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Sammanfattning 

Denna kvalitativa studie har undersökt hur Sigtuna med aktörer arbetar för att skapa en 

gemensam destinationsimage samt vilka utmaningar som uppstår i detta skapande. De 

metodologiska tillvägagångssätten för att samla in data är kvalitativa intervjuer samt text- och 

bildanalyser. Det har genomförts sju intervjuer med aktörer som är verksamma i Sigtuna och 

ingår i samma nätverk. Analyser av hemsidor och sociala medier, såsom Facebook och 

Instagram samt videoklipp som utsetts som viktiga i arbetet att förmedla Sigtunas image har 

utförts. Tre teorier har tillämpats i studien för att förklara vad destinationsimage innefattar 

samt betydande faktorer i skapandet av image, nätverk mellan företag och hur image kan 

förmedlas. Resultatet har visat att det finns en del förbättringsområden för destinationens 

gemensamma skapande av en image. De områden som främst behöver utvecklas är 

kommunikationen mellan aktörerna samt uppföljningen av dess gemensamma mål. 

Förmedlingen av image sker främst genom sociala medier där de historiska aspekterna 

presenteras som en viktig del av Sigtunas image. Resultatet visar även att det finns 

utmaningar och den största utmaningen för destinationen är att hitta ett gemensamt 

förhållningssätt som samtliga aktörer ska arbeta utefter. 

 

Nyckelord: Destinationsimage, samarbete, förmedling av image 

 

Abstract 

This qualitative study has examined how Sigtuna with its local businesses works to create a 

united destination image and what challenges that arise in this creation. The methodological 

approach to collect data consists of qualitative interviews and text and image analyzes. There 

have been seven interviews with local businesses operating in Sigtuna and they are included 

in the same network. Analyzes of websites and social media, such as Facebook and Instagram, 

as well as videos identified as important in the process of communicating the Sigtuna image 

have been performed. Three theories have been applied in the study to explain what 

destination image includes as well as significant factors in the creation of image, networking 

between companies and how image can be conveyed. The results has shown that there are 

some improvement areas for the destination's common creation of an image. The areas that 

need to be developed primarily are communication between businesses and the follow up of 

its common goals. The presentation of the image is mainly through social media, where the 

historical aspects are presented as an important part of Sigtuna's image. The results also shows 

that there are challenges and the greatest challenge for the destination is to find a common 

approach that all business will work towards. 

 

Keywords: Destination image, cooperation, conveyance of image 

 

 

 

  



 

 

 

Förord 

Uppsatsen Att skapa och förmedla en destinationsimage är skriven av Jessica Eriksson, 

Amanda Archer och Alma Krokstedt. Uppsatsens alla delar är gemensamt skrivna och därmed 

är författarna gemensamt ansvariga för innehållet.  

 

Tack 

Vi vill rikta ett stort tack till våra respondenter i Sigtuna för värdefulla bidrag till denna 

studie. Vi vill även rikta ett stort tack till vår handledare Christian Widholm för stöd och 

vägledning under författandeprocessen.  

 

 

Jessica Eriksson, Amanda Archer & Alma Krokstedt 

Stockholm, 2017 

  



 

 

 

 

Innehållsförteckning 

1. INTRODUKTION ................................................................................................................... 1 

1.1 INLEDNING & BAKGRUND................................................................................................................ 1 

1.2 PROBLEMFORMULERING ................................................................................................................. 2 

1.3 UPPSATSSYFTE & FRÅGESTÄLLNING ................................................................................................ 2 

1.4 AVGRÄNSNINGAR ............................................................................................................................. 2 

1.5 UPPSATSDISPOSITION ...................................................................................................................... 3 

2. TIDIGARE FORSKNING ....................................................................................................... 4 

3. METOD .................................................................................................................................. 7 

3.1 KVALITATIV METOD ......................................................................................................................... 7 

3.2 ONTOLOGI ...................................................................................................................................... 8 

3.3 TILLVÄGAGÅNGSSÄTT ...................................................................................................................... 8 

3.4 DATAINSAMLING & URVAL .............................................................................................................. 8 

3.5 INTERVJUER .................................................................................................................................... 9 

3.6 TEXT- OCH BILDANALYS ................................................................................................................. 10 

3.7 ANALYSMETOD .............................................................................................................................. 10 

3.8 FORSKNINGSETIK .......................................................................................................................... 11 

3.9 METODKRITIK ............................................................................................................................... 11 

3.10 RELIABILITET .............................................................................................................................. 12 

4. TEORI .................................................................................................................................. 13 

4.1 DESTINATIONSIMAGE .................................................................................................................... 13 

4.2 SAMARBETE I NÄTVERK .................................................................................................................. 14 

