för att delta i studien. Som tidigare 

nämnt, hörde vi av oss till nio respondenter (åtta respondenter för projekten, samt en respondent 

som arbetar med hela jubileet), varav fem ville ställa upp på intervju, två som inte ville delta, samt 

två respondenter som vi inte fick svar ifrån (Se tabell 1).  

 

Efter godkännande för intervju så ägnades det god tid till att formulera rätt sorts frågor för att 

kunna besvara syfte och frågeställningar. Eftersom det genomfördes semistrukturerade 

intervjuer, som innebär att frågorna bestäms sedan tidigare, men där även följdfrågor ställs under 

intervjun (Veal 2018), fastställdes huvudfrågor som vi skulle utgå ifrån under intervjun. Det 

skrevs även ner ett par följdfrågor till varje huvudfråga, men under intervjun ställdes ytterligare 

följdfrågor som vi kom på under intervjuerna, beroende på vad respondenten pratade om. 

Intervjufrågorna mailades till samtliga respondenter innan intervjuerna för att respondenterna 

skulle ha tid att tänka ut sina svar (Se bilaga för att ta del av intervjuguiden). Vi båda deltog i 

intervjuerna, och bestämde sedan innan att vi delade upp frågorna som tidigare hade antecknats, 

genom att ställa frågorna varannan gång. Däremot var vi båda aktiva med att ställa följdfrågor 

beroende på vad respondenten svarade. Att dela upp frågorna på detta sätt ansåg vi som positivt 

för att vi båda skulle komma till tals ungefär lika mycket och skapa en variation i intervjun. 

Samtliga intervjuer var ungefär 30 minuter långa (se tabell 2). Utifrån denna tid mottogs 

utvecklade svar från respondenterna för att uppnå en empirisk mättnad.  
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Intervjuerna spelades in med hjälp av en diktafon, vilket Kvale och Brinkmann (2014) menar är 

effektivt för att komma ihåg det som sades, samt ger oss intervjuare tid till att ägna fokus på 

respondenten. Efter att intervjuerna hade genomförts så transkriberades materialet i separata 

dokument, och därefter mailades tillbaka till respondenten för godkännande. Detta ville vi göra 

för att skapa tillförlitlighet i uppsatsen, då vi ville försäkra oss om att vi inte missuppfattat någon 

information från intervjuerna.  

 

3.4.2 Initial bearbetning av intervjuer 

Efter att intervjuerna hade genomförts, bearbetades materialet. För att transkribera materialet 

från intervjun inledde vi med att koppla in diktafonen som användes för intervjun in i datorn, för 

att spara ljudfilen. Därefter lyssnade vi noggrant igenom intervjun och skrev ner allt som sades 

ordagrant i ett dokument. Varje intervju transkriberades i separata dokument för att inte blanda 

ihop intervjuerna. Under transkriberingen fick vi pausa intervjun och lyssna igenom ett flertalet 

gånger för att inte missa någon information. Efter att transkriberingen var klar mailades den till 

respondenten för att få godkännande på att all information var rätt och fick användas för 

uppsatsen, samt om respondenten själv ville tillägga någonting. Motsvarande bearbetning gjordes 

för samtliga intervjuer. För att presentera det insamlade materialet bearbetades materialet utifrån 

innehåll och sammanställdes i teman utifrån kodning. Detta presenteras vidare i avsnitt 3.5.1 

“Tematisk analys av intervjuerna”.   

 

3.4.3 Initial bearbetning av dokument- och textanalys  

I 3.4.2 presenterades den initiala bearbetningen för intervjuer. För dokument- och textanalysen 

bearbetades materialet på ett annat sätt. För att genomföra dokument- och textanalys valdes först 

vilka dokument som skulle analyseras. Dels valdes den stora arbetsplanen för Göteborg 2021, 

som finns tillgänglig på Göteborg 2021:s hemsida. Tillgång till Göteborg 2021:s hemsida hittades 

med hjälp av en Google-sökning på “Göteborg 2021”. Genom att analysera den stora 

arbetsplanen ville vi få fram ett helhetsperspektiv för Göteborg 2021 och deras sätt att arbeta, 

samt deras visioner och mål. Dessutom valdes arbetsplaner och dokument för projekten, för att 

få mer djupgående information om projektens innehåll och ambitioner. För att ta fram relevanta 

dokument om projekten så använde vi oss av sökfunktionen för nämndhandlingar på Göteborgs 

kommuns hemsida. Detta gjorde vi eftersom projekten som ingår i Göteborg 2021 är framtagna 

på initiativ av Göteborgs kommun och Göteborg & Co, och därmed är många av de dokument 
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som är underlag för projekten offentliga handlingar och lättillgängliga. Vi frågade även våra 

respondenter om de själva hade dokument och projektplaner vi kunde få ta del av. Från 

dokumenten kunde innehållet kodas, vilket presenteras vidare i avsnitt 5.5.2 “Tematisk analys av 

dokumenten”. I textanalysen har vi studerat de olika projektens hemsidor, för att på sätt kunna 

analysera vad som lyfts fram i marknadsföringen. För att göra detta gjorde vi en Google-sökning 

på projekten som därefter kunde leda in oss till projektens hemsidor, där vi studerade den 

information som fanns tillgänglig. Det var inte någon specifik information som vi letade efter, 

utan vi läste igenom all den information som fanns för att se vad det var som lyftes fram på 

hemsidan. 

 

3.5 Tematisk analys av det empiriska materialet 

Braun och Clarke (2006) menar att tematisk analys är en metod för att identifiera, analysera och 

rapportera mönster inom insamlad data. Genom att organisera och beskriva den insamlade datan 

i detalj, kan varierande aspekter av studiens ämnen tolkas. Vidare förklarar Braun och Clarke 

(2006) att ett tema är någonting viktigt i den insamlade datan i relation till studiens 

frågeställningar, och som representerar en form av mönstrade svar eller betydelse i datan. 

Tematisk analys syftar alltså till att strukturera materialet efter olika teman, för att sedan 

sammanfatta resultatet utifrån det. Vidare förklarar Braun och Clarke (2006) att tematisk analys är 

väl använt inom forskning. Tematisk analys skiljer sig från andra kvalitativa analysmetoder. 

Framför allt är tematisk analys mer bunden till det empiriska materialet och dess teman, än det 

teoretiska underlaget. 

 

Braun och Clarke (2006) föreslår en sex-stegs metod i att göra en tematisk analys: 

1. Forskaren bekantar sig med den insamlade datan. 

2. Forskaren genererar inledande koder. 

3. Forskaren söker efter teman. 

4. Forskaren recenserar teman. 

5. Forskaren definierar och namnger teman.  

6. Forskaren producerar rapporten.  

 

I denna studie har vi använt oss av denna sex-stegs metod för att presentera materialet.  
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3.5.1 Tematisk analys av intervjuerna  

Utifrån det första steget i Braun och Clarkes (2006) sex-stegs metod inledde vi med att noggrant 

läsa igenom vårt material för att sedan generera inledande koder för att därefter skapa 

gemensamma teman. För att göra detta bearbetades materialet utifrån innehåll och 

sammanställdes i mindre teman från transkriberingarna från intervjuerna. Detta gjordes genom 

kodning och kategorisering. Kategorisering innebär enligt Kvale och Brinkmann (2014) att 

uttalanden från intervjuerna begränsas till några få kategorier. När intervjuerna var transkriberade 

läste vi igenom materialet från varje intervju noggrant och kategoriserade materialet genom att 

markera de ord och stycken som vi ansåg var meningsfulla för våra teman. Sammanställningen av 

teman gjordes i enlighet med Smith (2017) teorier om preliminär kodning och metakodning. 

Smith (2017) hävdar att en transkribering oftast involverar dessa två kodningsfaser. Preliminär 

kodning menas enligt Smith (2017) att identifiera mindre teman utifrån det som har sagts, för att 

under metakodningen sätta in de mindre teman från den preliminära kodningen i större teman. 

Utifrån ovanstående resonemang, fann vi först teman från intervjuerna som därefter kunde sättas 

in i två övergripande teman. De mindre teman som vi fann från intervjuerna var vad som gör 

projekten attraktiva, segmentering av projekten, betydelse för staden, storytelling och 

marknadsföringens innehåll. Dessa mindre teman kopplade vi samman med huvudrubriken 

“Destinationsutveckling” med underrubrikerna “Attraktiv destination” och “Urban turism”, samt 

underrubrikerna “Kommunikationskanaler” och “Storytelling” som finns under huvudrubriken 

“Destinationsmarknadsföring”. Efter att dessa steg var genomförda kunde vi avslutningsvis 

påbörja skrivandet.  

 

3.5.2 Tematisk analys av dokumenten 

För dokument- och textanalysen inledde vi även här med att läsa igenom dokumenten samt 

informationen som fanns på projektens hemsidor. Efter att kodningsprocessen av intervjuerna 

hade skett, som beskrivet ovan, fann vi att intervjuerna främst gav information om projektens 

egna marknadsföring. Detta medförde att vi i dokumenten aktivt letade efter information som 

också kunde kopplas till destinationsmarknadsföring. Efter att vi läst dokumenten fann vi de 

mindre temana; Göteborg som attraktiv stad, destinationsmarknadsföring, besöksnäringens 

effekter, samarbete samt kommunikation och marknadsföring. Dessa teman kunde vi koppla 
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samman med flera av rubrikerna som användes för att presentera materialet från intervjuerna. 

Dessa rubriker var huvudrubriken “Destinationsutveckling” med underrubrikerna “Attraktiv 

destination” och “Urban turism”, samt huvudrubriken “Destinationsmarknadsföring” med 

underrubriken “Kommunikationskanaler”.  

