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ABSTRACT 

Frostell, D. 2015. Las Vegas framväxt – En undersökning om stadens historia sett ur ett THEME:ing perspektiv. 

Uppsatser: Kulturgeografiska institutionen, Uppsala universitet. 

Den här uppsatsen är skriven för att ge en bra insyn över hur Las Vegas drygt hundraåriga historia har sett ut genom 

ett Experience Economy perspektiv med inriktning THEME:ing. Uppsatsen kommer granska vilka viktiga händelser 

som staden varit med och undersöka dem via ett THEME:ing perspektiv. Information som har samlats in till denna 

uppsats kommer från litteratur och filmdokumentärer om Las Vegas historia och The Experience Economy. Vad 

bidrog till att den lilla ökenstaden kom att bli en av USA:s mest besökta städer och idag har en population på över 

två miljoner? Hur har staden agerat när det dykt upp möjligheter för tillväxt? Resultatet av denna uppsats visar att 

Las Vegas har haft flera stora händelser att jobba med genom åren och anpassat sig och sett dessa som möjligheter 

till tillväxt istället för hinder. De visar även att Las Vegas varit duktiga på att applicera aspekter av THEME:ing 

sedan tidiga dagar. 

Nyckelord: Las Vegas, THEME:ing, The Experience Economy, Upplevelse, Historia. 

Handledare: Dominic Power. 
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1. INLEDNING 

Jag är intresserad att ta reda på hur ökenstaden Las Vegas kommit till och vuxit fram. Mycket av 

min tidigare förförståelse om staden kommer från populärkulturen och i synnerhet filmer och tv-

serier. I och med detta har jag fått en bild av Las Vegas som en stad dit man kan åka och få 

väldigt speciella upplevelser.Sommaren 2005 besökte jag tillsammans med min familj Las Vegas 

i ett par dagar och för mig var det en väldigt unik upplevelse. Det var en stad som konstant hade 

saker på gång och verkligen kunde leva upp till sitt rykte som ”staden som aldrig sover”. Jag 

tyckte därför att det vore väldigt intressant att undersöka och analysera hur en stad mitt i öknen 

lyckats växa fram på det vis den gjort. Las Vegas växte fram tidigt på 1900-talet. Det som först 

gjorde staden unik och som har legat kvar i stadens anda sedan början av 1930-talet är att det var 

den första staden som återlegaliserade spelande i USA under 1900-talet (Calpg.org, 2014). Andra 

saker som hänt i och i stadens omgivning under historien är bland annat byggandet av 

Hooverdammen, atombombssprängningar och byggandet av flera av världens största hotell och 

kasinon (Boomtown, 2008; Meetings, Conventions, 2014).  

 Tidigare i kursen Samhällsgeografi C läste vi en bok som hette ”Chicago and the Great West” 

som berättade hur Chicago vuxit fram. Den boken kom att inspirera mig väldigt kraftigt då jag 

tyckte den lyckades berätta vilka aspekter som gjorde att Chicago kom att bli en väldigt stor och 

viktig stad i USA under 1800-talet. Precis som författarna gjorde i den boken avser jag att berätta 

Las Vegas historia ur ett kronologiskt perspektiv och försöka belysa de viktigaste delarna i 

stadens historia. Denna uppsats har som mål att undersöka hur och varför Las Vegas bildades och 

vilka faktorer och händelser som staden varit med om som har gjort att staden kunnat växa i över 

100 år. Uppsatsen avser även att undersöka vilka olika typer av upplevelser Las Vegas har kunnat 

tillhandahålla befolkningen och dess besökare. Då Las Vegas för många nästan är synonym med 

ordet upplevelse ville jag försöka applicera begrepp och teorier från något som kallas för The 

Experience Economy. Det kanske mest välkända verket om det fenomenet är skrivet av Gilmore 

& Pine i sin bok som heter just The Experience Economy. I det verket presenterar de en modell 

som kallas för THEME:ing och det är denna modell som Las Vegas historia kommer att 

analyseras utefter i uppsatsen. Det blir unikt att undersöka en stad på det här viset då denna 

modell är skapad för att appliceras på företag och organisationer. Gilmore & Pine (2011) menar 

att Las Vegas till stor del kan liknas som en designad upplevelse. Detta gör att staden skulle 

kunna ses som ett eller flera stora företag som säljer upplevelser snarare än en vanlig traditionell 

stad. Med det som bakgrund ska det bli intressant att bepröva om THEME:ing modellen går att 

applicera på en miljonstad, om än en speciell sådan.  
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1.1 Syfte och frågeställningar 

Syftet med denna uppsats är att undersöka och ta reda på hur staden Las Vegas vuxit fram och  

hanterat situationer sett ur ett THEME:ing perspektiv inom The Experience Economy. Uppsatsen 

kommer granska staden sedan den bildades år 1905, fast med ett fokus från år 1931 när Las 

Vegas blev den första staden i USA som återlegaliserade spelande. Viktiga historiska händelser 

som påverkade staden då och som har influerat staden fram tills idag kommer granskas ur ett 

THEME:ing perspektiv. För att besvara den här uppsatsens syfte har dessa frågeställningar 

använts: 

 Vilka händelser och faktorer har bidragit till att staden lyckats växa i över 100 år?  

 Hur har staden Las Vegas hanterat dessa faktorer och händelser sett ur ett THEME:ing 

perspektiv? 

 

1.2 Avgränsning 

Las Vegas tillhör Clark County som i sin tur ligger i staten Nevada. Fokus kommer genom 

uppsatsen att ligga på Las Vegas men de två sistnämnda kommer nämnas för att kunna göra 

jämförelser och få en bättre helhetsbild. I och med att Las Vegas vuxit till en miljonstad så finns 

det väldigt många saker som har skett i dess historia. Att tro att man kan få med varenda liten 

detalj av betydelse skulle vara naivt. Jag har läst på och jämfört stadens historia med flera källor 

och gjort avvägningar av vad jag anser har haft störst betydelse, både när det skedde och hur det 

påverkat Las Vegas fram till idag. Förutom en väldigt kort bakgrund om stadens tidiga historia 

kommer uppsatsen att börja undersöka staden med start från legalisering av spelande och 

skilsmässor (1931). Detta eftersom det var då, enligt mig, Las Vegas på riktigt blev en 

utmärkande stad i historien. Vad gäller begreppet The Experience Economy finns det ingen 

internationell erkänd definition. Vissa fokuserar på de ”kreativa industrierna” som inkluderar 

musik, film, radio, tv, publicering, spel, underhållning, arkitektur, reklam, konst och kulturella 

institutioner (British Council, 2014). Denna uppsats väljer att definiera The Experience Economy 

utefter Pine och Gilmores definition. I deras verk The Experience Economy presenteras väldigt 

många teser och det finns helt enkelt inte utrymme att använda/bepröva sig av alla dessa. Även 

vissa delar av deras modell THEME:ing är det väldigt svårt att samla in information till, i 

synnerhet ’M’ (mixa in memorablia) och sista ’E:t’ (engagera de fem sinnena). Det gör att denna 

uppsats kommer fokusera på ’T’ (Tematisering), ’H’ (harmonisera upplevelsen med positiva 

cues) samt ’E’ (eliminera negativa cues).  
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1.3 Dispostition  

 I följande kapitel presenteras teorin som kommer att användas under denna undersökning. Där 

kommer begreppet The Experience Econony samt modellen THEME:ing att definieras. Nästa  

kapitel i denna uppsats kommer presentera ett metodkapitel där jag går igenom hur jag tänkt 

genomföra den här uppgiften, vilka källor jag använder mig av och varför jag gör på det viset. 

Precis därefter presenterar jag en metodkritik där jag analyserar potentiella brister som kan uppstå 

vid den här typen av metod. I nästa kapitel kommer jag undersöka staden Las Vegas historia ur 

ett THEME:ing persepektiv på ett så kronologiskt vis som möjligt. Detta eftersom det underlättar 

att strukturera och titta på och jämföra staden vid olika tider i historien. Samtidigt som jag 

presenterar stadens historia kommer teorin att bakas in i texten. Efter undersökningen fann jag att 

vissa delar av THEME:ingen är mer framstående för vissa perioder i stadens historia och därför 

presenteras dessa delar i relation till respektive period. I följande kapitlen av uppsatsen kommer 

en avslutande diskussion att presenteras. I denna kommer jag reflektera och försöka knyta 

samman Las Vegas historia tillsammans med teorin om THEME:ing inom The Experience 

Economy. Sista delen av uppsatsen kommer innehålla en slutsats där jag återkopplar och kort 

reflekterar över vad som kommits fram i denna uppsats. 

 

2. TEORI 

Det finns många sätt att se på och analysera en stads historia. Eftersom Las Vegas åtminstone för 

mig är synonymt med ordet upplevelse var det något jag ville undersöka djupare. Efter att ha läst 

på olik litteratur och teorier om ämnet upplevelse fann jag till slut att Gilmore & Pines ’The 

Experience Economy och deras modell ”THEME:ing” var mest intressant. Denna modell trodde 

jag skulle kunna appliceras på ett par städer, men få så bra som på just Las Vegas.  