4.3 KOMMUNIKATION AV IMAGE .......................................................................................................... 14 

5. RESULTAT .......................................................................................................................... 17 

5.1 INTERVJUER .................................................................................................................................. 17 

5.1.1 Tema: Organisation.............................................................................................................. 17 

5.1.2 Tema: Marknadsföring ......................................................................................................... 18 

5.1.3 Tema: Samarbete .................................................................................................................. 20 

5.1.4 Tema: Image ......................................................................................................................... 22 

5.1.5 Tema: Sigtuna som turistdestination .................................................................................... 23 

5.2 TEXT- OCH BILDANALYS ................................................................................................................. 24 

5.2.1 Hemsidor .............................................................................................................................. 24 

5.2.2 Youtube-filmer - Destination Sigtunas kanal........................................................................ 26 

5.2.3 Sociala medier ...................................................................................................................... 27 

6. ANALYS ............................................................................................................................... 29 

6.1 DESTINATIONSIMAGE .................................................................................................................... 29 

6.2 SAMARBETE I NÄTVERK .................................................................................................................. 30 

6.3 KOMMUNIKATION AV IMAGE .......................................................................................................... 30 

7.  SLUTSATSER ..................................................................................................................... 33 



 

 

 

7.1 FÖRSLAG TILL FORTSATT FORSKNING ............................................................................................ 34 

7.2 KUNSKAPSBIDRAG ......................................................................................................................... 34 

REFERENSER ......................................................................................................................... 35 

BILAGA 1 

BILAGA 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

1 
 

1. Introduktion 

I detta avsnitt presenteras studien med inledande bakgrund och problemformulering för att 

sedan introducera studiens syfte och frågeställningar. Därefter redogörs vilka avgränsningar 

som gjorts och slutligen presenteras en uppsatsdisposition. 

1.1 Inledning & bakgrund 

Sedan destinationsimage började tillämpas under 1970-talet har det blivit ett viktigt koncept 

inom destinationsmarknadsföring. Den snabba tillväxten av turismindustrin, globaliseringen 

och den världsomspännande tillgängligheten har lett till att resenärer ofta står inför många 

destinationer att välja mellan. För att kunna jämföra destinationerna, som de ofta har 

begränsad kunskap om, får resenärerna hjälp av mentala representationer av destinationer. 

Dessa representationer, i form av bilder, fungerar som ett sätt att skilja destinationer åt. Det 

har i ett flertal tidigare studier visats att dessa bilder spelar en viktig roll i turistens 

beslutsprocess (Shani & Wang, 2011). 

Resenärer har idag en mängd olika val av tillgängliga destinationer att besöka. Därmed måste 

destinationsmarknadsföringorganisationer arbeta aktivt för att konkurrera om 

uppmärksamheten från besökare på en mycket konkurrensutsatt marknad. På grund av detta 

kräver destinationens konkurrenskraft och attraktivitet effektiva och integrerade 

marknadsföringsstrategier och förståelse för marknadens tillstånd (Wang & Pizam, 2011). 

 

Turismen fortsätter att öka i Sverige och under 2016 räknades antal övernattningar till 62 

miljoner, vilket innebär en ökning på tre procent från tidigare året. 75 procent av dessa 

övernattningar låg inhemska besökare bakom medan 25 procent, cirka 15,7 miljoner av 

övernattningar var av utländska besökare. Enligt Tillväxtverket (2017) ökade antalet 

övernattande besökare i nästan alla regioner under 2016, det ökade mest i Stockholm, Västra 

Götaland, Skåne och Dalarna (www.tillväxtverket.se, 2017). År 2010 skapades en nationell 

strategi för svensk besöksnäring för att bibehålla en hållbar utveckling inom turistindustrin 

men samtidigt fördubbla antalet besökare. Denna strategi skapades för att utveckla en 

långsiktig positiv destinationsutveckling för tillväxten, konkurrenskraften och bevarandet av 

landets naturliga och kulturella resurser (Strategi pdf, 2010). I dagens läge finns det en mängd 

olika destinationer som erbjuder liknande upplevelser som innehåller bra boenden, vackra 

vyer, god mat och trevliga människor. Därmed krävs det att destinationer arbetar för att 

framställa en unik och differentierad bild för att besökaren i slutändan ska välja just den 

destinationen att besöka. Imagen av destinationen är därför av stor vikt för att identifieras och 

differentieras från andra liknande destinationer (Qu et al, 2010). I och med att det finns ett 

stort antal destinationer i Sverige samt den ökade mängden besökare är det viktigt för 

liknande destinationer att presentera och differentiera sig gentemot besökarna för att visa 

vilken typ av helhetsupplevelse destinationen kan erbjuda. 