 

Huvudrubrikerna “Destinationsutveckling” och “Destinationsmarknadsföring” , samt deras 

tillhörande underrubriker, valdes för att vi själva ansåg att intervjuernas och dokumentens mindre 

teman som uppstod i kodningen, kunde kopplas samman med dessa huvudbegrepp. Dessutom 

baseras dessa två huvudrubriker på studiens frågeställningar, för att med hjälp av materialet från 

intervjuerna samt dokument-och textanalysen kunna besvara dessa. För både intervjuerna och 

dokumenten kunde vi hitta liknande teman, men där innehållet från intervjuerna främst 

fokuserade på projektens egna arbete. Dokumenten kunde däremot ge oss mer information med 

koppling till destination Göteborg.  

 

3.6 Validitet och reliabilitet  

Validitet innebär att studien ska vara relevant och trovärdig utifrån vad forskarna har som syfte 

att undersöka (Kvale & Brinkmann 2014). De semistrukturerade intervjuerna där 

respondenternas svar utifrån egen kunskap om projekten, anses enligt Carr och Worth (2001) 

som en styrka för validiteten. Vi själva vill påstå att det här kan variera beroende på våra 

intervjufrågor, då respondenternas kunskap kan variera beroende på intervjufråga. För att 

respondenterna skulle ha möjlighet att bekanta sig med frågorna mailades de ut i förväg. I denna 

studie anser vi att respondenterna och deras svar är relevanta på så sätt att de arbetar med de 

projekt som studien har som avsikt att studera. De är experter inom området och kan på ett 

tillförlitligt sätt besvara frågeställningarna utifrån sina egna projekt och kunskap inom dem. På så 

sätt är även dokumenten och projektens officiella hemsidor relevanta för studien, då flera av 

respondenterna tipsade om att titta vidare på denna information. För att skapa validitet i studien, 

har intervjufrågorna noggrant formulerats och valts ut utifrån studiens syfte och frågeställningar. 

Dessutom har respondenterna i intervjun kunnat be om förklaringar och reda ut missförstånd, 

vilket vi vill påstå ökar relevansen för respondenternas svar.  
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Reliabilitet handlar om att studien ska vara tillförlitlig (Veal 2018). Vidare menar Veal (2018) att i 

naturvetenskapen anses reliabiliteten hög om studien påvisar samma resultat vid en senare studie. 

Således kan reliabiliteten för turismforskning vara tvivelaktig då det är individers egna 

uppfattningar och förhållningssätt som studeras och kan därmed också förändras över tid. För 

den här studien har intervjuer gjorts med experter för vardera projekt för att framställa en så 

tillförlitlig bild av projekten som möjligt kopplat till studiens syfte.  

 

Vi är däremot medvetna om att svaren på intervjuerna inte kommer bli exakt lika en framtida 

studie, beroende på de följdfrågor som ställts, då andra forskare kan ställa andra följdfrågor och 

därmed få andra svar än vad som framkom under intervjuerna i vår studie. För att skapa 

tillförlitlighet i studien är det ett medvetet val att ha så öppna och så icke ledande frågor som 

möjligt, för att respondenterna själva ska kunna berätta fritt. Dessutom har varje respondent i 

intervjuerna fått läsa igenom transkriberingen av intervjun för att vi författare inte ska ha 

utelämnat viktig information eller missuppfattat informationen, vilket vi anser skapar hög 

reliabilitet.  

 

3.7 Metod- och källkritik  

För de intervjumetoder som har används ser vi själva att det finns kritik i form av att intervjuerna 

har spelats in med hjälp av en diktafon. Genom detta har det vid ett fåtal tillfällen uppstått 

störningsmoment, i form av brus i ljudet från diktafonen, vilket har medfört att en del ord har 

varit svårare att tolka än andra. Detta menar visserligen Kvale (2009) är ett vanligt 

förekommande problem vid transkribering av intervjuer. För att försäkra oss om att vi uppfattat 

hela intervjun rätt så skickades transkriberingen av intervjun till respondenten som sedan 

godkände, eller rättade det som uppfattats fel. Under intervjun har det även uppkommit 

svårigheter där respondenten har haft svårt att höra enstaka frågor som vi ställt. Följaktligen har 

detta kunnat redas ut genom att respondenten har uttryckt svårigheterna med ljudet och vi 

intervjuare har fått upprepa oss. Carr et.al (2001) hävdar att det finns kritik mot telefonintervjuer 

då de inte uppfattar kroppsspråk, vilket kan ha påverkat resultatet då vi från telefonintervjuerna 

inte kunnat se hur respondenterna har reagerat eller har uttryckt sig vid ställda intervjufrågor. 
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Bryman (2018) menar att det många gånger inte går att dra allmänna slutsatser i en 

forskningstudie av den orsaken att det är forskaren som gör sina egna tolkningar. Studien utgår 

från kritisk realism och en abduktiv ansats, vilket enligt Holm Ingemann (2016) syftar till att dra 

allmänna slutsatser efter att ha analyserat det empiriska materialet i relation till teorin. Således har 

studien utgått från våra egna allmänna slutsatser och tolkningar av det som framkommit i teorin 

och empirin. Bryman (2018) menar att detta kan vara problematiskt inom kvalitativa 

undersökningar, då det är forskaren själv som anser avsnitten som relevant utifrån eget 

perspektiv.  

 

Vidare har de källor som använts för uppsatsen noga valts ut. Det har till mestadels valts att 

fokusera på källor som är skrivna i nutid, för att få en så uppdaterad information som möjligt, då 

vi är medvetna om att påståenden från äldre källor kan ha förändrats över tid. Detta är ett 

medvetet val för att skapa tillförlitlighet och trovärdighet i uppsatsen. 

 

3.8 Etisk reflektion  

Intervjuer är präglat av moraliska och etiska frågor. Det framkommer etiska svårigheter i att 

respondenternas egna uppfattningar som presenteras under intervjun, som senare används i 

allmänt syfte. Informerat samtycke menas med att respondenterna blir kontaktade i förväg om 

studiens syfte och upplägg. Det innebär också att respondenterna får information om att de 

deltar frivilligt och kan välja att när som helst avstå sin medverkan i studien (Kvale & Brinkman 

2014). Uppsatsen följer GDPR, och genom detta har respondenterna kontaktas i förväg via mail. 

I mailet presenterades en förfrågan om att ställa upp på intervju, där det bifogades ett 

informationsbrev samt samtyckesblankett där all information om uppsatsen och respondenternas 

konfidentiella rättigheter. Konfidentialitet innebär enligt Kvale (2014), att känslig information 

inte får användas i uppsatsen. Det handlar om vilket information som ska finnas tillgänglig. 

Eftersom uppsatsen följer GDPR lämnas inga känsliga uppgifter i studien, utan de uppgifter som 

kan kopplas samman med respondenterna, i detta fall företagets namn samt respondenternas 

yrkestitel, har informerats i samtyckesblanketten och godkänts av respondenterna. Vi var också 

tydliga med att det var helt okej om respondenterna inte ville ange företagets namn och egna 

yrkestitel. Således skrev samtliga respondenter under på att de tillät oss att publicera företagets 

namn och egen yrkestitel. Det valdes dessutom att skicka ut intervjufrågorna till respondenterna 
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innan intervjuerna, för att respondenterna skulle ha chans att fundera över sina svar samt 

återkomma om någonting inte kändes bra, eller hade övriga frågor. 
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4. Empiri  

Följande avsnitt redovisar det empiriska materialet som uppkommit utifrån Tillvägagångssätt som har redogjorts i 

föregående kapitel om metod. Empirin är uppdelad utifrån huvudrubriken “Destinationsutveckling” med 

underrubrikerna “Attraktiv destination” och “Urbana turism”, samt “Destinationsmarknadsföring” med 

underrubrikerna “Kommunikationskanaler” och “Storytelling”.  

 

4.1 Destinationsutveckling 

Inledningsvis belyser chefen för besöksservice på Göteborg & Co att en viktig utgångspunkt i 

projektet är, att hela vägen framåt från 2010 till 2021, är lika viktig som självaste jubileumsåret.  

Liseberg var en storsatsning inför Göteborgs 300-årsjubileum (Göteborg 2021 2019), och inför 

400-årsjubileet när Liseberg bygger sitt jubileumsprojekt, medför det inte endast att Liseberg 

gynnas, utan även att Göteborg gynnas och blir starkare. Från Kommunstyrelsens yttrande om 

Lisebergs jubileumssatsning tydliggörs det att projektet bidrar till destinationsutvecklingen för 

Göteborg. Detta genom att staden blir mer attraktiv genom Lisebergs projekt, att antalet 

besökare till staden ökar och att varumärket Göteborg förstärks, för att destinationen ska vara 

ledande konkurrensmässigt på både ett nationellt och internationellt plan. VD:n för Lisebergs 

jubileumssatsning menar i intervjun att jubileumsprojektet skapar ytterligare reseanledningar till 

Göteborg, vilket ökar trafiken till staden. VD:n för Lisebergs jubileumssatsning menar; 

 

Det finns en ambition i staden att fördubbla besöksnäringen till år 2030, och vi 

är en del av detta, då krävs det för besökarna en reseanledning. De flesta som 

bygger hotell och har frukost driver inte någon trafik, då konkurrerar du bara på 

marknaden. Men om du bygger ett stort konferenshotell eller mässanläggning, 

eller som vi en vattenpark så driver det trafik vilket gör att det ökar staden, 

vilket är jätteintressant för Göteborg. (Lisebergs jubileumssatsning VD 2019) 

 

VD:n för Lisebergs jubileumsprojekt belyser i intervjun att Liseberg i dagsläget bidrar med 

900.000 gästnätter, och genom jubileumssatsningen kommer Liseberg att bidra med ytterligare 

185.000 gästnätter. Från dessa 185.000 gästnätter beräknas ungefär 50.000-55.000 bidra till 

Lisebergs gästnätter, medan 135.000 gästnätter fördelas till hotellen runt om i Göteborg.  
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Vidare menar projektchefen för Göteborgsvarvet marathon att evenemanget har betydelse för 

Göteborgs utveckling på så sätt att firandet avspeglar Göteborgsvarvets innebörd för staden. 