Oxford dictionaries (2014)definierar termen upplevelse som ”en händelse eller förekomst som 

lämnar ett intryck på en”. Enligt Pine och Gilmore (1998) är upplevelseekonomin ett fjärde 

ekonomiskt fält som skiljer sig från handelsvaror, varor och tjänster. Upplevelser är ett 

ekonomiskt värde adderad till en produkt eller identisk med produkten. När du köper en 

upplevelse betalar du för att spendera tid för att avnjuta en rad olika händelser som företaget 

(oftast) iscensätter för att engagera kunden på ett personligt och minnesvärt vis. Underhållning är 

baserad på sådana upplevelser. ”Medan handelsvaror är ombytliga, varor gripbara, och tjänster 

ogripbara, är upplevelser minnesbara”.  

I "The Experience Economy" presenterar Gilmore & Pine en modell som de kallar för 

THEME:ing. Detta innebär att de som ansvarar för upplevelsen: 
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T- Temasätter upplevelsen 

Att ett företag, restaurang med flera har ett klart och tydligt tema leder till att besökaren vet vad 

som förväntas. Att få besökaren att visionera ett väldefinierat tema är det första steget till att 

iscensätta en upplevelse (Gilmore & Pine, 2011, s.67). 

H- Harmoniserar intrycken med positiva ”cues” 

Temat sätter grunden för en upplevelsen, men du måste framföra upplevelsen med outplåniga 

intryck. Företagen måste introducera signaler som tillsammans bekräftar arten av den önskade 

upplevelsen för gästen. Cues är signaler som hittas i omgivningen eller i beteendet hos arbetarna, 

som skapar en rad intryck (Gilmore & Pine, 2011, s.78-79). 

E- Eliminerar negativa "cues" 

Att säkerställa upplevelsens integritet kräver mer än att presentera positiva cues. De som 

iscensätter upplevelser måste även eliminera det som förhindrar dem från att uppfylla temat. Till 

synes små cues kan försämra en upplevelse. Exempelvis när en kypare mumlar ut: "Ert bord är 

redo". Detta signalerar till gästen att förvänta sig den vanliga måltidsservicen. Den frasen är så 

familiär att den inte formar något intryck (Gilmore & Pine, 2011, s.82-83). 

M- Blandar in Memorablia 

Människor har alltid köpt vissa varor primärt efter vilka minnen de förmedlar. Till exempel köper 

semesterfirare postkort för att framkalla sevärdheter, golfare köper kepsar med broderade loggor 

för att komma ihåg vissa minnesvärda golfrundor och andra köper T-shirts för att minnas en 

speciell konsert (Gilmore & Pine, 2011, s.85). 

E- Engagerar de fem sinnena.  

De sensoriska stimulaterna som medföljer en upplevelse borde hjälpa till att förbättra dess tema. 

Desto effektivare en upplevelse engagerar sinnena, ju mer minnesvärd kommer den att bli. 

Exempelvis kan en frisör blanda in hårprodukter som är till långt mer än för endast synes skull 

(Gilmore & Pine, 2011, s.88).  

Denna modell (THEME:ing) är i grunden skapad för företag och organisationer men efter att ha 

läst på om Las Vegas historia såg jag en möjlighet att även analysera hela staden ur ett sådant 

perspektiv. Detta eftersom en så stor del av Las Vegas är, och står för underhållning. Gilmore & 

Pine uttrycker sig så här om Las Vegas; 
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Virtually everything about Vegas is a designed experience, from the slot mashines at the airport to the 

gambling casinos that line the Strip; from the themed hotels and restaurants to the singing, circus and magic 

shows; and from the Forum Shop mall that recreates ancient Rome to the amusement parks, thrill rides, video 

arcades, and carnival-style games that attract the twentysomethings and give older parents a reason to bring 

their kids in tow (Gilmore & Pine, 2011, s.16). 

Om det fanns någon stad i världen där det skulle fungera att applicera THEME:ing var det Las 

Vegas. Något som kan komma att ses som snarlikt är skillnaden mellan att marknadsföra och 

tematisera en stad. Då båda dessa två har som syfte att framföra och belysa vad (i detta fall) 

staden har att erbjuda, anser jag att det går bra att använda uttrycket ’tematisering’ om en stad. 

The Experience Economy är ett relativt nytt fenomen inom geografi men det finns annan 

litteratur om ämnet, bland annat från (Christensen, 2009; Lorentzen, 2012). Deras verk handlar 

om globala upplevelsindustrier respektive städers roll och omvandling i The Experience 

Economy. Christensens verk kom ut ett årtionde efter Gilmore & Pines första version av The 

Experience Economy (2011). Christensen argumenterar för att industrier som producerar 

’iscensatta’ och ’minnesvärda’ upplevelser snabbt vuxit under de senaste åren. Globalisation, 

teknologi och individualisation beskrivs som tre stycken ”megatrender” som driver denna 

utveckling. Lorentenzen granskar möjligheterna för städer, stora som små i The Experience 

Economy. Lorentzen presenterar en inblick i The Experience Economy som inte bara täcker 

underhållning och kultur, utan även service och platser.  

 

3. METOD 

I den här uppsatsen ska jag försöka belysa de viktigaste delarna av stadens historia. Med 

bakgrund av modellen som Pile & Gilmore kallar för THEME:ing kommer jag försöka analysera 

Las Vegas historia. Den här uppsatsen kommer baseras utifrån forskning från teoretiska studier 

och ett par dokumentärfilmer. Det innebär att materialet som jag  samlar in och kollar på kommer 

från vad andra skrivit, sagt och gjort. Min uppgift blir sedan att analysera och tolka vad de menat 

(Trost, 2011, s.24). Mycket av materialet som kommer att användas kommer från  böcker, artiklar 

som är vetenskapliga samt e-källor. E-källorna som används i uppsatsen kommer i stor 

utsträckning från staten Las Vegas själv. Detta är eftersom jag fann att de producerar majoriteten 

av relevant information om staden och dess historia. Boken med mest tyngdpunkt i denna uppsats 

är The Experience Economy av Gilmore och Pine. Detta eftersom min forskningsfråga baserar sig 

utefter teorier från dessa författare. Även boken Las Vegas – The Social Production of an All-

American City kommer att användas genomgående. Den boken har granskat hur Las Vegas kom 

att bli en metropol ur ett urbant-sociologiskt perspektiv. Typen av forskningsinformation som 

samlas in är varierad. I uppsatsen används mycket material från den kvalitativa forskningen då 

den typen av forskning ofta leder till en djupare bild av en händelse eller fenomen. En hel del 
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direktcitat kommer under uppsatsen att användas. Jag anser att citat kan, förutom att ge en bra 

bild över situationen även bidra till att väcka intressanta tankeställare.  

Att berätta en stads historia utan siffror blir väldigt svårt, därför kommer uppsatsen även att kolla 

på statistik och siffror som den kvantitativa forskningen har att erbjuda.  Las Vegas Convention 

and Visitors Authority (Lvcva) kan presentera en mängd statistik om staden som går tillbaka till 

år 1970. Förutom siffror om besökare och population presenterar de också intressanta siffror om 

exempelvis spelintäkter och antalet hotellrum i Las Vegas. Med hjälp av en sådan hemsida kan 

man jämföra många olika faktorer från år till år för att bättre kunde bilda sig en uppfattning om 

hur Las Vegas tillväxt sett ut de senaste 40 åren. Jag har även kollat runt på andra typer av 

material som skulle kunna vara till hjälp för att samla in information om staden och fann att det 

fanns åtminstone två stycken riktigt bra dokumentärfilmer. Dessa dokumentärfilmer är släppta av 

PBS respektive Las Vegas Sun och jag anser de ha hög trovärdighet. Fördelen med dokumentärer 

är att de berättar staden historia väldigt koncist och kronologiskt. För att verifiera att det som sägs 

stämmer kollar jag upp på bästa möjliga vis med andra källor för att se om informationen från 

dokumentärerna matchar med vad som står i andra vetenskapliga källor.  

 

3.1 Metodkritik 

En relativt stor proportion av informationen som uppsatsen har samlat in kommer från två 

stycken dokumentärfilmer släppta av Las Vegas Sun respektive PBS. Att samla in stora delar 

information och material från dokumentärfilmer kan tyckas lite oortodoxt. Motiveringen av att 

använda sig av dokumentärfilmer är att jag fann dem kunna berätta Las Vegas historia på ett 

mycket intressant sätt som tar med många olika aspekter. Eftersom de är släppta av PBS (icke 

vinstinriktat allmännyttigt bolag) och Las Vegas Sun (prisbelönad källa för nyheter, sport m.m.) 

anser jag dem ha hög trovärdiget. Samtidigt bör man ha i åtankte att dokumentäreren 

”Boomtown” är släppt av en källa från Las Vegas. Detta skulle kunna medföra att de skulle 

försöka försköna historien till sin fördel. Efter jag jämfört dokumentärerna med varandra, och 

med böcker och artiklar om staden verkar deras information trots allt stämma väldigt bra. 