 

I Sigtuna ligger Arlanda, Sveriges största flygplats där mer än 25 miljoner människor passerar 

årligen. Sedan år 1996 ligger Sigtuna på fjärde plats i antal sålda hotellnätter efter storstäderna 

Stockholm, Malmö och Göteborg. Sigtuna är en kommun i närheten av Stockholm och 

omfattar Arlanda, Märsta, Rosersberg och Sigtuna stad (www.sigtuna.se, 2017). 
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1.2 Problemformulering 

Att skapa en positiv destinationsimage är en komplex process då image består av små 

fragment av information om destinationen som genererats utifrån ett stort antal källor. Det är 

endast en del av dessa källor som direkt eller indirekt kan kontrolleras av 

destinationsmarknadsföringsorganisationer (Shani & Wang, 2011). Betydelsen av en 

turistdestinations image är allmänt erkänd, eftersom det påverkar individens subjektiva 

uppfattning och därmed beteende och destinationsval (Gallarza et al, 2002). Destination 

Sigtuna ser samverkan med kommun och näringsliv nödvändigt för att etablera sitt 

varumärke. De har flera samarbetspartners som de ser som ett konkurrensmedel då det är 

viktigt med ett gemensamt budskap. De har arbetat tillsammans med sina aktörer för att ta 

fram varumärket ”Sigtuna – where Sweden begins” (www.destinationsigtuna.se, 2017). 

Sigtuna samverkar med 125 företag för att etablera en stark image för besökande och boende 

på destinationen. 

Destinationen Sigtuna ligger på fjärde plats i antal sålda hotellnätter på grund av Arlanda som 

är Sveriges största flygplats. I och med detta är Arlanda ett av Sigtunas främsta kännetecken 

vilket innebär att Sigtuna som turistdestination kan hamna i skymundan. På grund av 

flygplatsen Arlanda ses Sigtuna som en transitregion där människor mellanlandar på väg till 

eller från en destination. Sigtunas image med dess stadskärna, historia och attraktioner 

riskerar att hamna i skuggan bakom Sveriges största flygplats. 

 

1.3 Uppsatssyfte & frågeställning 

Syftet med denna studie är att undersöka hur Sigtuna med aktörer arbetar för att skapa en 

gemensam image för destinationen. Nedanstående frågeställningar har därför formulerats 

enligt följande; 

- Hur samverkar Sigtunas aktörer för att skapa en gemensam image? 

- Vilka utmaningar kan uppstå i skapandet av den gemensamma imagen? 

- På vilket sätt förmedlar Sigtuna imagen gentemot presumtiva besökare? 

 

1.4 Avgränsningar 

Denna uppsats kommer att avgränsas till organisationen Destination Sigtuna med aktörer 

inom Sigtuna. Studien kommer inte fokusera på kommundelar inom Sigtuna såsom Märsta, 

Arlanda, Rosersberg, Granby och Steningehöjden. Denna geografiska avgränsning har att 

göra med att Sigtunas alla kommundelar utgör ett stort område och Sigtuna stad är det främsta 

besöksområdet i Sigtuna kommun.  

Studien kommer endast undersöka Destination Sigtuna samt deras samarbetspartners och hur 

de arbetar för att skapa en gemensam image av Sigtuna som destination. Studien kommer inte 

belysa besökarnas och lokalbefolkningens synvinkel då den endast intresserar sig i aktörernas 

synvinkel.  

http://www.destinationsigtuna.se/
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1.5 Uppsatsdisposition 

Nästkommande kapitel i uppsatsen är strukturerade enligt följande; först presenteras tidigare 

studier kring betydelsen av destinationsimage och marknadsföring för turistdestinationer. 

Därefter behandlas uppsatsens tillvägagångssätt genom metodval och motiveringar, där det 

valda kvalitativa tillvägagångssättet med intervjuer samt text- och bildanalys av sociala 

medier, hemsidor och filmklipp presenteras. I kapitel fyra presenteras uppsatsens teorier som 

behandlar destinationsmarknadsföring, samarbete i nätverk inom organisationer samt 

kommunikation av image genom slogans, teman, positionering, visuella symboler och event. I 

kapitel fem presenteras det insamlade resultatet med två delar, en för intervjuerna med dess 

teman och det andra presenterar förmedling av image genom text- och bildanalyser. I kapitel 

sex analyseras det insamlade empiriska materialet med hjälp av valda teorier och tidigare 

forskning. I kapitel sju besvaras studiens syfte och frågeställningar och avslutningsvis 

presenteras förslag till fortsatt forskning och kunskapsbidrag. 
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2. Tidigare forskning 

I detta avsnitt presenteras en samling tidigare forskning kring området image och dess 

betydelse för turistdestinationer. Den tidigare forskningen redogör resultat som framkommit i 

tidigare studier och belyser vad som kan tillämpas i imageskapande på turistdestinationer. Val 

av studier är baserat på dess relevans kopplat till denna undersökning. 