Projektledarchefen för Göteborgsvarvet menar;  

 

Att få vara en del av firandet under 2021 som är tanken, är väldigt roligt, vilket 

också visar att vi är en viktig spelare inom Göteborg. Marathon är en del, men det 

andra som Göteborgsvarvet gör är att jobba för folkhälsan och att alla kan delta, 

så det är någonting som är viktigt för Göteborg och göteborgarna. 

(Projektledarchefen Göteborgsvarvet 2019) 

 

Vidare menar projektledarchefen för Göteborgsvarvet att önskan självklart är att invånarna och 

arbetare i Göteborg ska få återvändande besökare, som i sin tur främjar staden. Således är 

Göteborgsvarvet ett evenemang som sker varje år, och som därmed finns för staden att vara 

stolta över samt kunna dra nytta av.  

 

Från Göteborg & Co kommunintressent AB, som en bilaga i Kommunstyrelsens yttrande, 

beskrivs det att besökare utanför Göteborg står för 40 procent av besöken till Liseberg, men står 

för 60 procent av hela omsättningen. Lisebergs besökare är därför betydelsefulla både för 

Liseberg och för Göteborg. För besöksnäringens och Lisebergs utveckling är jubileumsprojektet 

en viktig bidragande faktor, som i sin tur främjar stadens invånare. Från intervjun med VD:n för 

Lisebergs jubileumssatsning förklaras det att Liseberg har idag 3 miljoner besökare om året.  

 

Förutom hotellen, gynnar den ökade trafiken till staden andra aktörer som restauranger och 

butiker. På Lisebergs hemsida presenteras det att projektet väntas ge 500 miljoner kronor till 

Göteborg i form av turismekonomi. Lisebergs jubileumssatsning har med andra ord en stor 

betydelse för Göteborgs turismekonomi. Detta framgår från intervjun med VD:n för Lisebergs 

jubileumssatsning, som vidare menar att Liseberg är en viktig spelare, och därför sällan får kritik 

från staden. “Sällan blir vi kritiserade eftersom vi driver så mycket trafik och vi gör goda saker för 

hotellen, för butikerna, för teatrarna o.s.v” (Lisebergs jubileumssatsning VD 2019. Även 

projektledarchefen för Göteborgsvarvet marathon beskriver i intervjun att Göteborgsvarvet 

bidrar mycket till staden ur ett turismekonomiskt perspektiv. Årligen bidrar Göteborgsvarvet 

med ungefär 300 miljoner kronor till Göteborg. Förutom folkhälsa, menar projektledarchefen att 

målet är att locka besökare som i sin tur spenderar pengar i staden och gynnar Göteborgs tillväxt.  
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Utvecklingen av Göteborg görs genom skapandet av en attraktiv miljö, vilket dels görs genom 

tillgängligheten till skärgården. Vattnet och närheten till havet ses som en stor tillgång för 

Göteborg, vilket även är symboliskt för staden, men där Göteborgs skärgård kan få en större 

plats på kartan. Detta redogörs i Göteborg 2021s arbetsplan. Arbetet har skapat ökad färjetrafik 

från centrala avgångsplatser i centrala Göteborg ut till olika öar. “Tillgängligheten skapar 

möjligheter och tillväxt inom såväl turism som andra näringar”(Arbetsplan Göteborg 2021 u.å: 

26). Chefen för besöksservice på Göteborg & Co belyser att eftersom de flesta turister finns mitt 

i stan, är det väldigt smidigt både för turisterna och de boende på öarna att den tillgängliga 

trafiken har ökat.  

 

Vidare utvecklas Göteborg genom Artscapes konstverk. Projektet skapade 22 stora 

gatukonstverk, som alla var och är utspridda i Göteborgs alla tio stadsdelar, vilket enligt 

Artscapes grundare var mycket viktigt för projektet för att inkludera så många människor som 

möjligt. Vidare beskrivs det i intervjun att projektet var attraktivt på så sätt att det var 

allmänheten som tillsammans med konstnärerna skapade gatukonst för att sätta ett permanent 

avtryck i staden. I intervjun framgår det även att Artscape var en del av kommunens mål om att 

skapa “Trygg, vacker stad”. “Bland annat jobbade vi med ‘Trygg, vacker stad’ i Göteborg där vi 

bland annat målade om en bro i Hjällbo som är ett ganska otryggt område, där vi skapade en 

trygg mötesplats” (Artscapes grundare 2019).  

 

4.1.1 Attraktiv destination 

Projekten beskrivs i intervjuerna och dokumenten som tilltalande på ett flertalet sätt, som i sin 

tur bidrar till att Göteborg blir en attraktiv destination att besöka. Från intervjun med VD:n för 

Lisebergs jubileumssatsning så nämns det att Liseberg är unikt eftersom det finns få nöjesparker i 

Sverige. Till skillnad från kommunala bad samt Skara Sommarland som är placerade utomhus, 

samt verksamma under en begränsad period på året, så kommer Lisebergs vattenpark vara 

placerad inomhus och öppen året om. Detta gör Liseberg ännu mer unikt och framgångsrikt. 

Vidare beskrivs Göteborgsvarvet marathon som tilltalande främst eftersom det är ett evenemang som 

endast sker en gång, detta förklarar projektledarchefen för Göteborgsvarvet i intervjun. 

Projektledarchefen menar att på grund av detta är förhoppningen att det ska lockas många löpare 

till staden. Även på Göteborgsvarvets hemsida nämns Göteborgsvarvet marathon som en “en 
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gång aldrig mer aktivitet”. Följande beskrivs; “Ta chansen och bli historisk. När Göteborg fyller 

400 år har du möjlighet att springa Göteborgsvarvet marathon. Kom till start den 19 september 

2021” (Göteborgsvarvet 2019). Det som skiljer Göteborgsvarvet marathon från andra 

maratonlopp är miljön, och där arbetar Göteborgsvarvet för göra loppet intressant genom att 

försöka skapa en bana där löpare tar del av flera olika områden av Göteborg. Genom att skapa 

ett attraktivt evenemang, lockas löpare, besökare och lokalbefolkning till staden.  

 

Grundaren till Artscape förklarar att projektet, som genomfördes 2016, bidrog till att Göteborg 

blev en attraktiv destination genom att det bjöds in gatukonstnärer från hela världen. Vidare 

menar Artscapes grundare; 

 

Det attraktiva är att vi skapar lättillgängliga kulturupplevelser som är tillgängliga för 

alla eftersom de är i det offentliga rummet. Det är ju så att konst oftast visas på 

gallerior och museum, och det är inte alla i Sverige som känner att det är en 

naturlig arena att hänga på tyvärr. Så en av anledningarna till att Artscape finns är 

att skapa de här kultur- och konstupplevelserna som är tillgängliga för alla. 

(Artscapes grundare 2019) 

 

Artscapes grundare beskriver ytterligare; 

Och sen även skalan [...] det är ju en annan typ av attraktion, att det är något som 

imponerar på folk. Att det är fantastiska konstverk men att de är gigantiska och 

kanske ofta oväntade där de dyker upp. (Artscapes grundare 2019) 

 

Det attraktiva för projektet Göteborg berättar, menar projektledaren för Göteborg berättar är att det 

skapas en “vi-känsla” för hela Göteborg, och att det är människorna i staden som skapar staden. 

På så sätt är förhoppningen att skapa en identitet för Göteborg. Projektledaren menar; 

 

Att människor på ett sätt kan känna igen sig själv, att se att det finns en stor olikhet 

men att alla är ganska lika innerst inne ändå. Att man kan se den mångfald som 

finns och att mångfald kan vara en styrka. (Projektledaren Göteborg berättar 2019)  

 

Chefen för besöksservice på Göteborg & Co menar att Tillgänglig skärgård är attraktivt på så sätt 

att det var göteborgarnas egna önskemål att det skulle gå fler båtar ut i skärgården från centrum. 

Dessutom är även skärgården ett av de mest efterfrågade besöksmålen på både Göteborgs 

39 



turistbyråer, hotell och vandrarhem. Vidare framgår det i intervjun att skärgården är en av 

Göteborgs stora tillgångar; 

 

En person på Göteborg & Co brukar säga att vi har ingen kinesisk mur och inget 

Eiffeltorn, men vi har skärgården. Hela skärgården bidrar till att destinationen 

Göteborg blir mer attraktiv. (Chef för besöksservice, Göteborg & Co 2019) 

 

Chefen för besöksservice på Göteborg & Co förklarar vidare att Göteborgs skärgård är väldigt 

unik, eftersom det finns få städer som har en skärgård så lättillgängligt som Göteborg. På så sätt 

är projektet Tillgänglig skärgård en stor attraktionskraft för besökare. Det är lätt att ta sig till 

Göteborg med flyg, bil och tåg. Sedan är det även lätt att ta sig ut till skärgårdsöarna. Chefen för 

besöksservice på Göteborg & Co förklarar vidare att kombinationen med stad och tillgänglig 

natur är väldigt attraktivt för en destination.  