Stockholmskällan förklarar att det alltid finns en strävan till äkthet i dokumentärer men att olika 

former av regi oftast är nödvändiga. De påpekar även att dokumentärer som källa inte alltid kan 

anses vara helt ”sanna”(Stockholmskallan, 2014). Detta var något som jag spekulerade väldigt 

mycket om men ansåg att det ska fungera väldigt bra så länge man jämför dokumentärfilmen med 

andra källor som kan fastslå att det som sägs i dokumentären är sant. Förutom dokumentärerna 

använder sig denna uppsats av ett par olika böcker, tidsskrifter och internetkällor. Det som ibland 

uppstår är att översättningen ibland inte blir hundraprocentigt tillfredsställande. Samtlig 

information uppsatsen samlar på sig om Las Vegas är på engelska. Speciellt vissa termer och ord 

som är vanligare på engelska och i den amerikanska kulturen kan i uppsatsen komma att bli 

översatta på ett ooptimalt vis. Detta är något som jag så gott som möjligt försöker att undvika 



10 
 

genom att slå upp dessa ord och termer på ett flertartal lexikon som finns online, till exempel 

Tyda och Folkets-Lexikon (Tyda, 2014; Folkets-Lexikon, 2014). Finns det inget bra svar på de 

olika lexikonen har jag rådgört med andra personer som jag anser ha mycket god 

engelskakunskap. Något som också eventuellt kan uppstå är att vissa ord eller begrepp kan tyckas 

behöva en förklaring. Jag som skriver arbetet kanske är lite ”blind” inför det då jag stött på och 

läst mycket om spelande med mera. Det kan leda till att ett ord som är automatiserat för mig kan 

vara helt främmande för en annan läsare. Detta är något jag ska försöka undvika så gott det går. 

Då begreppet The Experience Economy är väldigt brett finns det många aspekter som kan tas 

med. Efter jag läst igenom boken av Gilmore & Pine fann jag att det mest intressanta (för mig 

åtminstone) var att försöka applicera det dem kallar för THEME:ing. Då vissa delar av 

THEME:ing blir alldeles för svåra att samla information kring (speciellt tidigt i stadens historia) 

fokuserar denna uppsats kring ’T’ (tematisering), ’H’ (Harmonisering av intryck via postitiva 

cues) samt ’E’ (eliminering av negativa cues). Detta medför dock att vissa delar av modellen 

kommer att utebli i denna uppsats. 

 

4. EMPIRI  

4.1 Bakgrund de tidiga dagarna 

Till skillnad från idag var regionen på tidigt 1800-tal högt värderad som en plats av mineraler, i 

synnerhet guld och det attraherade de första europeerna dit, även fast ’Paiute Native’ stammar 

hade bott i regionen i århundraden. Förutom guld hade även regionen en annan viktig resurs, 

nämligen vatten, som regelbundet bubblade upp från brunnarna. 

År 1829 vandrade 60 stycken köpmän ledda av spanska utforskaren och byteshandlaren Antonio 

Armijo och hans scout, Rafael Riviera. De var på väg västerut mot Kalifornien men istället för att 

välja en färdig rutt valde de att utforska en ny och snabbare rutt. Medan de sökte efter 

vattenkällor på vägen upptäckte de en oas. De döpte stället till Las Vegas, översatt till engelska 

(The Meadows). 

Denna rutt via Las Vegas kom sedan att bli väldigt väletablerad och detta hade inte varit möjligt 

utan dess källvatten. På 1850-talet flyttade en betydande andel angloamerikaner dit från Utah och 

kom att upprätta staden San Bernadino (Gottdiener, Collins, Dickens, 1999, s.2). San Pedro, Los 

Angeles och Salt Lake järnvägen kom till Las Vegas 1905 och förde samman staden med landets 

huvudsakliga järnvägsnät. Stadens framtida centrum planerades och auktionerades bort av företag 

som finansierade järnvägen, och Las Vegas inkorporerades år 1911 (History, 2014).  
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4.2 Lagligt att spela och skilja sig 

År 1930 hade Las Vegas en population på på 5165 personer (LasVegasNevada, 2014) Denna 

siffra skulle snabbt stiga under de kommande årtiondena. På 1930-talet hände två stora händelser 

i Las Vegas som kom att förändra staden för alltid.  

 

Hooverdammen                                                                                                                           

Från dess källa i Klippiga Bergen i Colorado rinner den över 220 mil långa floden ända vägen ner 

till Kaliforniagolfen. Sedan slutet av 1800-talet hade försök gjorts att utnyttja den naturliga 

kraften av Coloradofloden för att tillhandahålla bevattning och tillåta bosättning i det torra 

sydväst. Smältande snö som härstammade från Klippiga bergen hade länge ställt till med 

problem. Exempelvis blev närliggande gårdar helt dränkta som ett resultat av smält snö år 1905. 

Kring 1920-talet var det klart att floden behövdes kontrolleras för att förhindra översvämningar 

på våren och kanalisera vattnet där det behövdes för bevattning, såväl som för att tillhandahålla 

vattenkraft för människorna som bodde i regionen. Över 200 ingenjörer arbetade för att designa 

dammen som skulle konstrueras i Black Canyon. Det skulle bli den högsta betongdammen i  

USA, och det största byggprojektet som den federala regeringen åtagit sig. Hoover, som samma 

år valdes till USA:s 31:a president undertecknade räkningen in i lag år 1929 (History, 2014). Den 

stora depressionen ledde till massiv migration för de arbetslösa till Las Vegas i hopp om att få ett 

jobb med att bygga Hooverdammen. Män kom från hela landet och många tog med sig sina 

familjer och alla deras ägodelar (Arizonaliasure, 2014). Byggandet av Hooverdammen började år 

1930 och totalt 21 000 män arbetade med att bygga dammen. Omkring 5000 personer vid en 

given tidpunkt. Regionens växande population omvandlade Las Vegas till en livlig stad (History, 

2014). Arbetarna bodde på en federal reservation i Boulder City med få av bekvämligheterna från 

hemma med med strikta regler som förbjöd spelande, prostitution och alkoholkonsumption (An 

Unconventional History, 2005). 

År 1890 var Nevadas befolkning den minsta i hela unionen. Staten låg mitt i öknen och klimatet 

var alldeles för torrt  för att utveckla industrier. Det hade gått så långt att vissa stater pratade om 

att inkorporera Nevada i Kalifornien och att helt avskaffa staten (An Unconventional History, 

2005). I ett försök att få staten ur de hårda tiderna som den stora depressionen medfört 

legaliserade Nevada spelande  år 1931 (History, 2014). På den tiden fanns det ingen annan stat i 

USA där detta var lagligt. Inom ett par månader utvecklades Las Vegas Fremont Street till ett 

ställe med spelhus vägg-till-vägg och enarmade banditer hade installerats i nästan varenda 

matbutik och bensinstation i staden. Samma år legaliserade även staten skilsmässor som också 

kom att fröjda dess turism och ekonomi. Det var då som Nevada verkligen fick sitt rykte som 

nationens skurkstat (An Unconventional History, 2005).  
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Många av arbetarna på Hooverdammen levde för löningsdagen och med pengar i fickan reste de 

direkt till den lilla byn mitt i Mojaviöknen i Las Vegas.  I 2005 dokumentären American 

Experience – Las Vegas: An Unconventional History berättas vad Las Vegas erbjöd de hårt 

arbetande männen; 

There along a two block stretch of Fremont Street, the towns main drag. And in the nearby red light district 

known as Block 16, they encountered one of the greatest concentrations of wide open vice to be found 

anywhere in prohibition America. A body brightly lit cluster of gambling-dense hot cheap prostitution cribs 

and saloon after saloon after saloon (An Unconventional History, 2005). 

Detta finner jag väldigt fascinerande då jag tror att den här bilden av staden levt kvar enda sedan 

30-talet. Människor åker än dit idag för att glömma vardagen och spendera pengar. Karl Titz, Ph. 

D., FMP, en assistant proffessor på Conrad N Hilton College of Hotel and Restaurant 

Management på University of Houston fann i en ny studie att lockelsen till att spela har mycket 

med att göra med upplevelsen av stunden och känslorna som spelandet framkallar (Titz et. Al,  

2002).Männen som jobbade med att konstruera Hooverdammen arbetade ofta i väldigt odrägliga 

förhållanden.  Ett exempel är den första sommaren av konstruktion då medeltemperaturen för juli 

var över +46 grader Celcius och närmare 55 grader i solen nere vid Black Canyon. Detta i 

kombination med virvlande damm och ingen naturlig skugga (Arizona Leisure, 2014). Ett annat 

exempel är att arbetarna endast fick två lediga dagar om året, Thanksgiving och Julafton 

(Boomtown, 2008). Som nämnt ovan var det strikt förbjudet med prostitution, spelande och 

förtäring av alkohol. Allt detta var lagligt att i Las Vegas som låg enkom 5 mil bort. Kontrasten 

mellan det hårda jobbet med konstruktionen och den numera lagliga och tillgängliga synden som 

Vegas hade att erbjuda borde rimligtvis bidragit till att upplevelsen av spelandet förstärkts. 