 

Gallarza et al (2002) menar att turistdestinationsimage har varit ett område för forskares 

undersökningar i nästan 30 år och trots deras betydelse och intresse har 

destinationsimagestudier kritiserats som ateoretiska som saknar en konceptuell ram trots 

betydande bidrag som är mer omfattande och värdefulla för teoretisk förståelse för 

turistdestinationsimage. De menar även att betydelsen av en turistdestinations image är 

allmänt erkänd eftersom den påverkar individens subjektiva uppfattning och därmed beteende 

och val av destination, detta har lett till en växande mängd forskning om 

turistdestinationsimage. Olika metoder tillämpas för att studera destinationsimage eftersom 

denna formation har många implikationer för mänskligt beteende som setts genom discipliner 

såsom antropologi, sociologi, geografi, semiotik och marknadsföring med avseende att förstå 

turistens konsumentbeteende (Gallarza et al, 2002).  

I denna studie kommer destinationsimage och marknadsföring studeras för att få en förståelse 

utifrån destinationens synvinkel för att generera en uppfattning om arbetet kring 

imageskapande och förmedling av image. 

 

Image beskrivs enligt Marine-Roig (2015) som en komplex konstruktion som resulterat 

utifrån en dialektisk relation mellan den projicerade bilden och den uppfattade bilden av 

destinationen. De relationer som beskrivs är mellan olika reseaktörer och turister, relationen 

mellan de objektiva och subjektiva uppfattningarna. Det dialektiska förhållandet mellan båda 

dessa sidor, den projicerade bilden och den uppfattade bilden, är ett tvåvägsflöde av 

imagekonstruktion då reseagenter konstruerar och projicerar vissa betydelser och bilder 

gentemot de aktörer som de samverkar med. Det resulterar i att dessa aktörer i sin tur tolkar 

och reproducerar dessa betydelser och bilder (Marine-Roig, 2015). 

Den sida av image som ska undersökas i detta fall är den projicerade bilden av destinationen 

och kommer inte behandla turisternas uppfattning av destinationens image.   

Destinationsimage beskrivs inte som en stabil konstruktion då turistplatser förändras med 

tiden då olika aktörer etableras på platsen. Marine-Roig (2015) menar alltså att 

destinationsimage till viss del är en väldigt tillfällig dimension som är dynamisk och 

föränderlig. 

 

Enligt Xiong et al (2015) innefattar destinationsimage användning av alla människans fem 

sinnen; syn, hörsel, smak, lukt och känsel. Multisensorisk image är viktig för att presentera, 

förstärka eller försvaga destinationsimage. Vissa intryck såsom exempelvis rännstenslukt kan 

leda till en negativ bild av destinationens image. Studien belyser vikten av alla sinnen och den 

visuella bilden fick mest uppmärksamhet (Xiong et al, 2015). Användningen av 

informationskällor som verktyg har också visats ha ett starkt inflytande på 

turistdestinationsimage. Bilderna som genereras av turistbroschyrer är starkt relaterad till den 
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faktiska imagen av destinationen. Förutom personliga källor i form av familj och vänner så är 

broschyrer och guider de mest uppskattade informationskällorna (Molina et al, 2010). I denna 

studie studeras förmedling av image och kommer att undersökas utifrån visuella källor då det 

visats att bilder är viktiga för destinationens image. För att skapa en destinationsimage krävs, 

enligt Ashton (2014), ett produktattribut som representerar en helhetsbild av destinationen för 

att få en känsla av vilken typ av destination det är. Det kan innebära tillgång till unika 

upplevelser som ger ett mervärde för turisten vilket kan göra att dem spenderar mer pengar på 

destinationen. En till komponent som kan främja en destinations image är att implementera en 

särskild bild hos turisterna som destinationen står för som till exempel att det är en hållbar 

destination, kulturell destination eller en destination för hälsoresor (Ashton, 2014). Utifrån de 

presenterade studierna kommer ett flertal aktörer på den undersökta destinationen intervjuas 

och text- och bildanalys kommer att utföras på medier som representerar Sigtuna för att få en 

helhetsbild av platsens image. 