 

4.1.2 Urban turism 

I Göteborg 2021:s arbetsplan beskriver projektgruppen att deras arbetsmodell är unik, eftersom 

de inkluderat både lokalbefolkningen och många aktörer för att skapa idéer till projekten. I 

arbetsplanen presenteras det att den viktigaste målgruppen för jubileet är Göteborgs invånare, 

men att även besökare, näringslivet, media, organisationer, föreningar och andra nationella och 

internationella aktörer är en viktig målgrupp. Samtliga projekt som har studerats i denna studie 

beskriver att projekten är till för både lokalbefolkning och besökare. Från Kommunstyrelsens 

yttrande om Lisebergs jubileumsprojekt så framgår det att Kommunstyrelsen är positiva till projektet 

av den orsaken att jubileumsprojektet genererar möjligheter för göteborgare och besökare; 

 

Jubileumsprojektet har sin tydliga förankring i Lisebergs snart 100 åriga 

evolution och i Göteborgs ursprung som handelsstad och ambitionen är att 

skapa en mötesplats för såväl göteborgare som tillresande turister.Vattenparken 

planeras att vara öppen året runt och kommer, precis som nöjesparken, att vara 

lika attraktiv för Göteborgsfamiljer som den kommer att vara för turister. Delar 

av hotellet, till exempel de tematiserade restaurangerna, skulle också kunna 

locka göteborgare eftersom det inte finns något liknande i staden. Slutligen 

möjliggör upplevelsehotellet längre säsonger i nöjesparken, vilket gynnar såväl 

besöksnäringen som göteborgarna. (Kommunstyrelsen 2017) 
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För Artscape nämner Byggnämnden i Göteborgs kommuns årsrapport; “Stadskärnan ska vara 

attraktiv för både boende, besökare och näringsidkare” (Byggnämnden 2017: 4). Vidare beskrivet 

Göteborg & Co ur Göteborgs stads budget 2017; “Gatukonstfestivalen Artscape är ett bra 

exempel där staden går samman och arbetar mot samma mål och bidrar till såväl rörelse i staden 

som bestående värden och avtryck för framtiden” (Göteborg & co 2017). Grundaren till 

Artscape belyser i intervjun att de har fått extremt bra feedback, och att Artscape är en 

turistattraktion på så sätt att organisationen har följare och fans från hela världen. Projekten drar 

genom detta besökare tack vare att människor kommer dit Artscape har varit för att titta på deras 

konstverk. Grundaren till Artscape menar även på att konstverken är ett sätt för göteborgarna 

själva att upptäcka sin egen stad, då de kan åka till platser i staden de annars inte brukar vistas i 

för att ta del av den urbana konsten. Grundaren till Artscape belyser även; 

 

Vi räknar med en 20-års lång livslängd så det kommer vara ett fortsatt avtryck på 

staden. Vi ser det som att det lever vidare och lägger till i en spännande kulturstad 

som Göteborg är. Det finns mycket för folk att ta del av och våra konstverk 

kommer finnas kvar även om tio år. (Artscapes grundare 2019) 

 

Projektledaren för Göteborg berättar förklarar likaså i intervjun att projektet är till för alla 

människor, men framför allt för göteborgarna själva. I synnerhet tror projektledaren för 

Göteborg berättar att det kommer många turister som vill ta del av utställningen den 4-6 juni 

2021, då Göteborg kommer ha det stora jubileumsfirandet i staden. I intervjun för Tillgänglig 

skärgård förklarar chefen för besöksservice på Göteborg & Co att projektet är till för både turister 

och boende i Göteborg och ute på öarna. Aktörerna på öarna har påverkats positivt av ökat antal 

besökare; “Man kan säga att allt företagande ute på öarna och även båtarna och allt som har med 

projektet att göra, får en boost i att projektet riktar in sig på att öka flödena” (Chef  för 

besökscervice på Göteborg & Co 2019).  

 

Vidare samarbetar samtliga projekt med aktörer i Göteborg för att tillsammans bidra till 

utvecklingen av staden. Framför allt har Göteborg & Co en oerhört stor roll, då det är Göteborg 

& Co som fått i uppdrag av Kommunstyrelsen att utveckla planerna för jubileet, vilket medför att 

projekten har ett starkt samarbete med företaget (Arbetsplan Göteborg 2021 u.å). Projektledaren 

för Göteborg berättar beskriver i intervjun att Göteborg & Co har en stor inverkan på projektet just 
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eftersom att det var dem som startade igång hela jubileumsprojektet. Dessutom lägger Göteborg 

berättar över ansvaret i sin marknadsföring på Göteborg & Co som kommer marknadsföra 

projektet i sina kanaler när det är dags. Även Artscapes grundare beskriver i intervjun att de 

jobbade mycket med Göteborg & Co i sitt projekt 2016. Framför allt fick även dem hjälp med 

marknadsföringen. Grundaren berättar;  

 

[...] Sedan lade Göteborg & Co pengar på annonser osv, så vi fick draghjälp av det. 

[...] vi samarbetar ju ofta med kommunerna och regionerna och hur de marknadsför 

sig. Som Göteborg & Co som är destinationsföretag. Deras uppgift är ju att göra 

Göteborg mer attraktivt för besökare. Då är det lätt för oss att rida på deras 

marknadsföring. Men även att vi hjälper dem, vi förser dem med material och så. 

(Artscapes grundare 2019) 

 

Chefen för besöksservice på Göteborg & Co belyser att samarbetet är viktigt för projekten, och 

för just projektet Tillgänglig skärgård samarbetar Göteborg & Co med aktörer som Västtrafik, 

Styrsöbolaget och Visit Sweden. I Göteborg 2021s arbetsplan beskrivs även hur internationella 

aktörer har en betydelse för att marknadsföra jubileet och Göteborg som destination;  

 

Det finns möjligheter att marknadsföra och kommunicera jubileet i samarbete med 

ambassader och konsulat över hela världen. Det går även att ta hjälp av Svenska 

Institutet, Visit Sweden och andra organisationer för Sverige i utlandet. 

(Arbetsplanen Göteborg 2021, s.108) 

 

4.2 Destinationsmarknadsföring 

I arbetsplanen för Göteborg 2021 presenteras att ett av målen med Göteborg 2021 är att stärka 

bilden av Göteborg genom effektiv kommunikation och marknadsföring. Från Arbetsplanen 

presenteras att särskilja Göteborg från andra destinationer, stärker staden. Vidare nämns; 

 

En tydlig identitet, som sticker ut och särskiljer oss från andra platser, kan både 

skapa stolthet hos oss själva och locka besökare, investerare och nya invånare till 

Göteborg. 400-årsjubileet ger oss en unik anledning att gå samman. Om vi håller 

ihop och tillsammans driver kommunikationen av Göteborg blir det ett starkt 

konkurrensmedel. (Arbetsplan Göteborg 2021, s.106) 
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Att lyssna och ta lärdom av andra delar av världen, beskrivs i Arbetsplanen för Göteborg 2021 

som viktigt för att kunna kommunicera Göteborg på ett lyckosamt sätt. “Vi föreslår att Göteborg 

utvecklar och intensifierar samarbetet med andra ledande städer för att kunna jämföra, inspireras 

och lära, utmana och lära ut” (Arbetsplanen Göteborg 2021, s.106). Vidare beskrivs; “Det handlar 

om att skapa delaktighet och samlas kring tydliga budskap som kommuniceras både lokalt, 

regionalt, nationellt och globalt” (Arbetsplanen Göteborg 2021, s. 106).  

 

En strategi för att sätta Göteborg på kartan genom jubileet, som nämns i Arbetsplanen för 

Göteborg 2021, är att i marknadsföringen samarbeta med andra aktörer. Följande nämns;  

 

Det finns möjligheter att marknadsföra och kommunicera jubileet i samarbete med 

ambassader och konsulat över hela världen. Det går även att ta hjälp av Svenska 

Institutet, Visit Sweden och andra organisationer för Sverige i utlandet. Det handlar 

också om att lyssna på och synliggöra internationella aktörer på plats i Göteborg. 

Detta kan göras i dialog med utländsk representation i Sverige, internationella 

kulturföreningar och den konsulära kåren. Det finns många utländska företag med 

kontor i Göteborg som kan samverka för att stärka jubileet. (Arbetsplanen 

Göteborg 2021, s.108) 

 

Vidare nämns det i Arbetsplanen de kommunikationssätt som redan nu kan tillämpas för att 

marknadsföra destinationen är att (1) “Framställa en gemensam kommunikationsplattform”. 

Detta innebär att frambringa en plattform som hjälper till att stärka framställningen av 

destinationen, samt att beskriva jubileets ambitioner. Dessutom innebär det att samarbeta med 

både svenska och utländska aktörer. (2) “Använd berättelsens kraft”. Det här menas med att lyfta 

fram att det var invånarnas egna idéer som jubileumsprojekten grundar sig i, vilket i sin tur stärker 

destinationen. (3) “Välj starka bärare”. Det här går ut på att under hela jubileet framhäva alla de 

projekt som sker och att ta vara på framgångsrika projekt som tidigare genomförts för att 

producera nya bärare som kan skapa nya styrkor för Göteborg. Slutligen innebär (4) “Engagera 

alla”, om att uppmuntra människor till att vara delaktiga i både staden och jubileet, vilket därmed 

även stärker destinationen Göteborg.  