 I och med Nevada var den enda delstaten i USA där spelande var lagligt på den tiden var det inte 

särskilt svårt för Las Vegas att tematisera sig, det fanns ingen annan konkurrens. Människor 

visste att om man ville åka och spela lagligt, var det Las Vegas som gällde. Något som också 

hjälpte staden var byggandet av Hooverdammen. Nästan 100 000 personer besökte 

Hooverdammen under det första året, mer än dubbla det antalet besökte Las Vegas. 

Handelskammaren insåg vilken attraktionskraft Hooverdammen hade, och började med att 

marknadsföra Las Vegas som ”The Gateway to  Boulder Dam”. Detta skulle alltså kunna vara en 

tudelad tematisering av staden. Å ena sidan kunde de som enkom var intresserade av spelande 

besöka Las Vegas. Å andra sidan hade ju Las Vegas nu blivit erkänt som ”mellanvägen” till 

Hooverdammen. Det som signalerades var att: Skulle man besöka dammen, var den naturliga 

vägen att ta sig dit via Las Vegas. På så vis kunde det ses som att Las Vegas helgarderade sig mot 

a)de som endast var intresserade av spelande, b)de som endast var intresserade av att besöka 

Hooverdammen och c)de som ville besöka både Las Vegas och Hooverdammen. Las Vegas hade 

då redan på 1930-talet börjat utmärkt i den första delen av THEME:ing och onekligen lyckats 

marknadsföra sig galant. Att handelskammaren var med i denna tematisering visar också tecken 
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på att staden (och inte bara enskilda affärsmän) ville sälja och marknadsföra den. Denna form av 

sammarbete var något man åter skulle se senare i stadens historia.  

I samband med byggandet av Hooverdammen kunde Las Vegas nu på allvar dra till sig besökare i 

stora massor. År 1934 besöktes Hooverdammen av 266.436 människor (Wiltshire et. Al. 2010, 

s.238) och många av dem var nyfikna på att besöka Las Vegas som låg endast ca 50 km bort. 

Redan då hade den opportunistiska staden profilerat sig som ”The Gateway to Boulder Dam”. 

Trots populariteten av de första lagliga kasinon som t e x ”The Northern Club” och ”The Apache 

Hotel” växte inte stadens population något märkbart och var i slutet av 1930-talet endast omkring 

8000 personer. För Vegas att verkligen växa skulle det krävas ett krig halvvägs runt jorden. 

(Boomtown, 2008). 

 

4.3 1940 och början av de stora resortkasinona 

En viktig källa till Las Vegas framväxt var 2:a världskriget. Under 2:a världskriget fylldes 

Nevada av försvarsarbetare och de tränade skyttarna i vad som idag är norra Las Vegas. Detta 

bidrog till en kraftig populationsökning som nästan hade dubblat under krigstiden. Förutom 

populationsökningen frambringade kriget även ökad turism. Varje vecka reste tusentals 

försvarsarbetare från södra Kalifornien genom den nycementerade ’Highway 91’ för att njuta av 

kasinona på deras permissioner (Boomtown, 2008).  

Vid den tiden hade handelskammaren tagit kontakt med Thomas Hull, mannen bakom de 

populära El Rancho hotellen i Kalifornien för att få honom att bygga ett ”resort size” hotell på 

Fremont Street. Hull noterade den stora tillstömningen av folk från Kalifornien och bestämde sig 

för att bygga sitt resort på Highway 91. Det gjorde att El Rancho Vegas blev det första hotellet 

som befann sig på stället som vad som senare kom att bli den välkända ”The Strip”. Det hotellet 

var också banbrytande då det var det första hotellet i kombination med ett kasino i Las Vegas. El 

Rancho Vegas erbjöd hög komfort med luftkonditionerade rum, en poolplats, buffér, liveshower 

och spelande. De kommande decenniet kom även tre stycken till hotell av samma karaktär att 

byggas på ”The Strip” (Finansial Times, 2010).  

 

4.4 Las Vegas efter 2:a världskriget  

Den 26 december 1946 öppnade gangstern Benajmin ”Bugsy” Siegel The Pink Flamingo Hotel & 

Casino på The Strip i Las Vegas (History, 2014). Siegel hade innan byggandet stora planer och 

sade till en reporter gällande byggandet av The Pink Flamingo; ”The plan now was to build the 

god damn biggest, fanciest, gaming casino and hotel you’ve ever seen in your whole life” (An 

Unconventional History, 2005). 
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Siegel mördades året därpå och Flamingo övertogs av ny ledning och kom att bli extremt lönsamt 

för dess ”maffiabackers” i New York (Boomtown, 2008). Flamingons framgång influerade andra 

kriminella från den undre världen att följa Thomas Hull modellen (mannen bakom El Rancho 

Vegas). Myram Borders (2008), före detta journalist på United Press International beskriver 

fenomenet så här;”In the fifties you didn’t go to college and get a degree in gambling. So if 

you’re gonna run a casino well, where did you get your experience? You probably got it in a state 

where it was illegal”.  

Eugene, Moehring (2008) som är historiker beskrev det så här: 

They gravitated to the city because they had the expertize. They knew more than many of the local yokels who 

where running the small casinos of how to make customers happy, how to give comps (complimentary items), 

when to do it, and they brought a real expertize of casino management to Las Vegas (Boomtown, 2008). 

Detta kom att bli tiden som många förknippar som ”Maffia eran” i Las Vegas historia. Maffia 

eran ledarna kom ofta från stora städer från mellanvästern i synnerhet Chicago, Detroit , 

Cleveland och Kansas City. I samband med att Siegel kom till Las Vegas sammanföll åtminstone 

tre stycken andra stora utvecklingar. Det första som nämnts ovan var maffians stora involvering i 

staden som kom att styra till olika grad i fyra decennier (Whitley, 2005; Hopkins, Evans, 1999). 

För det andra erbjöd The Flamingo  överflöd utan motstycke, och övergav det gamla västerntemat 

för ett mer lyxigt Miamitema. Som sådant kunde denna era ses som den som introducerade det 

temat som idag ofta ses i dagens femstjärniga megaresorts. Till sist bidrog Siegels ökanda kärlek 

för Hollywood att förena underhållningsvärden med spelandevärlden. Med stöd av Billy 

Wilkerson, affärsmannen från Hollywood kunde Flamingo kombinera stora namn med stadens 

etablerade spelutbud. Denna kombination fortsätter att inspirera spel och 

underhållningsutveckling i Vegas än idag (2000) (Wilkerson, 2000).  

 

Resortkasinona & Maffiaeran tematisering  

Något som dessa stora resortkasinon var duktiga med var att tematisera sig. I början var det 

vanligast för dessa hotell att ha ett gammalt västerntema. Gästerna som besökte dessa 

resortkasinon kunde redan innan föreställa sig att de steg in i en gammal västernsalong och 

upplevelsen hade således börjat redan innan spelandet. Detta är precis vad tanken med 

tematisering är. The Flamingo var banbrytande på så vis att de hade ändrat det klassiska gamla 

västerntemat som de andra hotellen och kasinon hade som standard och istället använde sig av ett 

lyxigt Miamitema. När kunderna kom in i The Flamingo möttes de inte av personal som var 

klädd i cowboyhatt och revolver utan personal som var klädd i smoking och som såg ut som 

Dean Martin (An Unconventional History, 2005).  
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Harmonisera intrycken med positiva cues 

Detta var något som maffiaägarna, precis som Eugene Moehring och Myram Borders (2008) 

berättar var riktigt duktiga på. En gemensam nämnare i alla kasinon är att de har en viss 

procentuell fördel över spelarna. Bland de mest populära spelen brukar husets fördel variera 

mellan 0,5 % (Blackjack) och över 50 % (lotterier) medan husets fördel på Roulette är ca 5,5 % 

(Vegasclick, 2014). Vad det innebär är att desto mer någon spelar desto större chans har kasinot 

att vinna. Dessa siffror berättar dock endast hur stor husets fördel är om man lyckas spela helt 

optimalt utan att göra några misstag. De nya hotell- och kasinoägarna med maffiabakgrund 

förstod det väldigt bra och hade som främsta mål att tjäna pengar och ha nöjda kunder. 

Kasinoägarna förstod att en berusad kund lättare tappade hämningar, spelade ooptimalt och var 

beredd på att ta mer risker. Detta kunde göra att kasinot hade större chanser att vinna pengar från 

den kunden medan kunden inte nödvändigtvis hade en sämre stund eller en försämrad upplevelse. 

En annan sak de gjorde var att ge kunderna komplimanger och andra saker som gratis måltider. 

Precis som att servera dem alkohol ökade chansen att besökaren skulle trivas och därmed stanna 

kvar längre. Med hjälp av dessa positiva cues kunde besökarna få en bättre upplevelse samtidigt 

som kasinoägarna kunde tjäna mer pengar. 