 

Även Jeong et al (2011) menar att imagen är viktig och nödvändig för att attrahera potentiella 

besökare och poängterar att destinationsmarknadsföringsorganisationer anstränger sig för att 

etablera en positiv image hos destinationer. Potentiella utländska besökare har i synnerhet en 

begränsad kunskap om destinationer de tidigare inte besökt och är därför till stor del beroende 

av sin upplevda imagebild av en destination i sina reseval. Reseinformation är av stor vikt och 

typen samt mängden av information påverkar bildandet av en positiv destinationsimage. Det 

huvudsakliga resultatet Jeong et al (2011) genererat visar att resewebbplatser nämnvärt 

påverkar destinationsimagen positivt genom exponering av reseinformation. Chen et al (2011) 

menar att strategier för att marknadsföra destinationer skiljer sig från destination till 

destination och är beroende av lokala resurser, attraktiva produkter samt nivån på 

turismutvecklingen. En viktig slutsats som tas upp är att turismmarknadsförare och 

myndigheter bör utveckla varumärke och image för destinationer i sina 

marknadsföringsinsatser för att vara konkurrenskraftiga.  

Då turister kan välja mellan ett stort antal olika destinationer som erbjuder liknande 

attraktioner krävs det att destinationer skapar en unik och differentierad bild för att turisten i 

slutändan ska välja att besöka just den destinationen. Qu et al (2010) menar att inom den 

konkurrenskraftiga turistmarknaden måste destinationer etablera en positiv och stark image 

som härleder till kognitiva, unika och affektiva imageassociationer för att få återkommande 

besökare samt attrahera nya besökare till destinationen. 

För att få återkommande och nya besökare till en destination menar även Stylidis et al (2015) 

att den övergripande destinationsimagen spelar en stor och avgörande roll. Detta på grund av 

att den formar samt förutbestämmer turisternas förväntningar före resan, och påverkar 

jämförelsen med deras förväntningar med erfarenheter de erhåller på plats. 

 

För att ge ett mer konkret exempel av imagens betydelse för en turistdestination presenteras 

en studie Hall (2002) gjort där han undersökt utvecklingen av nationella varumärken för de 

forna jugoslaviska staterna. Innan år 1989 tycktes Jugoslavien ha utvecklat en framgångsrik 

turistindustri som utstrålade en välkomnande och positiv bild av landet. Under slutet av 1980-

talet genererade landet mer inkomst från turismen än resten av dåvarande Östeuropa 

tillsammans. Dock påverkades och förstördes denna image av konflikterna i samband med 
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landets splittring vilket även påverkade den viktiga turismutvecklingen negativt. Därför menar 

Hall att ett krav på varumärkesutveckling är uppenbart då det spelar en viktig roll för en 

imageförstärkning och ett internationellt varumärke. För att nå dit menar Hall att de forna 

jugoslaviska länderna måste lägga det förflutna bakom sig samt att faktorer såsom 

finansiering, nätverk, partnerskap och politisk säkerhet har stor betydelse för utvecklingen till 

att positionera sig internationellt (Hall, 2002). 

Dessa tidigare studier belyser vikten av en tydlig och etablerad gemensam image av en 

destination. Studierna menar att en gemensam image bör skapas av aktörer på destinationer 

vilket kan göras genom nätverk och partnerskap. Utifrån de tidigare studierna ämnar denna 

undersökning ta reda på hur Destination Sigtuna tillsammans med aktörer i Sigtuna 

gemensamt arbetar för att skapa en destinationsimage. De tidigare studier har använts som en 

utgångspunkt för denna studie för att se vilka faktorer som är viktiga för en destination när en 

image skapas och marknadsförs. 
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3. Metod 

I detta avsnitt presenteras och motiveras studiens forskningsmetod och tillvägagångssätt för 

att samla in och analysera data. Därefter presenteras de etiska principer studien tagit hänsyn 

till, studiens reliabilitet samt metodkritik. 

3.1 Kvalitativ metod 

I denna uppsats tillämpas en kvalitativ forskningsansats. Enligt Bryman (2011, s. 340–341) är 

den kvalitativa metoden en forskningsstrategi som vanligtvis lägger vikt på ord och aktiviteter 

i jämförelse till den kvantitativa metoden där vikten ligger på kvantifieringen av data. Den 

typiska kvalitativa forskningsstrategin innefattar en induktiv syn och en konstruktionistisk 

ståndpunkt. Bryman beskriver detta som den klassiska strategin för kvalitativ forskning men 

menar att det är möjligt att kombinera den kvalitativa strategin med den kvantitativa strategin. 

I den kvalitativa forskningen betonas ett induktivt förhållande mellan teori och praktik där 

teorin genereras utifrån det insamlade forskningsresultatet. I denna studie tillämpas till störst 

del en induktiv syn. (Bryman 2011, 340–341). 