 

Från intervjun med chefen för besöksservice på Göteborg & Co så konstaterades det att Tillgänglig 

skärgård har en stor inverkan på destinationens marknadsföring i samband med deras egna 
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marknadsföring. Chefen för besöksservice på Göteborg & Co förklarar att skärgården är en stor 

del av Göteborgs identitet, och därför är även skärgården en stor del av marknadsföringen av 

Göteborg som stad. Förutom information om Göteborgs skärgård som finns utplacerade på 75 

platser i Göteborg, så finns det också på turistbyrån en “jubileumshörna” där material om 

Göteborgs skärgård finns. Det visas även bildspel som heter “Upptäck Göteborgs skärgård” där 

bilder kopplas upp som besökare kan ta del av. Chefen för besöksservice på Göteborg & Co 

förklarar vidare;  

 

Där ska vi koppla upp webbkameror mot de webbkameror som redan finns på 

Vrångö och Hönöklova mot en skärm här på Kungsportsplatsen (turistbyrån). 

Genom detta kan man se hur vädret är där ute när man står här inne och pratar om 

det. (Chef för besöksservice Göteborg & Co 2019)  

 

Vidare förklarar chefen på besöksservice på Göteborg & Co att det är viktigt att lyfta fram 

skärgården eftersom den är unik och stärker hela bilden av destinationen. Projektledaren på 

Göteborg berättar menar även att deras projekt stärker bilden av destinationen. Detta genom att 

invånarnas egna berättelser lyfts fram som besökare och andra invånare kan ta del av, vilket är 

en form att marknadsföra Göteborg.   

 

4.2.1. Kommunikationskanaler 

Samtliga projekt arbetar med marknadsföring för att sprida information om projektet, men på 

olika sätt och olika mycket. VD:n för Lisebergs jubileumssatsning berättar; 

 

I dagsläget ligger vi lite lågt. [...] Vi har i början på månadsskiftet, någonstans där i 

juni-juli så kommer vi ta beslut i vår styrelse. [...]Då har vi ett beslut och då efter 

det kan vi lägga fram en mycket tydligare kommunikation. Då kan vi prata om när 

vi öppnar och kan prata om och visa nyare bilder eftersom vi idag har gammalt 

material tills vi har ett färdigt beslut. Vi måste veta först att vi har råd att göra det, 

och när vi väl tagit det beslutet i Lisebergs styrelse då kommer vi successivt gasa på 

information och marknadsföring. Så nu är det medvetet att vi ligger lågt eftersom vi 

inte behöver komma ut än på marknaden. (VD Lisebergs jubileumssatsning 2019) 
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Däremot kommer Lisebergs jubileumssatsning använda sig av den marknadsföring som Liseberg 

använder sig av idag. Vad jubileumssatsningen arbetar på idag marknadsföringsmässigt, är främst 

att färdigställa namn och logotyp för upplevelsehotellet och vattenparken. Enligt VD:n för 

jubileumssatsningen kommer både upplevelsehotellet samt vattenparken att innehålla namnet 

“Liseberg”. Det här förklaras som en fördel i marknadsföringen då Liseberg redan är ett stort 

och unikt varumärke som lockar besökare. Vidare på Lisebergs hemsida möts läsaren av en bild 

på jubileumssatsningen och där det finns beskrivande och praktisk information om 

upplevelsehotellet och vattenparken. Läsaren kan även själv välja att prenumerera på information 

om projektet. Dessutom finns tidsplanen för projektet som läsaren kan följa, samt information 

om projektet. 

 

Även Göteborgsvarvet marathon har valt att inte marknadsföra evenemanget i så stor utsträckning än, 

då det fortfarande är ett tag kvar tills de behöver marknadsföra sig. I dagsläget marknadsför sig 

projektet via sin hemsida, där det finns information om loppet i form av startdatum, antal 

deltagare som får springa, information om arrangör samt anmälan för de löpare som ska springa. 

Marknadsföringen av Göteborgsvarvet marathon har enligt projektledarhefen för 

Göteborgsvarvet inte helt bestämts än, och därför finns ingen projektplan än så länge. Däremot 

kan projektledarchefen för Göteborgsvarvet marathon ange att marknadsföringen förmodligen 

kommer att till största del, om inte endast, ske via digital marknadsföring. Projektledarchefen 

berättar; 

 

Det handlar också mycket om att få skriven press, som artiklar o.s.v, snarare än 

annonser. Även mycket om content marketing som är stort och kommer bara bli 

större. Det är alltså innehållsmarknadsföring där man försöker hitta folk som pratar 

om oss plus att innehållet i det vi säger är det viktigaste. Det är viktigare än 

annonsering och sådant .  Det handlar också om att skapa ett innehåll kring det som vi 

vill göra, och sen sprida det i de kanaler eller via influencers eller annat, vilket vi 

arbetar med hela tiden genom Göteborgsvarvet. (Projektledarchefen 

Göteborgsvarvet marathon 2019) 

 

Vidare för att marknadsföra loppet till internationella löpare arbetar Göteborgsvarvet med att 

distribuera information till den affärsgren och de kanaler som motionslopp är av intresse.  
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Marknadsföringen för Göteborg berättar har bland annat skett genom att de lagt ut information om 

projektet på deras hemsida, där det lyfts fram en beskrivning av vad projektet innebär och 

beskrivning av de 100 göteborgarnas berättelser som har används. Vidare förklarar projektledaren 

för Göteborg berättar att när de släppte projektet och började söka informanter i april 2018, fick 

de en del marknadsföring på vägen. Delvis gjordes ett stort inslag i radio P4 om projektet där de 

efterlyste deltagare, och sedan gjordes även ett pressutskick om det kommande projektet. Under 

Göteborgs kulturkalas delade projektgruppen även ut intresseanmälningar till projektet. Således 

menar projektledaren att dessa utlysningar för informanter som gjordes i radio, tidningen, 

affischer och under kulturkalaset kan ses som en marknadsföring i sig. Just nu är projektet i en 

bearbetningsfas, och det kommer därför att ske vidare marknadsföring längre fram. Andersson 

et.al (2019) beskriver i Göteborg berättars kommunikationsplan följande; 

 

Projektet kräver en stor kommunikationsinsats för att uppnå sina mål med 

delaktighet och dialog. Kommunikationen bör vara tydlig, avgränsad och 

målgruppsanpassad. De olika delarna av projektet kräver olika typer av strategi, då 

de riktar sig till olika målgrupper. Genom att samarbeta kommunikativt med 

jubileumsstaben och Göteborg & Co får vi ökad räckvidd. Vi förvaltar denna 

möjlighet genom att till exempel dela och sprida information, tagga varandra i 

sociala medier och hjälpas åt i kommunikationsarbetet. (Andersson et.al 2019, s. 3) 

 

För att marknadsföra Artscape i Göteborg 2016, gjordes det bland annat tryckmaterial i form av 

kartor över alla konstverk och vart de var placerade, som sedan distribuerades gratis runt om i 

hela Göteborg. Grundaren till Artscape förklarar i intervjun att både tidningar, radio och TV 

intresserar sig för Artscapes projekt, vilket även är den bästa spridningen enligt de själva. På så 

vis står de även starka med konstnärerna de jobbar med, och de kan tillsammans lägga små 

summor på att boosta vissa specifika inlägg. I intervjun framgår det även att Göteborg & Co 

spenderade pengar på annonser för projektet, och således fick de draghjälp från deras sida. I 

intervjun berättar grundaren till Artscape att efter sina fem år som aktiva räknas organisationen 

även som en av topp-organisationerna i världen inom just gatukonst. Det innebär även att de 

även har många följare från hela världen på deras sociala medier i vilket de får uppmärksamhet 

ifrån. Grundaren till Artscape belyser att de vill rikta sin marknadsföring både till Sverige som 

helhet, men även fokusera mycket på det lokala. Grundaren belyser att de kommuner som betalar 
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för Artscapes projekt är mer intresserade av turismvinkeln i marknadsföringen, men att deras 

egen marknadsföring är organisk.  

 

Vi vet ju att det finns delar av kommunen som varit med och betalat som är 

sugna på att tjäna pengar. Och DE är ju sugna på turismvinkeln och den typen 

av grejer. Så då får man pressa lite där, och vi samarbetar ju ofta med 

kommunerna och regionerna och hur de marknadsför sig. Som Göteborg & Co 

som är destinationsföretag. Deras uppgift är ju att göra Göteborg mer attraktivt 

för besökare. Då är det ju lätt för oss att rida på deras marknadsföring. 

(Grundare till Artscape 2019) 
 

Marknadsföringen av Tillgänglig skärgård sker genom Göteborg & Co:s vanliga kanaler, som är 

hemsidan goteborg.com, samt kampanjer som görs med Visit Sweden. Eftersom projektet även är 

ett samarbete med Västtrafik och Styrsöbolaget, som sköter färjetrafiken, sker även 

marknadsföringen genom deras kanaler. Det finns broschyrer om Göteborgs skärgård som finns 

utplacerade runt om i Göteborg. Dels finns informationen på Landvetter flygplats, på 

Centralstationen, hotell och vandrarhem, samt på turistbyråerna. Dessutom finns information i 

trycksaker som Göteborg & Co gör, som Göteborgsguiden samt på turistkartan där besökare får 

information om både skärgården och Göteborg.  