 

4.5 Atombombssprängningarna  

Precis innan gryningen  den 27 januari 1951 syntes en bländande vit blixt i Las Vegas sky. Precis 

efter hördes ett dånande explosion som lämnade spår av krossat glas från Fremont Street ända 

vägen till The Strip. Atombombstestningarna i Nevada hade börjat. Över de kommande 12 åren 

skulle 120 atombombssprängingar över land ske i Mojaviöknen, endast 10 mil från centrala Las 

Vegas. Staden var den enda i USA som kunde bidra med förstaradsutsikt över 

atombombssprängningar. Handelskammaren visste att man kunde locka turister med detta. De 

lade upp en rad pressmeddelanden där de framförde explosionerna som underhållning. Till 

exempel så satte de upp kalendrar som visade när nästa sprängning skulle äga rum och 

vägbeskrivningar till ställena som erbjöd bäst utsikt över spektaklet.  Även kasinobranchen insåg 

att man kunde utnyttja sprängningarna till sin fördel och anordnade ”bombpartyn” som 

kulminerade med att åka ut med limousin för att skåda sprängningarna (An Unconventional 

History, 2005). Men allt var inte till för underhållnings syfte. Att tillåta atombombsprängningar 

kunde även hjälpa till att skifta bilden av en stad som enbart var till för synd. Så här skrev Hank 

Greenspun i tidningen The Sun: 

We have glorified gambling, divorces and doubtful pleasures to get our name before the rest of the country. 

Now we can become part of the most important work carried on by our country today. We have found a 

reason for our existence as a community 

Att ha atombombstestning kom att ändra bilden och perceptionen som Las Vegas hade om sig 

själv och hur nationen upplevde staden. Dina Titus, före detta statlig senator menar att innan 
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sprängningarna var Las Vegas bara en fläck i öknen, känt för sin prostitution och spelande. 

Plötsligt ansågs Las Vegas hjälpa till att vinna 2:a världskriget (Boomtown, 2008).   

På 1950-talet började ett av Las Vegas kasinon att stå ut med hjälp av ägaren Benny Binnion som 

år 1951 öppnade Binion’s kasino. Trots att han var en dömd langare som även hade mördat minst 

två personer var han passionerad över att ge sina kunder spänning, bra odds och vänskaplig 

service. Exempelvis erbjöd han transport till och från flygplatsen och Binion’s var det första 

kasinot som tillhandahöll gratis sprit åt sina gäster (Binion’s, 2014). Binion ingav etiken i staden 

som innebar att kunden är viktigast och det är den etiken som har hjälpt bygga upp en av USA:s 

mest besökta stad (An Unconventional History, 2005; Renzulli, 2014). Eftersom staden under 

1950-talet ökänt till stor del var styrt av maffian innehöll bilden om Las Vegas flera negativa 

cues.  

 

Eliminera negatica cues 

Efter att USA hade detonerat den första atombomben 1945 var de flesta amerikaner glada över att 

andra världskriget hade slutat. Men efter att fler lärde sig om atombombens kraft och effekter 

började oro sprida sig och efter att att Sovjetunionen testade sin första atombomb 1949 började 

oro förvandlas till rädsla och panik hos många amerikaner. För att försöka stilla befolkningens 

rädsla började USA:s regering att släppa filmer som förklarade vad en atombomb var och 

tekniker för hur man skulle överleva en eventuell attack. En av de mest välkända var en film som 

hette ’Duck and Cover’  som visar en animerad sköldpadda som vet hur man ska agera, skulle en 

explosion äga rum. Trots att råden från filmen hade en del praktisk nytta bidrog denna och de 

andra filmerna till att skapa en illusion att en atombombsexplosion kunde ske när som helst. En 

del familjer i förorten byggde skyddsrum i bakgården för att skydda sig mot en sprängning och 

vänta ut det värsta av strålningen (Walbert, 2014).  

Då USA hade kommit in i atombombseran på 1950-talet medföljde det att flera hundratals 

testsprängningar skulle äga rum, många i Nevadas öken. I början åkte nyfikna besökare ut för att 

beskåda spektaklet men det dröjde inte länge förrän hotell, barer och andra intressenter insåg att 

det kunde dra nytta av sprängningarna. Några exempel på saker som skedde i Las Vegas under 

den tiden var arrangeringar av  ’Miss Atomic Bomb Pageant’ och barer hade drinkspecialare som 

marknadsförde sig som ”Atomcoctails” (Boomtown, 2008). 

Myram Borders (2008) berättar att Las Vegas  historiskt alltid försökt göra det bästa med vad 

staden hade att arbeta med, och nu (på 1950-talet) hade man en atombomb att arbeta med. Las 

Vegas pressansvariga var väldigt duktiga på att göra just det. För att uppmana besökarna att 

åskåda sprängningarna sattes skyltar upp där det informerades om när nästa sprängning skulle äga 

rum och var bästa utsiktstället skulle vara (An Unconventional history, 2005). När till och med 

handelskammaren var med och stod bakom att dessa testsprängningar skulle ses som 

underhållning borde det sänt ett budskap till besökarna att det var OK att titta på och njuta av ett 
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sådant spektakel.  Trots att man visste  vad syftet med dessa bomber var fanns det inte så mycket 

den lokala befolkningen och besökarna kunde göra åt dessa testsprängingar. USA:s regering hade 

bestämt att testsprängningarna skulle ske i Nevadas öken, så istället för att oroa sig sig kunde de  

få bevittna något som då ansågs som underhållning i världsklass. Las Vegas valde på så vis att 

istället för att sprida ännu mer rädsla och panik över atombomben göra om den till ett fantastiskt 

spektakel för stadens besökare. Allt var en del av showen (An Uncoventional History, 2005). 

Detta tycker jag återkopplar väldigt bra vad Myram Borders sade (ovan). Hade Las Vegas 

bestämt sig för att agera som resten av landet och bara sett atombomben som en fara kunde det 

avstannat stadens turism och ekonomi. Då helt  skilda saker till sin natur, tycker jag detta 

påminner om hur Las Vegas hanterade byggandet av Hooverdammen. Hooverdammen var på den 

tiden den högsta dammen i världen och världens största producent av vattenkraft (History, 2014). 

Las Vegas kunde lika gärna ha nonchalerat den händelsen och fortsatt ”med sitt”. Någon annan 

stad hade kunnat marknadsföra sig (precis som Las Vegas kom att göra) som ”The Gateway to 

Boulder Dam” och då skulle Las Vegas inte ha så mycket att sticka ut med. Men de valde att 

snabbt försöka utnyttja Hooverdammen till sin fördel och marknadsföra sig precis som skrivit 

ovan. Las Vegas hade på så vis lyckats få två stora händelser som egentligen inte hade någon 

större koppling till staden att till hög grad fungera till sin fördel. Istället för att jobba mot, eller 

parallellt vid sådana händelser, jobbade staden med dem.  

 

4.6 1960-Tal ”The Rat Pack” & Howard Hughes intåg i staden  

År 1960 var Las Vegas population drygt 139 000. Kommande decenniet skulle den komma att 

öka med hela 119 % upp till nästan 305 000 personer (Censusscope, 2014). Under den perioden 

skulle tio större hotell att öppna upp på både The Strip och Fremont Street. Några av dessa var 

Caesars Palace, The Horseshoe och The Aladdin. En annan faktor som bidrog till stadens 

popularitet var att de hade en av dåtidens populärste komedi-och musikalshow som hölls på The 

Sands hotell. Stjärnorna bakom showen var Frank Sinatra, Dean Martin, Sammy David Jr., Peter 

Lawford och Joey Bishop. Deras fans kom att kalla dem för ”The Rat Pack”. Förutom 

underhållningen hjälpte de till med att popularisera staden och även med desegregationen av 

hotellen och kasinona i Las Vegas på 1960-talet. Medlemmarna i The Rat Pack vägrade att 

uppträda på ställen som inte gav full service åt afroamerikanska gäster med Sammy David Jr. 

inkluderat. Efter en tid när deras uppträdanden hade blivit så pass populära och media blivit 

inblandade var Las Vegas institutioner tvungna att överge sina segregations-baserade policys 

(www2.bc.edu, 2014).  

År 1960 började stjärnorna i The Rat Pack att spela in filmklassikern ’Ocean’s Eleven’  i Las 

Vegas. Inspelningarna ägde bland annat rum i de största hotellen i Las Vegas. Fyra år senare 

skulle Elvis Presley vara med i filmen Viva Las Vegas. Dessa två filmer kom att hjälpa till att 

”boosta” upp underhållningen som staden hade att erbjuda och definierade Las Vegas i 
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amerikansk popkultur för många år fram över (IMDB, 2014; Boomtown, 2008).  En annan 

märklig händelse i stadens i historia var när miljardären Howard Hughes och hans följe intog hela 

översta våningen på The Desert Inn under tacksägelsehelgen 1966. Howard och hans följe som 

bestod av mormoner varken drack eller spelade och Desert Inns direktör ville få ut männen för att 

göra plats åt storspelare, men istället för att lämna hotellet köpte Hughes upp det. Efter att 

Hughes köpt upp Desert Inn kom han även att köpa upp the Sands, the Frontier och the 

Landmark. Fyra år efter att Hughes kom till staden lämnade han den för att aldrig komma 

tillbaka, men hans arv fortsätter att leva vidare i Las Vegas legend (Las Vegas Sun, 2014). Detta 

var startskottet som innebar ett skifte i vilka som styrde staden. Efter detta började fler och fler 

affärsmän ta över resortkasinon från de tidigare ägarna med maffiabakgrund. 