 

Den kvalitativa forskningsprocessen kan beskrivas i sex steg där de huvudsakliga områdena 

av forskningsprocessen presenteras. Steg ett är att generera aktuella frågeställningar vilka 

undersökningen ska utgå ifrån. Under steg två ska valet av platser och undersökningspersoner 

väljas ut. Dessa väljs utifrån relevans och förhållande till forskningsfrågan. De personer som 

valdes var aktörer i Sigtuna som av författarna ansågs inneha god kunskap om Sigtuna, 

företaget de arbetar för och de ämne som undersökts. Steg tre i forskningsprocessen är 

insamling av data. I detta steg måste forskaren bege sig ut i det undersökta fältet, den sociala 

verkligheten, för att samla in relevant data vilket kan göras genom till exempel intervjuer eller 

observationer av fältet. Då Sigtuna var det undersökta fältet besökte författarna Sigtuna för att 

få en bild av den undersökta destinationen och intervjuer utfördes med de aktörer som valts 

ut. Tolkningen av den insamlade data ligger på steg fyra. I detta steg ska forskaren försöka 

hitta mönster och samband i det insamlade materialet. Efter intervjuerna transkriberades allt 

material för att sedan kodas och tematiseras vilket gjorde det möjligt att tyda mönster och 

kopplingar mellan de olika aktörernas intervjusvar. Steg fem är begreppsligt och teoretiskt 

arbete. I detta steg ser forskaren över den insamlade data för att avgöra om ytterligare data 

behöver samlas in. I detta steg ser forskaren över frågeställningarna för att slutligen bestämma 

den exakta inriktningen på frågeställningen och ser om det eventuellt behöver samlas in mer 

data vilket innebär att det blir en samverkan mellan tolkning och teoribildning. Efter 

tematiseringen var genomförd togs beslutet att ytterligare empiri behövdes samlas in för att 

svara på de frågeställningar som formulerats. Empiriinsamling genom text- och bildanalys 

påbörjades och teorierna skrevs om för att skapa en tydligare samverkan med empirin. Steg 

sex är formulering av forskningsrapporten. I detta steg sammanställs de tidigare stegen i 

processen för att bilda en slutlig forskningsrapport där resultaten av studien presenteras 

(Bryman 2011, 345–347). 

 

För att avgöra vilken metod som ska tillämpas i denna studie har författarna utgått från 

studiens frågeställning. Då syftet är att undersöka skapande av image och samarbete mellan 
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olika aktörer behövs aktörernas subjektiva uppfattningar om ämnet då detta inte går att 

studera utifrån. Frågeställningen kräver att forskarna ger sig ut i den sociala verkligheten och 

försöker förstå hur de undersökta aktörerna ser den och utifrån detta bilda uppfattningar om 

det undersökta ämnet (Trost 2010, 25–27). 

3.2 Ontologi 

Ontologiska frågor handlar om de sociala entiteternas art eller natur. I detta sammanhang är 

det viktigt att skilja på om sociala entiteter kan eller ska uppfattas som objektiva enheter. 

Detta innebär att de besitter, för dem sociala aktörerna, en yttre verklighet eller om dessa 

sociala entiteter ska betraktas som konstruktioner som bygger på de sociala aktörernas 

handlingar och uppfattningar. Dessa två synsätt kallas objektivism och konstruktionism. 

Objektivism är en ontologisk synvinkel som innebär att människor bemöter sociala företeelser 

bestående av yttre fakta som ligger utanför vårt intellekt och som vi inte kan påverka. Det 

innebär att de sociala företeelserna och dess betydelse inte är beroende av sociala aktörer. 

Skillnaden mellan det konstruktivistiska och objektivistiska synsättet är synen på hur sociala 

aktörer påverkar den yttre sociala verkligheten. Inom objektivismen är verkligheten något 

yttre i förhållande till individen medans konstruktionism menar att individer har möjlighet att 

revidera den sociala verkligheten. Synsätten skiljer sig även åt i hur individen upplever tvång 

vilket den gör i objektivismen medan individerna inom konstruktionism menar att tvång inte 

upplevs utan att regler är uppsatta i samförstånd mellan individerna (Bryman 2011, 36–38). 

Denna studie har tillämpat konstruktionism som synsätt. Detta synsätt har valts då författarna 

anser att image och samarbeten skapas och är beroende av individerna. 

3.3 Tillvägagångssätt 

Den första kontakten med samtliga intervjupersoner togs via e-post och sedan bestämdes dag 

samt tid för genomförande. Intervjun med Anna Lakmaker, destinationsutvecklare på 

Wenngarn genomfördes på Wenngarns Slott. Resterande intervjuer genomfördes per telefon i 

mindre lokaler där författarna hade möjlighet att använda högtalartelefon. Ytterligare 

empiriskt material samlades in genom text- och bildanalys och när all empirisk insamling var 

klar påbörjades transkribering samt kodning för att kunna presentera och slutligen analysera 

materialet. 