 

4.2.2 Storytelling 

Storytelling tillämpas i Lisebergs jubileumssatsning och Göteborg berättar, där Göteborg lyfts 

fram. För Lisebergs jubileumssatsning så baseras upplevelsehotellet på en story, vilket Liseberg 

presenterar på sin hemsida är Ostindiska Kompaniet, som har starka associationer till Göteborg 

och dess förflutna (Liseberg 2019). Vidare menar VD:n för Lisebergs jubileumssatsning från 

intervjun, att storyn presenteras utifrån en röd tråd, där besökaren ska uppleva en annorlunda 

fantasivärld men parallellt känna att besökaren befinner sig i Göteborg. Genom att ta del av 

göteborgarnas egna berättelser, ska projektet Göteborg berättar, enligt projektledaren, 

förhoppningsvis leda till en stark “vi-känsla” för göteborgarna, men även skapa en stark identitet 

för Göteborg. Projektledaren för Göteborg berättar förklarar att detta projekt kan skapa de 

mjuka värdena för staden, att staden inte bara består av byggnader och trafik utan även 

människor, och att det är människorna som utgör staden.   
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5. Analys 

I följande kapitel analyseras det empiriska materialet i förhållande till den tidigare forskningen. Studien har 

utgått från kritisk realism som angreppssätt, och på så sätt har induktion och deduktion kopplats samman i 

analysen för att senare kunna dra generella slutsatser genom ett rationellt tänkande. Analysdelen presenteras efter 

rubrikerna; “Destinationsutveckling”, med underrubrikerna “Attraktiv destination” och “Urban turism”, samt 

Destinationsmarknadsföring” med underrubrikerna “Kommunikationskanaler” och “Storytelling”. 

 

5.1 Destinationsutveckling 

Från empirin går det att konstatera att samtliga projekt Lisebergs jubileumsprojekt, Göteborgsvarvet 

marathon, Artscape, Göteborg berättar samt Tillgänglig skärgård bidrar till destinationsutvecklingen för 

Göteborg på ett flertal sätt. Kim et. al (2018) föreslår att en framgångsrik destinationsutveckling 

sker när destinationen tar fram sina unika karaktärsdrag, och när dessa ömsesidiga faktorer får 

möjlighet att samverka kan en långvarig och gynnsam utveckling ske. Utvecklingen av Göteborg 

görs genom skapandet av en attraktiv miljö, där det från empirin går att konstatera att dels 

Tillgänglig skärgård bidrar till genom att öka kommunikationerna till skärgården. Vattnet och 

närheten till havet ses som en stor tillgång för Göteborg, som är symboliskt för staden, men där 

Göteborgs skärgård kan få en större plats på kartan, vilket redogörs i Göteborg 2021s arbetsplan. 

Även Pashkevich (2011) menar att tillgänglighet, i form av att öka transporter mellan platser, är 

en nödvändig förbindelse mellan besökare och destinationer. På så sätt är projektet Tillgänglig 

skärgård en stor attraktionskraft för besökare. Vidare framgår det i empirin att kombinationen 

mellan stad och tillgänglig natur är väldigt attraktivt för en destination.  

 

Projektet Artscape bidrar med att skapa kulturupplevelser som finns tillgängliga för alla i det 

offentliga rummet, vilket kan kopplas samman med Aronssons (2011) antagande om att 

annorlunda arkitektur kan locka besökare och utveckla destinationen. Dessutom beskrivs det i 

empirin hur Artscape och Göteborg berättar arbetar för att skapa mötesplatser, vilket Aronsson 

(2011) belyser är en viktigt del i destinationsutvecklingen.  
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Vidare för att möta den globala konkurrensen mellan olika destinationer och skapa attraktiva 

destinationer, menar Müller (2007) att allt fler destinationer arbetar med destinationsutveckling. 

Med koppling till empirin tydliggörs det att Lisebergs jubileumssatsning bidrar till attraktiviteten för 

Göteborg som stad, ökar antalet besökare till staden, och förstärker varumärket Göteborg som 

en ledande destination konkurrensmässigt både nationellt och internationellt, med sina attraktiva 

värden. Det beskrivs även att Liseberg bidrar och kommer bidra med ännu mer ekonomiskt 

genom gästnätter, samt besökare som spenderar pengar i staden. Ur ett turismekonomiskt 

perspektiv menar Teker och Teker (2012) att turism är en viktig del för den ekonomiska 

utvecklingen i städer.   

 

Saito och Ruhanen (2017) menar att offentliga och privata aktörer på destinationen måste 

samarbeta för att tillsammans skapa en framgångsrik turistdestination, för att på så sätt skapa 

starka nätverk och få hjälpmedel för att beskriva målsättningarna med jubileet. Teker och Teker 

(2012) belyser att denna typ av samarbete kallas för public-private-partnership. Det här går att 

koppla samman med jubileumsprojekten då de samarbetar med aktörer som Göteborg & Co, 

Visit Sweden, Västtrafik, Styrsöbolaget och Svenska Institutet. För att utveckla destinationen och 

uppnå långsiktiga mål finns Göteborg 2021:s arbetsplan. Med koppling till teorin belyser Kim et. 

al (2018) att en destination bör ha en långsiktig och stadig strategiplan om 5-10 år för att kunna 

utveckla destinationen och uppnå långsiktiga mål. 

 

5.1.1 Attraktiv destination 

Enligt Müller (2007) är en destination en rumsligt företeelse med utbud av tjänster och 

attraktioner. På så sätt kan Göteborg förklaras som en destination eftersom att staden erbjuder 

tjänster och attraktioner genom de projekt som ingår i Göteborgs 400-års jubileum. Lisebergs 

jubileumssatsning är en nöjessatsning, Artscape som är projekt skapat för att uppleva konst i det 

offentliga rummet och Göteborgsvarvet marathon som är ett sportevenemang kan länkas samman 

med Müllers (2007) antagande om att några av de attribut som framkallar attraktion hos en 

destination är nöjesfält, museer samt arenor för teater, musik, sport och evenemang. Vidare kan 

samtliga projekt kopplas samman med Reitsamer & Brunner-Sperdin (2015) som hävdar att 

turismen i nutid är mångfacetterad, och för att kunna framstå som attraktivt för turister är det 

därför nödvändigt att destinationen tillhandahåller varierade produkter, tjänster och aktiviteter.  
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Reitsamer & Brunner-Sperdin (2015) menar fortsättningsvis att attraktiviteten för destinationer 

grundar sig i rumsliga, naturbaserade och kulturella egenskaper som erbjuds. Från empirin 

beskrivs att Artscape erbjuder kulturella egenskaper, vilket även Göteborg berättar gör med fokus på 

berättelser kring staden. Tillgänglig skärgård erbjuder naturbaserade egenskaper.  

 

De unika egenskaperna som finns på destinationen kan enligt Von Friedrichs Grängsjö (2011) 

framkalla förväntningar hos besökaren, vilket går att koppla till Lisebergs jubileumssatsning som 

redan har skapat förväntningar av att det är just Liseberg som varumärke som skapar projektet. 

Det kan även kopplas till Yangzhou och Ritchies (1993) antagande om att attraktiviteten för 

platsen även styrs utefter besökares kännedom av platsen, utifrån tidigare upplevelser och 

kunskap, vilket går att applicera på projekten. Från empirin konstateras det att Lisebergs 

jubileumssatsning redan är tilltalande på så sätt att Liseberg som varumärke idag är så pass populärt. 

Det här går att applicera även på Göteborgsvarvet marathon då Göteborgsvarvets årliga halvmaraton 

är folkkärt bland besökare och invånare, vilket också medför att Göteborgsvarvet marathon blir 

tilltalande. Dessutom framgår det från empirin att besökare som kommer till Göteborg har 

kunskap om skärgården, då turister som besöker stadens turistbyråer, hotell och vandrarhem 

frågar om just skärgården, vilket därmed skapar en attraktivitet för platsen.  

 

Fortsättningsvis presenteras det i empirin att Lisebergs jubileumssatsning gynnar Göteborg som en 

attraktiv stad, genom att varumärket för staden stärks, vilket i sin tur bidrar med att Göteborg 

blir konkurrensmässigt ledande både nationellt och internationellt. I förenlighet med ovanstående 

resonemang påstår Müller (2017) att det är nödvändigt för destinationer att locka till sig besökare 

och skapa attraktiva destinationer eftersom att det finns en global konkurrens. Vidare fastslås det 

i empirin att Liseberg behöver ständigt utvecklas för att i framtiden fortsätta locka 

lokalbefolkning och invånare. I enlighet med detta antagande så menar Checkalina et.al (2016) att 

destinationer arbetar för att stärka destinationsmärken, för att framställa unika värden som skapar 

en positiv bild för destinationen. Dessa destinationsmärken gäller också för Tillgänglig skärgård då 

skärgården beskrivs som unikt för Göteborg, samt för Artscape som skapar permanenta avtryck 

för staden med dess konstverk, vilket också är förenligt med Kotler et.al (1993) refererad i Von 

Friedrichs Grängsjö (2001), som menar att image skapar unika egenskaper hos destinationen.  
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5.1.2 Urban turism 

I empirin framgår det att projekten tillhandahåller Göteborg som destination varierade produkter 

till både lokalbefolkning och besökare. Det beskrivs även i Göteborg 2021:s arbetsplan att 

projektgruppens arbete med jubileet är unikt just eftersom de inkluderar lokalbefolkningen för att 

skapa idéer till jubileet. Att skapa aktiviteter som finns till både för lokalbefolkning och besökare 

menar Rasoolimanesh et. al (2017) är en utmärkande egenskap för urban turism. Vidare i teorin 

presenteras Ashworth och Pages (2017) tankar om urban turism och att de är kopplade till 

dagens globaliseringsprocess, där den mest synliga effekten av globaliseringen sker inom turism 

och besöksnäringen. I empirin beskrivs det att samtliga projekt lockar internationella besökare, 

där Göteborgsvarvet marathon beskrivs fokusera på den internationella marknaden besökare.   