 

4.7 Las Vegas under 1970-talet 

Återigen hade Las Vegas befolkning ökat dramatiskt på ett decennium. På 10 år hade 

befolkningen stigit från precis över 139 000 till 273 000 (Lvcva, 2014). Det är även nu som Las 

Vegas på riktigt började föra statistik kring besökare, hotell, konventioner med mera som finns 

med än idag. Till exempel så fanns det 25 430 hotellrum i staden år 1970, den siffran, precis som 

stadens population skulle komma att öka hastigt över de kommande 40 åren.  

Las Vegas har alltid värderat ledare med operationell expertis. Med start någon gång kring sent 

1960-tal började Las Vegas ledare komma från högt akademiska bakgrunder från prestigefyllda 

universitet som Harvard, University of Pennsylvania och University of Southern California. 

Regeringstjänstemännen insåg de positiva effekterna av att en respekterad affärsman som 

Howard Hughes köpte upp de  maffiaägda fastigheterna och bestämde sig för att det var dags för 

en förändring. Delstatsparlamentet tillsammans med Nevadas guvernör Paul Laxalt godkände två 

stycken bolagsspelande handlingar år 1969 (American gamingorg, 2014). Detta gjorde det 

möjligt för stora företag som Hyatt och Hilton att komma in i Las Vegas (Boomtown, 2008). 

Detta ledde till ett skifte (från maffiastyrt, till akademikerstyrt) (Bernhard et. Al., 2008, s.182).  

Under 1970-talet hände ett par saker som bidrog till att ytterliggare sätta Las Vegas på kartan och 

göra staden mer välkänd inom populärkulturen. 1971 tog Hunter S. Thompson åt sig ansvaret att 

skriva en text till Sports Illustrated om Mint 400, ett offroad race i Las Vegas. Thompsons text 

kom att bli avfärdad och istället började han skriva om sin upplevelse i Las Vegas. Han 

dokumenterade kontrasten mellan den ”Amerikanska drömmen” som Las Vegas  turistindustri 

fört fram gentemot hans egna upplevelser där (tungt influerad av droger). Hans novell Fear and 

Loathing in Las Vegas blev ett populärkulturistiskt fenomen och gav amerikaner en mörkare och 

mer absurd uppfattning av vad ett besök i staden kunde innebära (Boomtown, 2008).  
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Från 1969 till 1977 uppträdde Elvis Presley 837 gånger i staden, samtliga av dessa gånger blev 

det slutsålt. En av två gäster som besökte staden under månaderna han uppträdde såg han 

uppträda. Detta gjorde att Elvis kom att bli synonym med staden och det är något som har fortsatt 

än idag. Las Vegas fortsätter att hålla hyllningsshower till Elvis varje kväll 365 dagar om året 

(Vegas, 2014).  

Från 1931 fram till år 1978 var Las Vegas och staten Nevada det enda stället där man lagligt 

kunde spela i USA. New Jersey hade samma tankar som Las Vegas hade i början av 1930-talet 

och såg en möjlighet att legalisering av spelande kunde hjälpa till i ekonomin. Staten New Jersey 

röstade först om att legalisera det år 1974  men majoriteten av rösterna var emot det. Två år 

senare presenterade de ett nytt förslag, att det enkom skulle vara lagligt inom ramarna av staden 

Atlantic City. Denna gång gick förslaget igenom och Atlantic City’s första kasino, Resorts 

International öppnade den 26 maj 1978 (acpl.org, 2014). Från Atlantic City till New York var det 

mindre än 20 mil och storstaden Philadelphia låg endast 10 mil bort. Inom snart skulle Atlantic 

Cityt attrahera mer än det dubbla antalet årliga besökare än Las Vegas (An Unconventional 

history, 2005).  

 

Tematisering av Las Vegas som semester och showstad 

Las Vegas hade alltid varit en stad vars framgång berott väldigt mycket på grund av att besökare 

åkte dit för att bli underhållna. Sedan spellegaliseringen på 1930-talet hade spelandet varit det  

som varit huvudattraktionen i staden. Nu när det hade fungerat i trettio år började affärsmän 

fundera om detta skulle kunna fortsätta för evigt. De började få planer att diversifiera staden till 

något mer än för enkom spelande och drickande. De stora resortkasinona på The Strip som 

börjades bygga i allt större utsträckning började konkurrera med varandra. De 

underhållningsansvariga på resortkasinona kontaktade och hyrde in dåtidens stora stjärnor för att 

få dem att uppträda på sitt ställe. Artisterna som uppträdde var både sångare som Nat King Cole 

och komiker som Milton Berle. Allt detta för ett relativt billigt pris. Cork Proctor som är en 

underhållare från Las Vegas uttryckte det så här: ”And you could go from one lounge to another 

for a dollar a drink and see some of the greatest entertainment in the world right here in 

Vegas”(An Unconventional History, 2005). 

Detta kom att bli ett skifte i hur staden ville bli sedd och hur de valde att tematisera sig. Att 

kunna betraktas som en stad som förutom spelande även hade underhållning i världsklass kom att 

gynna stadens tillväxt. Ett av problemen som Las Vegas hade haft från dess start var att det låg så 

avlägset. Trots att den nu kunde erbjuda dagens absolut största stjärnor var det mycket enklare för 

människor att ta sig till exempelvis Broadway i New York för att kolla på den typen av 

underhållning. Ända in på tidigt 1970-tal kom majoriteten av turisterna till Las Vegas med bil. 

Men år 1971 fick Las Vegas flygplats godkännande att ta emot internationella flyg. I takt med 

denna ändring kom staden att diversifiera sig ytterliggare genom att profilera sig som en 
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semesterort, mycket tack vare sammarbete mellan flygbolagen och hotellen som ville framföra 

den bilden av staden (Gottdiener et. Al., 58). 

 

Eliminera negativa cues 

Många av de stora resortkasinona i Las Vegas hade från slutet av 1940-talet haft ägare med 

maffiabakgrund. Detta var något som präglade bilden av staden under de kommande decennierna. 

Men i takt med att det blev en slags omformation i staden som innebar att maffiaägarna ersattes 

kom perceptionen om att det var en maffiastad att försvinna och detta var något som ledarna 

verkligen ville. När de såg vilken positiv effekt det hade för stadens bild att en respekterad 

affärsman som Howard Hughes  övertog en del av stadens hotell ville de fortsätta i det spåret. 

Detta signalerade också till befolkningen att det nu är en stad som styrs av folk som i vilken 

annan stad som helst. Samtidigt som Las Vegas fick en  mindre kriminell bild kom även 

uppfattningen om spelande att ändras. På något vis började man tycka att det var mer socialt 

accepterat att spela än innan (Bernhard et. Al., 2008, s.182).  

 

4.8 1980-Tal & bränder, tragedier och ekonomisk avmattning  

Efter nästan 75 år av väldigt gynnsam ekonomisk och politisk framgång började staden plötsligt 

råka ut för en rad tragedier med start 1980. Den 21 november började det enorma hotellet MGM 

att brinna. Den branden dödade 87 stycken personer och kom att bli den näst värsta branden i 

USA:s historia. Detta följdes därefter  av ett par andra mindre bränder i hotellen Las Vegas 

Hilton, Caesars Palace och Riviera. Tidningen The Suns utgivare och president uttalade sig så här 

angående bränderna och dess effekter på staden: 

The fires where an international news story, that had a tremendous negative impact on Las Vegas that gave 

people a reason to doubt whether we had our game together. Whether we could be a modern city or whether 

we were just some kind of island or backwater (An Unconventional History, 2005). 

Dessvärre skulle inte bränderna vara det enda tragedierna som kom att drabba staden under 1980-

talet. År 1982 uppvisade den  kända luftdemostrations truppen  ”The Thunderbirds” upp deras 

precisionsflygning. Ett mekaniskt fel i ett av planen ledde till att alla planen kraschade ner i 

öknen och och tog samtliga piloters liv. Ytterligare en tragedi i Las Vegas historia ägde rum år 

1988. I Las Vegas förorten Henderson låg Pacific Engineering Production Complany of Nevada. 

De var med och tillverkade en viktig del åt raketbränsle till rymdfärjan. Med start på morgonen 

den 4 maj började en brand i anläggningen som senare följdes av två stora och fyra mindre 

explosioner (Farberov, 2012; Boomtown, 2008). Efterföljden av detta var att två personer miste 

livet, 372 skadades och branden tillsammans med explosionen kom att kosta uppskattningsvis 

$100 miljoner i skador (interfire.org, 2014). Las Vegas hade också börjat se en ekonomisk 
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avmattning som var starkt kopplad till legaliseringen av spelande i Atlantic City år 1976 

(Boomtown, 2008). Fastän spelintäkterna och besökantalet aldrig minskade något år på 1970 och 

80-talet gick det inte alls i den takt som det hade gjort fram tills dess (Lvcva, 2014). Men precis i 

slutet av 1980-talet hände en sak som skulle vara en katalysator för förändring. 