3.4 Datainsamling & urval 

För att välja ut intervjupersoner till studien har ett subjektivt urval använts. Då författarna 

hade en viss kännedom om det undersökta ämnet, har intervjupersonerna medvetet valts ut 

eftersom det ansågs troligt att de skulle ge värdefulla data om ämnet. Samtliga 

intervjupersoner har valts ut med ett speciellt syfte i åtanke vilket återspeglas i deras relevans 

i det undersökta ämnet. Det subjektiva urvalet har tillåtit författarna att närma sig de 

människor som på goda grunder kan anta vara avgörande för undersökningen. I denna studie 

har urvalet möjliggjort att koncentrationen har lagts mer på att uppvisa en bredare variation av 

intervjupersoner (Denscombe 2009, 37–38). 
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Den datainsamlingsmetod som tillämpats i studien är kvalitativa intervjuer samt text- och 

bildanalys. Utifrån uppsatsens syfte och frågeställningar ansågs dessa tillvägagångssätt vara 

mest lämpade. Utifrån de två första frågeställningarna som studien innefattar ansågs 

kvalitativa intervjuer som det främsta datainsamlingssättet då frågeställningarna kräver 

intervjupersonernas subjektiva uppfattningar om ämnet. För att besvara studiens tredje 

frågeställning genomfördes text- och bildanalys av hemsidor, filmklipp och sociala medier då 

dessa besvarar vad för image destinationen förmedlar och hur. 

För att få ut så mycket som möjligt av intervjupersonernas uppfattningar av ämnet har 

tematiskt öppna intervjuer utförts vilket innebär att intervjupersonerna fick möjlighet att prata 

fritt om ämnet. Intervjumallen för de tematiskt öppna intervjuerna utformades efter kategorier 

vilket skapade en struktur i intervjuerna samt höll både författarna och intervjupersonerna 

inom det undersökta ämnet under samtalet. Fem kategorier valdes ut som ansågs ta upp dem 

viktigaste faktorerna som studien undersöker (Aspers 2011, 143–144). 

3.5 Intervjuer 

Under studiens gång har sju personer intervjuats. Samtliga personer är involverade i företag 

som arbetar i Sigtuna. 

 

 

Namn 

 

Titel 

 

Företag 

 

Intervjutyp 

 

Tid 

 

  Anna Lakmaker 

 

Destinationsutvecklare 

 

       Wenngarn 

 

Personlig 

intervju 

 

    45 min 

  Eva Camel  

  Fuglseth 

  

                VD 

 

Destination Sigtuna 

 

Telefonintervju 

 

    40 min 

  Lotta Giesenfeld 

  Boman      

  

                VD 

    Sigtunahöjden 

Hotell & Konferens 

 

Telefonintervju 

 

    30 min 

  Caroline      

  Folkesson-Levin 

         

         Hotellchef 

 

 Sigtuna Stadshotell 

 

Telefonintervju 

 

    35 min 

  

  Marika Khodr 

 

Destinationsutvecklare 

 

   Steninge Slottsby 

 

Telefonintervju 

 

    40 min  

 

   Anna Toräng 

 

     Museiintendent  

 

   Sigtuna Museum  

            & Art 

 

Telefonintervju 

 

    30 min 

 

  Sevasti Rikoudi 

 

         Hotellchef 

 

    Connect Hotel      

         Arlanda  

 

 

Telefonintervju 

 

    30 min 
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3.6 Text- och bildanalys 

Text- och bildanalys har genomförts på två hemsidor, två filmklipp samt två sociala medier. 

Ena hemsidan tillhör Sigtuna kommun medan den andra hemsidan, filmklippen samt sociala 

medierna tillhör Destination Sigtuna. Sigtuna kommuns hemsida valdes ut för att se hur 

kommunen väljer att presentera sig själva. Destination Sigtunas medier valdes ut då 

organisationen arbetar med att marknadsföra hela Sigtuna och dess aktörer. De sociala medier 

som valdes ut är Facebook och Instagram då det i intervjun framgick att det till största del är 

dessa kanaler som används för marknadsföring. De två filmklippen är skapade av Destination 

Sigtuna och är publicerade på deras egen Youtube-kanal och användes för att komplettera 

resterande medier. De tre olika medierna valdes ut för att få en bred överblick över den image 

som förmedlas. 

3.7 Analysmetod  

För att analysera det insamlade materialet har analysprocessen utgått ifrån Aspers (2011, s. 

165–166) som menar att den kvalitativa analysen är iterativ vilket innebär att analysen bygger 

på att det empiriska materialet genomgår ett flertal granskningar för att hitta nya meningar 

och observationer. Det första steget som det insamlade materialet genomgått är kodning vilket 

innebär reduktion av data som resulterade i ett mer begripbart material. 