 

Fortsättningsvis kan projekten upplevas under samma dag eller under en längre tid. Som Stetic et. 

al (2011) nämner så är samma-dag-turism, som vanligtvis sker i urbana områden, förmånligt för 

destinationens turismutveckling. Müller (2007) menar även på att den urbana turismen innebär 

ett sammansatt samarbete av aktörer, och från empirin beskrivs det att samarbetet med både 

offentliga och privata aktörer är viktigt för att utveckla destinationen. Framför allt beskrivs det att 

projektens samarbete med Göteborg & Co är oerhört viktigt för att utveckla destinationen då det 

är Göteborg & Co som marknadsför många av projekten i sina kanaler, samt att Göteborg & Co 

i sin tur samarbetar med internationella aktörer som Visit Sweden. 

 

5.2 Destinationsmarknadsföring 

Enligt Göteborg 2021:s arbetsplan är det viktigt med en slagkraftig kommunikation och 

marknadsföring för att ge Göteborg en större plats på kartan. Det här kan liknas med Heeley 

(2016) som menar att destinationsmarknadsföring medför att besökare skapar sig en bild av 

destinationen. Chefen för besöksservice på Göteborg & Co menar i empirin att Tillgänglig skärgård 

är exempel på ett projekt som är unikt och därför viktigt att lyfta fram, för att stärka hela bilden 

av destinationen. Dessutom belyser projektledaren för Göteborg berättar att projektet stärker bilden 

av Göteborg genom att det är invånarnas egna berättelser om destinationen som lyfts fram. Det 

lyfts även fram att Lisebergs jubileumssatsning, Göteborg berättar och Tillgänglig skärgård skapar en stark 

identitet för Göteborg, vilket enligt Heeley (2016) kan användas i destinationsmarknadsföringen 
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som en unik sälj-egenskap. Med hjälp av destinationsmarknadsföring kan en stad, enligt Heeley 

(2016) skapa och identifiera sina unika säljegenskaper och särskilja sig på turistmarknaden.  

 

Vidare så framkommer det från empirin att även Göteborg & Co och Göteborgs kommun både 

bidrar till och marknadsför flera av projekten i Göteborg 2021. Det framgår tydligt att hela 

jubileumsprojektet är just samarbeten mellan kommunen, Göteborg & Co och de inblandade 

aktörerna. Kopplat till Heeley (2016) är det även viktigt att samarbetet mellan kommun och 

privata företag fungerar för en lyckad destinationsmarknadsföring. Det går även att koppla till 

Mottiar et. al (2018) som menar att samarbeten aktörer emellan ligger till grund för att skapa en 

gemensam kultur med långvarig och lyckosam utveckling. 

 

I teorin belyser Syssner (2009) vikten av att ha ett multi-level perspektiv i platsmarknadsföring, 

vilket innebär att inkludera flera rumsliga nivåer i en platsmarknadsföring. På så sätt gynnas 

troligtvis Göteborg som urban destination att inkludera skärgården i sin 

destinationsmarknadsföring, då skärgården kan ses som en rumslig nivå vid sidan av stadskärnan. 

Fortsättningsvis kan Göteborgs jubileum kopplas till Italiens 150-års jubileum, då Giovanardi 

(2015) beskriver att jubileet firades genom utställningar, shower, konferenser och event i Turin, 

vilket kan liknas med Göteborgs jubileum då det skapas projekt för att fira stadens jubileum. 

Göteborgs jubileum arbetar långsiktigt, då det beskrivs att satsningen startade 2010 och sträcker 

sig till 2021. I enlighet med Giovanardi (2015), så var även Turins jubileum en långsiktig plan för 

att tillsammans med flera aktörer stärka bilden av destinationen. Giovanardi (2015) föreslog i sin 

analys att detta jubileum hade gynnats av ett multi-level perspektiv i sin marknadsföring. På så sätt 

kan vi dra kopplingar att även Göteborg 2021 kan dra nytta av ett multi-level perspektiv i sin 

marknadsföring, vilket de delvis även gör genom att inkludera flera olika rumsliga nivåer, såsom 

skärgården och de olika platserna där Artscape fick skapa sin gatukonst.  

 

5.2.1. Kommunikationskanaler 

Projekten Lisebergs jubileumssatsning, Göteborg berättar, Artscape och Göteborgsvarvet marathon 

marknadsför sig via sin hemsida där läsaren får information om projektet, vilket är förenligt med 

Grubor och Jaksa (2018) som menar att hemsidor som är en del av internetmarknadsföring, är en 

självklar kommunikationskälla på grund av brukandet av Internet i dagens samhälle. Vidare 
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beskrivs det i empirin att Göteborgsvarvet använder sig mycket av digital marknadsföring där 

content marketing har en stor betydelse. Göteborgsvarvet marathon arbetar för att hitta folk som 

pratar om Göteborgsvarvets innehåll, vilket anses vara viktigare än annonsering. Dessutom 

handlar content marketing om att skapa ett innehåll och sprida det via influencers eller andra 

kanaler. I enlighet med detta resonemang menar Grubor och Jaksa (2018) att marknadsföring via 

influencers tillsammans med content marketing är framgångsrikt då marknadsföringen når ut till 

många grupper av människor. Vidare har Göteborg berättar och Artscape båda gjort inslag i radio 

och tidningar. Marknadsföringen för Artscape beskrivs i empirin rikta sig till både Sverige som 

helhet, men också mycket på det lokala, vilket Kotler et.al (2017) menar är en fördel då radio, 

tidningar och TV når ut till många på den lokala marknaden.  

 

Fortsättningsvis beskriver Bruce och Daly (2007) att broschyrer ger visuella signaler som framför 

allt lockar om de sticker ut. Detta är förenligt med Göteborgs skärgård som sprider broschyrer 

och annat tryckmaterial på flygplatsen, Centralstationen, hotell och vandrarhem samt på 

turistbyråerna för att locka besökare till skärgården. I empirin konstateras det att visuella metoder 

som Lisebergs jubileumssatsning arbetar med är färdigställandet av namn och logotyp för projektet. 

Upplevelsehotellet och vattenparken kommer innehålla namnet “Liseberg” för att knyta an till 

företaget, vilket Bruce och Daly (2007) menar är viktigt för att både ta fram ett namn som 

beskriver företagets produkt, samt intresserar besökare genom att skapa en logotyp och 

företagsnamn som sticker ut på marknaden.  

 

5.2.2 Storytelling 

Vad Lisebergs jubileumsprojekt och Göteborg berättar har gemensamt, och som bidrar till att 

attraktiviteten för projekten och staden är att projekten baseras på en story. Ovanstående 

antagande kan starkt kopplas med Mathisen (2019) ställningstagande eftersom att Mathisen 

belyser att berättelser, eller så kallade “stories” är upplevelser med syftet att framkalla en 

betydelse i en händelse. Inom turism är betydelsen starkt förknippat med känslor av igenkänning. 

Det här kan både sammankopplas med Lisebergs story, då Liseberg, som beskrivet i empirin, 

använder Ostindiska Kompaniet som har en stark anknytning till Göteborg och dess historia. 

Även för Göteborg berättar så kan både lokalbefolkning och besökare ta del av göteborgares 

historier som de kan känna igen sig i. Det här kan kopplas samman med Mossberg och Nissen 

Johansen (2006) som menar att lyfta fram värden i marknadsföringen som berör kunden och 
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skapar en “vi-känsla”, förstärker kundens upplevelse. Här trycker framför allt Göteborg berättar 

på att skapa en “vi-känsla” genom att vara en del av lokalinvånarnas egna historier om 

destinationen.  
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6. Slutsats och diskussion 

Följande kapitel presenterar studiens slutsats, där två stycken slutsatser har dragits. Därefter följer en diskussion 

kring vad studien kommit fram till. Slutsatsen och diskussionen har delats upp efter studiens två frågeställningar. 

Slutligen presenteras en metoddiskussion samt rekommendation för framtida forskning. 

 

Syftet med uppsatsen är att undersöka hur fem projekt inom Göteborgs jubileumssatsning 

eventuellt kan bidra till att Göteborg blir en mer attraktiv destination för besökare med hjälp av 

destinationsutveckling och marknadsföring. Utifrån detta presenterades två frågeställningar; “Hur 

kan projekten göra Göteborg till en mer attraktiv destination för besökare?” samt “Hur arbetar 

projekten med marknadsföring för att nå ut till besökare?”. Med hjälp av kritisk realism som 

angreppssätt, samt en kvalitativ metod i form av intervjuer och en dokument- och textanalys, kan 

två slutsatser dras.  

 

6.1 Hur kan projekten göra Göteborg till en mer attraktiv destination för 

besökare? 

I första hand kan det konstateras att projekten är olika men vad de har gemensamt är att de alla 

bidrar till destinationsutvecklingen för Göteborg och till att bli en attraktiv destination för 

besökare. Detta genom skapandet av unika egenskaper som bidrar till en attraktiv miljö, och som 

också särskiljer Göteborg från andra destinationer. Genom att flera aktörer i Göteborg 

samarbetar, kan destinationen utvecklas och bli attraktiv för såväl lokalbefolkning som besökare.  