1989 öppnade Steve Wynn The Mirage, ett enormt resorthotell som på den tiden var det största i 

världen. Hotellet hade över 3000 rum och en massa andra spektakulära saker som exempelvis en 

inomhusskog, ett vattenfall och en utomhusvulkan. Detta tillsammans med till exempel shopping, 

kasino och spa krävde en personalstyrka på över 4000 personer (Mirage, 2014). Ett par månader 

efter att de öppnat gick det om Hooverdammen som den populäraste turistdestinationen i Nevada 

(Boomtown, 2008). Det var även utmärkande eftersom det var det första stora hotellet som 

byggdes på The Strip sedan början på 1970-talet. Hur The Mirage återigen inspirerade till att 

bygga stora hotell i området kom att bli tydligt det kommande decenniet.  

 

4.9 1990-tal, ökad legalisering i landet och mer resortkasinon till The Strip   

För att få lite perspektiv på hur fort staden vuxit sedan staden legaliserade spelande kan man 

jämföra med befolkningen då. År 1930, när staden var 25 år gammal hade Las Vegas en 

befolkning på 5165 personer. 60 år senare, var befolkningen i staden 741 569 (Gottdiener et. Al, 

1999, s.94) Många fler från hela landet hade börjat flytta ut till Las Vegas för att jobba på 1990-

talet. En undersökning framförd av ’Las Vegas Perspectives’ undersökte människors skäl till 

deras flytt till Las Vegas både 1990 och 1997. 15 % svarade år 1990 att flytten var jobbrelaterad 

medan den siffran hade ökat till 21,3 % år 1997 (Gottdiener et. Al, 1999, s.98).  

På 1990-talet hade stigmatiseringen mot spelande minskat drastiskt i USA. 1994 fanns det 

lotterier i 37 av USA:s 50 stater, lagliga kasinos i 23 och BNP för spelande i USA var nästan lika 

hög som BNP för livsmedel år 1997 (Blakeslee, 1997; An Uncoventional History, 2005).  

Många av de klassiska och mest välkända hotellen i Las Vegas kom att rivas under 1990-talet. 

Efter man skådat hur lyckat The Mirage och senare MGM Grand blev, som byggdes år 1993 

insåg man att det var enorma resorthotell som var mest eftertraktat. Dessa kolossala byggnader 

skulle alla rymma tusentals rum, ha enorma golvytor och leverera utmärkt service. Ett tydligt 

tecken som visar på det fenomenet är hur antalet hotellrum i staden steg under 1990-talet. 1990 

fanns det totalt 73 730 rum i Las Vegas och endast 10 år senare hade den siffran ökat med över 

50 000. Las Vegas kunde nu skryta med att ha 124 270 hotellrum (Lvcva, 2014).  
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Tematiseringen av det nya lyxigare Las Vegas 

Av alla perioder i Las Vegas historia kom slutet av 1970 och 1980-talet bli en av de värsta för 

staden. Till att börja med fick de en oväntad konkurrent när Atlantic City legaliserade spelandet 

1976. Alla besökare som varit tvugna att resa hela vägen från öst hade nu ett mycket närmare 

alternativ. Ett par år senare efter det började alla de olyckliga bränderna, med startpunkt 1980 då 

en stor brand utbröt på MGM. Fler bränder och andra rader tragedier kom att drabba staden under 

1980-talet. Detta oflyt kom att försvinna efter att Steve Wynn öppnade The Mirage 1989, ett 

enormt resortkasino med polynesiskt tema.  

Historiskt sett har kasinot varit det absolut viktigaste inom den interna organisationen i ett 

resortkasino. Showrummen, barerna, och hotellrummen var endast bihang för att locka besökare 

till att spela. Steve Wynn och The Mirage kom att ändra på allt detta. De väldigt billiga 

hotellrummen och gratis måltiderna försvann. Istället erbjöd The Mirage en mycket exklusivare 

känsla än de föregående resortkasinon (An Unconventional History, 2005). Författaren Marc 

Cooper (2008) förklarar att en medelklassperson kunde åka till Las Vegas och verkligen känna 

sig som en miljonär. Inom kort tid övertod The Mirage Hooverdammen som den mest besökta 

turistattraktionen i Las Vegas. Under 1990 och 2000-talet fortsatte byggandet av enorma 

resortkasinon. The Mirage hade liknande effekt som The Flamingo hade haft på 1940-talet när 

det gällde inspirationen att bygga fler resortkasinon. Dessa resortkasinon som uppkom hade alla 

en gemensam faktor, det var tematiserade. Teman från både förr, nutid och framtid hittades på de 

olika resortkasinona. Las Vegas hade gjort en stor omvandling till hur de ville bli sedda. Dessa 

nya resortkasinon med dessa teman gjorde att staden i stor grad inriktade sig som en slags stad 

för familjeunderhållning i kontrast till bilden den hade när det var styrt av mafian och under 

dagarna när till exempel The Rat Pack uppträdde (Amwesttravel, 2014).  

 

4.10 2000 och framåt - Dags för något nytt? 

1990-talet hade varit fantastiskt för Las Vegas på nästan alla sätt och vis. De hade rivit ner och 

byggt om The Strip med nya megaresorts så att den blev och såg ut något helt annat än vad 

platsen gjort innan 1990-talet. I Las Vegas kunde man nu besöka små replikor av städer som New 

York, Paris och Venedig.  I och med att så pass många andra stater legaliserat spelandet i landet 

var det mycket mer socialt accepterat att spela än innan. Populationen, besökarantalet och 

spelintäkterna ökade alla dramatiskt under 1990-talet. Detta var något som inte riktigt följde och 

har följt med på 2000-talet. 

Mellan åren 1990-99 ökade Las Vegas sina spelintäkter med 76 % och besökarantal med över 61 

%. Siffrorna från år 2000-2013 bleknar i jämförelse. Spelintäkterna har bara ökat med precis över 

1/3 av takten det gjort under 1990-99 perioden och besökarantalet gick från 35 849 691 år 2000 

till 39 668 221 år 2013, en ökning på under 11 %. Trots att stadens tillväxt har varit långsammare 

efter milleniumskiftet är många fortfarande optimistiska, och varför skulle de inte vara det? 
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Aldrig under ett decennium har staden påvisat negativ tillväxt, ekonomisk såväl som 

befolkningsmässig. Idag bor det över 2 miljoner människor i Las Vegas och 6000 nya boenden 

flyttar in varje månad. Förra året besöktes staden av närmare 40 miljoner människor ( An 

Unconventional History 2005; Lvcva, 2014).  

 

 

5. AVSLUTANDE DISKUSSION 

Med hjälp av två väldigt bra dokumentärfilmer, litteratur och andra internetkällor har denna 

uppsats lyckats samla ihop information om staden sedan dess begynnelse. När man i efterhand 

granskar stadens historia ur ett THEME:ing perspektiv anser jag att staden på ett mycket effektivt 

sätt använt sig av flera av dessa aspekter i modellen. Förutom användningen av THEME:ing 

finns det åtminstone två stycken andra variabler som sticker ut. För det första så har staden 

historiskt sett försökt jobba med omständigheterna i dess omgivning och efterliknat de 

framgångsrika koncepten. Las Vegas tycker jag på så vis har varit en stad full av opportunism. 

Detta kan gå tillbaka till år 1931 med legaliseringen av spelande. Det dröjde inte länge förrän Las 

Vegas gator var fulla av spelhus och till och med matbutiker och bensinstationer hade installerat 

enarmade banditer. Ville en person prova lyckan fanns det ingen brist på ställen att göra det. Att 

installera enarmade banditer vid sådana ”neutrala” ställen kan ses som en eliminering av negativa 

cues. Om den lokala matbutiken godkänt att ha spelande i sin butik, där alla slags människor 

befinner sig skulle det kunna bidra till att minska de negativa cues:en som medföljde spelande på 

den tiden. Precis vid den tidpunkten lyckades Las Vegas även utnyttja byggandet av 

Hooverdammen. Eftersom Hooverdammen var ett spektakel i sig och ändå låg relativt nära var 

deras marknadsföring som ”The Gateway to Boulder Dam” förmodligen bland det bästa de kunde 

göra av situationen.  

Tio år senare byggdes El Rancho Vegas, det första resortkasinot på The Strip som nu idag är 

synonymt med Las Vegas. Ett par år efter det byggdes The Flamingo som urskiljde sig från alla 

de andra hotellen och resortkasinona i Las Vegas. The Flamingo satsade på ett mer lyxigt 

Miamitema och detta blev mycket framgångsrikt. Vare sig man hade ett gammalt västerntema 

eller Miamitema ville folk uppleva dessa platser som hade spelande, restauranger, underhållning 

och hotellrum allt i ett. Det gick inte mycket tid förrän affärsmän (och personer inom maffian) 

från hela landet såg vad utfallet skulle bli. Byggde man ett resortkasino på ett ställe där det var 

lagligt att spela, var det stor chans att man kunde bli väldigt rik fort. För just spelande - där huset 

har en fördel - är det i praktiken en omöjlighet att inte vinna pengar om tillräckligt många spelar. 

Las Vegas hade redan på den tiden många årliga besökare. Det enda hindret från att gå med vinst 

var om besökarna av någon anledning valde att undvika ens kasino. Att tematisera sig och på 
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samma gång harmonisera intrycken med positiva cues och se till att eliminera negativa cues var 

vitalt för att kunna konkurrera med de andra restortkasinona. 

Nästa exempel, hur de hanterade det kalla kriget och atombombsprängningarna är enligt mig 

bland det mest fascinerande staden lyckats med. USA hade nyligen varit med i ett världskrig och 

var i konflikt med Sovjetunionen. Många amerikaner var rädda för ett atombombskrig och nu 

skulle hundratals testsprängningar äga rum 100 km utanför Las Vegas. Staden skulle inte låta 

detta skrämma iväg deras befolkning och besökare. Efter diskussion började handelskammaren, 

publicitetsansvariga och resten av stadens institutioner sammarbeta genom att arrangera 

”atombombspartyn”, tävlingar och sätta upp vägskyltar som visade den bästa utsiktspunkten över 

sprängningarna. Staden marknadsförde sprängningarna som a)underhållning och b) ett sätt att 

hjälpa USA vinna kalla kriget (An Unconventional History, 2005). Las Vegas hade då återigen 

visat starka tendenser till tematisering samt att harmonisera/och eliminera intryck med positiva 

och negativa cues.  

Från och med 1960-talet och de kommande två decennierna handlade mycket om att ändra bilden 

av staden och öka dess tillgänglighet för amerikanska såväl som världsliga medborgare. På den 

här tiden fanns det gott om stora resortkasinon och överflöd av världens största artister och 

underhållare i Las Vegas. Men faktum var att staden fortfarande in på 1960-talet i stort var styrt 

av maffian och hade ett rykte som en maffiastyrd stad. I slutet av decenniet och i takt med att 

Howard Hughes börjat överta ett par av de stora restortkasinona började stadens percepetion att 

skifta, innan detta hade Las Vegas haft väldigt mycket negativ publicitet. Efter Hughes ändrades 

stadens publicitet från övervägande negativ till positiv och Las Vegas fick en mycket högre grad 

av nationell respekt (An Unconventional History, 2005). De förstod att ryktet att Las Vegas var 

en maffiastyrd stad innebar många negativa cues och var något som kunde leda till att människor 

undvek att besöka staden. Framöver kom fler och fler affärsmän att ta över och styra staden vilket 

gjorde att bilden av en maffiastyrd stad mer och mer suddades bort.  

Oavsett vilket rykte och publicitet staden hade stod de ändå med problemet beträffande sin 

tillgänglighet. Den närmsta stora staden från Las Vegas var Los Angeles som låg över 40 mil bort 

med bil. Från och med 1970-talet började staden satsa på sin flygtrafik och flygplats i allt högre 

utsträckning och den kom snabbt att växa. Redan år 1987 var McCarran International Airport den 

22:a mest trafikerade flygplatsen i USA och 30:e i världen. (Gottdiener et. Al, 1999, s.59). Las 

Vegas hade då under denna period åtgärdat både sina problem med rykten och tillgänglighet till 

omvärlden. Under denna omvandlingsperiod försökte staden profilera sig som en semesterort 

ovanpå att vara en spel-och underhållningsstad. 

I takt med konkurrensen av Atlantic City och tragedierna som ägde rum i Las Vegas under 1980-

talet var det åter igen dags för ett skifte i staden. Staden forsatte att dra in fler besökare och 

intäkter än tidigare men hade på 1980-talet åter igen börjat få sämre publicitet och rykte. Efter att 

Steve Wynn byggde klart The Mirage 1989 kom Las Vegas att drastiskt förändras ytterliggare en 
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gång under kommande decenniet. Under 1990-talet rivdes flera av stadens mest välkända 

restortkasinon för att göra rum åt nya större, mer spektakulära och lyxigare sådana (Boomtown, 

2008). Skulle Las Vegas vara en stad som hade en bild av att kunna erbjuda lyxiga och 

spektakulära upplevelser var det onekligen extremt viktigt att ha kunden i centrum. Personalen på 

de nya resortkasinona utbildade sig på ett specifikt sätt för att kunna göra kundernas upplevelse 

så unik som möjligt. Små detaljer kan göra stor skillnad för en upplevelse. Ett exempel som 

Gilmore & Pine presenterar i The Experience Economy gällande eliminering av negativa cues är 

när en kypare mumlar ut fraser som lämnar dåliga intryck (Gilmore & Pine, 2011, s.83).  Detta är 

precis något som personalen lär sig att undvika. En köksansvarig i ett resortkasino i Las Vegas 

berättar; ”We train people in the technical skills, how to carry a tray, how to say –‘May I take 

your plate?’ as opposed to ‘Are you done?’ Hon fortsätter; 

…Our industry demands a level of customer service, of guest service that is so high, that a large part of what 

we do in addition to the technical skills is train people on focused eye contact, how to relax, how to smile, 

how to communicate with the guest (An Unconventional History, 2005).  

Det påvisar att Las Vegas verkligen vill sticka ut som en stad för besökaren där varje intryck och 

upplevelse ska harmoniseras med hjälp av positiva cues i kombination med att negativa cues 

elimineras. Eftersom staden erbjuder ett överflöd av bland annat restauranger är konkurrensen så 

pass hård att de förstår att ett leende vid rätt stund och en bra kommunikation är extremt viktig. 

Det kan vara skillnaden att gästen rekommenderar ens restaurang och besöker den igen till att de 

avråder vänner och familj att besöka den och aldrig sätter sin fot där igen. Detta gäller egentligen 

alla brancher där konkurrensen är hård och det är därför vitalt att kunna särskilja sig på ett 

positivt vis i en stad som Las Vegas för att överleva. Tittar man på den historiska utvecklingen så 

är denna form av THEME:ing något som rimligtvis kommer fortsätta att bli viktigare och 

viktigare i Las Vegas. 

 

6. SLUTSATS                                     

 

Efter jag undersökt Las Vegas ur ett THEME:ing perspektiv tycker jag det gick mycket smidigt 

att applicera den modellen. Det som fick modellen att passa in i en hel stad tror jag beror på att 

Las Vegas i stort är en turist- och underhållningstad. Jag anser att denna modell med viss chans 

skulle kunna appliceras på andra städer i världen, men få i den grad som just för Las Vegas, av 

ovannämnda skäl. Vad en stad har haft för mål och ambitioner från början är svårt att exakt 

precisera. Men om Las Vegas en gång drömde om att bli en av världens mest besökta städer, med 

spektakulära upplevelser och spelande i överflöd kan man konstatera att de lyckades bygga upp 

den drömmen under deras drygt 100-åriga historia. 
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Denna uppsats har undersökt vilka händelser och faktorer som gjort att Las Vegas idag vuxit fram 

till en miljonstad samt hur dess historia har sett ut ur ett THEME:ing perspektiv. Undersökningen 

visar att staden sedan dess legalisering av spelande år 1931 applicerat delar av THEME:ing till 

viss grad. Första exemplet av Tematisering var när de marknadsförde sig som ”The Gateway to 

Boulder Dam”. Strax därefter när de börjades bygga resortkasinon såg man exempel hur de även 

applicerade ’H’ (harmonisera intrycken med positiva cues) och ’E’ (eliminera negativa cues) 

inom dess organisation genom att till exempel klä upp sin personal i smoking och  lära dem 

välkomna gästerna på ett visst vis. Restaurangerna, kasinona och resortkasinona har genom åren 

lyckats utmärka sig genom att ha olika teman. Men det är inte bara dessa organisationer och 

företag som satsat på tematisering. Staden Las Vegas i sig har under åren kommit att tematisera 

sig på olika vis. På Las Vegas tidiga dagar (1930-talet) var staden tematiserad som en stad för 

spelande och en mellanväg till Hooverdammen. Genom att vara det visste besökarna vad de 

kunde förvänta sig innan de kom dit. Under 1950 och 1960-talet hade staden börjat tematisera sig 

som en stad som förutom spelande även kunde bidra med underhållning. Dåtidens största 

stjärnor, atombombsvisningar och lyxiga resortkasinon var allt något Las Vegas kunde erbjuda. 

Olyckligtvis fanns det negativa cues kvar i bilden av Las Vegas då staden under den perioden i 

stort byggts upp av personer inom maffian. Det var något som de lyckades jobba bort allt mer då 

akademiker och företagare i högre grad började styra staden från slutet av 1960-talet och framåt. 

Samtidigt som dess dåliga rykte började försvinna såg de till att bygga upp sin flygplats och efter 

att de fått godkännande att ta emot internationella flyg var staden betydligt mer tillgänglig för 

besökare. Tillsammans med hotellbranchen tematiserade Las Vegas sig nu även som en 

semesterort. Sedan The Mirage byggdes år 1989 satsade Las Vegas igen på byggandet av enorma 

resortkasinon på The Strip. Dessa resortkasinon är alla praktexempel på organisationer som 

inkorporerat THEME:ing. Gilmore & Pine förklarar att få besökaren att visionera ett väldefinierat 

tema är det första steget till att iscensätta en upplevelse, och det är något staden bevisligen gjort 

sedan tidiga dagar (Gilmore & Pine, 2011, s.67).  
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