 

I studien fastställs det att projekten inte endast riktar sig till besökare, utan även till 

lokalbefolkning. Samtidigt lyfts det fram i teorikapitlet att Rasoolimanesh et. al (2017) menar att 

urban turism är komplex i den bemärkelsen att just både besökare och lokalbefolkning tar del av 

olika aktiviteter, i vilket Ashworth och Page (2017) menar att det kan vara svårt att avgöra vilka 

ekonomiska effekter som är kopplade till besökare och besöksnäringen. På så sätt kan 

frågeställningen besvaras utifrån att jubileumsprojektet kan skapa en attraktiv destination även 

för lokalbefolkningen, och inte enbart besökare. Vidare lyfts det i teorin att ekonomiska effekter 
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som är direkt kopplade till just besöksnäringen är svåra att mäta, eftersom att lokalbefolkningen 

också tar del av aktiviteterna. Genom detta har det varit en relevant och viktig aspekt att 

diskutera det faktum att projekten även vänder sig till lokalbefolkningen. På så sätt bör också 

diskussionen lyftas till att det är Göteborg som destination som blir mer attraktivt med hjälp av 

jubileumsprojekten, och i en global konkurrens kan destinationens attraktivitet gynna både 

besökare och lokalbefolkning.  

 

I resultatet framgår det att både Göteborgsvarvet marathon och Lisebergs jubileumspark 

beräknas omsätta stora vinster inom besöksnäringen, eftersom Göteborgsvarvet och Liseberg 

redan gör detta i dagsläget. Yangzhou och Ritchie (1993) menar att det är besökares kännedom 

om platsen från tidigare upplevelser och kunskap som styr attraktiviteten för platsen, och vidare 

kan detta antagande styrka detta. Studien har således utgått från att studera fem projekt som 

skiljer sig åt. Men med detta kan slutsatsen dras om att projekten bidrar till attraktiviteten för 

destinationen Göteborg, eftersom det i tidigare teori framgått av Reitsamer & Brunner-Sperdin 

(2015) att turism är mångfacetterad och bör inkludera många olika tjänster och produkter. Med 

detta argument kan projekten bidra till att Göteborg blir mer attraktivt för besökare, även om 

projekten inte behöver vara det huvudsakliga målet för en enskild besökares resa.  

 

6.2 Hur arbetar projekten med marknadsföring för att nå ut till besökare? 

Från den andra slutsatsen som kan dras, så är samarbete mellan aktörer även viktigt för en lyckad 

marknadsföring. Destinationsmarknadsföring är en bidragande orsak till 

destinationsutvecklingen, då det är genom marknadsföringen som besökare får en bild av 

projekten och Göteborg. Marknadsföring i form av storytelling är även effektivt för att 

kommunicera en berättelse eller historia om Göteborg, vilket skapar ett unikt värde för 

destinationen och besökaren. Genom marknadsföring via Internet, som spridning av information 

på projektens och Göteborgs 2021:s hemsida, via sociala medier och innehållsmarknadsföring, 

samt genom spridning av information via radio och tidningar, kan besökare få information om 

projekten och destinationen.  
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Som resultatet påvisade, så är det viktigt för destinationer att erbjuda unika upplevelser som 

särskiljer Göteborg från andra destinationer. Samtliga projekt arbetar med marknadsföring för att 

nå ut till besökare och särskilja sig på marknaden, men spridningen av information sker på olika 

sätt och olika mycket. Det fanns därför en svårighet i att säga hur projekten konkret arbetar med 

sin marknadsföring för att nå ut till besökare, då flera av projekten fortfarande är i en 

bearbetningsfas. Men som presenterat, så beskriver projekten att marknadsföring via Internet är 

en fastställd strategi för att sprida information om sina projekt. Via Internet finns information 

om projekten och om hela Göteborgs jubileum på projektens egna hemsidor och Göteborg 

2021s hemsida. Via sociala medier och innehållsmarknadsföring kan projekten skapa ett innehåll 

som sedan kan nås av en stor mängd människor. Eftersom att brukandet av Internet har blivit allt 

vanligare idag, så menar Grubor och Jaksa (2018) att internetmarknadsföring är en självklar källa 

för kommunikation. Utifrån egen reflektion bör det dock poängteras att information som 

presenteras på hemsidor endast nås av besökare som aktivt söker sig in på hemsidan. Det kan 

även riktas kritik till andra kommunikationskanaler som radio och tidning, vilket Kotler et.al 

(2017) menar är effektiva kanaler för att nå ut till den lokala marknaden. Men här kan det som 

Grubor och Jaksa (2018) belyser, understrykas att vi lever i en värld där brukandet av Internet har 

blivit allt vanligare och traditionella medier som radio och TV kan därför vara mindre effektiva 

för att sprida information.   

 

Resultatet påvisar också att samarbetet mellan aktörer är oerhört viktigt för att lyckas med 

marknadsföringen av projekten och för destinationen. Många av projekten samarbetar med 

Göteborg & Co i marknadsföringen, eller lägger över ansvaret på Göteborg & Co helt. Att 

marknadsföra Göteborg som stad genom dessa projekt kan mycket väl vara en effektiv strategi, 

men samtidigt kan det ifrågasättas hur effektiv marknadsföringen blir ifall lokalbefolkningen och 

besökare har en vag vetskap i att projekten överhuvudtaget existerar. Ur det perspektivet kan det 

uppstå en problematik i att det är många aktörer och samarbetspartners inblandade i projekten. 

Göteborg & Co, som visserligen har som huvudsaklig uppgift att marknadsföra Göteborg, är de 

som kommer stå för större delen av marknadsföringen. Det kan därför uppstå oklarheter i 

huruvida jubileet ska marknadsföras eftersom många av de inblandade aktörerna själva inte riktigt 

vet hur de vill marknadsföra sig. Däremot resonerar vi att samarbetet mellan aktörer som är 

inblandade i projekten är gynnsamt för stadens utveckling, genom att tillsammans bidra till att 

skapa attraktiva projekt som kommuniceras ut till stadens invånare och besökare. Som Mottiar 
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et.al (2012) nämner, skapas en långvarig och framgångsrik utveckling i besöksnäring när aktörer 

samverkar.  

 

6.3 Metoddiskussion 

Uppsatsen har tagit sig an kritisk realism som angreppssätt, och vidare en abduktiv ansats. Att 

använda en kvalitativ intervjumetod inom denna vetenskapsteori är enligt Fletcher (2017) 

lämpligt, trots att det enligt Holm Ingemann (2016) är en realistisk position, som vanligtvis utgår 

från kvantitativa metoder. Att utgå från kritisk realism med en kvalitativ metod har sedan mera 

hjälpt uppsatsen eftersom det gett studien möjlighet att applicera det teoretiska underlaget på 

insamlad data, för att sedan kunna dra generella slutsatser. För att besvara studiens syfte och 

frågeställningar var detta troligtvis den mest lämpade metoden, eftersom en kvantitativ 

undersökning inte skulle gett oss samma djup och förståelse för projekten och vad de innebär.  

Möjligtvis hade studien kunnat få en annan ingångsvinkel vid val av annat vetenskapsteoretiskt 

angreppssätt och ansats.  

 

6.4 Rekommendationer till framtida forskning 

För framtida forskning om Göteborgs jubileumsprojekt är våra rekommendationer att undersöka 

eventuell problematik som kan uppstå i arbetet av jubileumsprojektet. Denna rekommendation 

baseras på att vi själva önskar att vi hade studerat jubileumsprojektet efter en mer kritisk 

synvinkel, för att se om det finns eventuella problem som kan uppstå med ett stort 

jubileumsprojekt. Förslagsvis kan en mer kritisk synvinkel göras genom att ställa mer kritiskt 

vinklade frågor under framtida intervjuer med de inblandade personerna i projekten. Vidare så 

rekommenderar vi att djupare undersöka den marknadsföringsstrategi som ligger till grund för 

jubileumsprojektet. Detta på grund av att flera projekt visade sig vara i en bearbetningsfas och 

hade kunde i nuläget inte presentera all den marknadsföring som kommer att ske för att nå ut till 

besökare.  
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Bilagor 
 
Intervjuguide 
Göteborg 2021 - Hur en jubileumssatsning kan främja besöksnäringen 
 
Vilket företag arbetar du på och vad är din yrkesposition på företaget? 
 
Kan du berätta lite bakgrundsfakta om projektet? 

● Hur startade idén med projektet? 
● Vad är syftet med projektet? 

 
Vad gör projektet attraktivt? 

● På vilket sätt kommer besökare vilja ta del av just ert projekt? 
● Har ett tidigare liknande projekt genomförts? 
● Vad skiljer er från andra liknande projekt? 

 
Vilket betydelse har projektet för Göteborgs utveckling? 

● Hur kan projektet bidra till att Göteborg blir en attraktiv stad? 
● Kan projektet bidra till att skapa en identitet för Göteborg? På vilket sätt? 
● Hur långsiktigt ser ni på projektet? 

 
Vilken målgrupp är projektet till för? 

● Ålder? 
● För lokala invånare/nationella/internationella besökare? 
● Varför har ni valt just den här målgruppen? 

 
Hur tror du att projektet kan gynna Göteborgs besöksnäring? 

● På vilket sätt kan projektet locka invånarna att vilja delta? 
● På vilket sätt kan projektet locka besökare utanför Göteborgsområdet? 
● Hur kan ert projekt påverka andra aktörer inom besöksnäringen? 

 
Hur får besökare information om projektet? 

● Genom vilka kanaler? 
● Varför har ni valt just de kanalerna? 
● Vad lyfts fram i marknadsföringen? 
● Hur brett riktar sig marknadsföringen lokaliseringsmässigt? (Endast 

Göteborg/Sverige/utlandet?) 
● Varför har ni valt just denna marknadsföringsstrategi? 
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