Kodning innebär enkelt sagt, att det insamlade materialet bryts ner i olika delar som kallas 

koder och dessa koder kan vara skapade utifrån teorin eller empirin och i denna studie har 

koderna skapats utifrån empirin. Det insamlade materialet delades upp i mindre betydelsefulla 

beståndsdelar och nyckelbegrepp. Genom att identifiera dessa begrepp och tillskriva dem 

koder reducerades materialet efter flera genomgångar, till ett antal uppsättningar av 

kategorier. När ett antal bestämda koder tilldelats det insamlade materialet sorterades koderna 

ut för att hitta kopplingar och mönster mellan koderna. Sedan formulerades ett antal teman 

som förklarade det undersökta ämnet (Aspers 2011, 169–170). De teman som konstruerades 

utifrån intervjuerna var organisationen, marknadsföring, samarbete, image och Sigtuna som 

turistdestination. 

 

Materialet genomgick en växelvis process mellan kodning och tematisering tills författarna 

upplevde att materialet var tillräckligt mättat och att det inte skulle komma fram någon ny 

information eller nya koder. Sedan presenterades koderna och temana som ett sammanställt 

material och arbetet mot en slutsats påbörjades. I kodningsprocessen har målet varit att ta 

fram ett så nyanserat material som möjligt utifrån de tidigare stegen i analysprocessen. 

 

Text- och bildanalys innebär att reflektera över bilder och texters betydelser på en djupare 

nivå. Texter och bilder är symbolsystem som bygger etablerade symboler och konventioner. 

Text- och bildanalys handlar om att bryta ner olika betydelsebärande element i en text eller en 

bild för att senare sammanfoga dessa. Det är en viktig del i det analytiska arbetet och 

grundläggande i tolkningsprocessen av dessa (Ekström & Larsson 2010, 179–190). I denna 

studie har text- och bildanalys utförts på ett flertal medier för att förstå hur en image 

kommuniceras genom bild och text. För att utföra analysen har författarna arbetat efter ett 

antal frågor som Ekström och Larsson (2010) beskriver som hjälpsamma. Frågorna innefattar 
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bland annat relationen mellan text och bild, hur text och bilder är placerade, om det går att 

förstå bilden utan text och vad som är visuellt framskjutet i text och bild. 

I denna studie har författarna även utgått från bildens konstruktion, hur bilden är uppbyggd, 

vilket är viktigt för bildens uttryck. Carlsson & Koppfeldt (2008) har skapat flera element att 

utgå ifrån vid bildanalys. Dessa är perspektiv, utsnitt, bildvinkel, gestalt, färger och skärpa. I 

denna bildanalys har fyra element tillämpats. 

Perspektiv i bilderna och filmklippen har studerats för att förstå vad som är centralt och vart 

fokus ska ligga. Även bildvinkel har studerats för att kunna avgöra hur Sigtuna framställs, i 

filmklippen används bland annat ett fågelperspektiv vilket kan resultera i att området ser 

större ut samt grodperspektiv för att framställa exempelvis slott som större och pampigare. 

Färgerna i bilderna och filmklippen har studerats då färger skapar stämning och har 

känslomässig inverkan. Olika färgnyanser förknippas med olika känslor, exempelvis blått som 

kan förknippas med vatten, längtan och andlighet, grönt kan istället förknippas med naturen, 

ungdomens- och växtlighetens färg. I bildanalysen har även skärpa studerats för att avgöra 

vart fokus ska ligga, olika skärpa kan ge uttryck för tillstånd och känsla (Carlsson & 

Koppfeldt 2008, 19–20). 

3.8 Forskningsetik 

Uppsatsens etiska avvägningar har tagits fram utefter Vetenskapsrådets (2002, s. 5) 

forskningsetiska principer. Utifrån de fyra huvudkrav som Vetenskapsrådet presenterar har 

studien tillämpat samtyckeskravet, nyttjandekravet och informationskravet. Utifrån 

informationskravet har samtliga intervjupersoner informerats om studiens syfte både under 

den första kontakten och sedan ytterligare en gång vid intervjutillfället (Vetenskapsrådet pdf 

2002, 7.). Samtyckeskravet har uppfyllts genom att intervjupersonerna har blivit informerade 

vid intervjuns början att deltagandet är frivilligt och de har möjlighet avbryta sin medverkan 

om de skulle vilja. (Vetenskapsrådet pdf 2002, 9) Intervjupersonernas intervjusvar är endast 

ämnade till denna studie och kommer inte användas för något annat syfte vilket meddelades 

under samtliga intervjuer. För att förenkla transkriberingen av intervjuerna har 

intervjupersonerna tillfrågats och givit tillåtelse till att samtalet spelats in. Inspelningarna har 

raderats efter transkriberingarna vilket intervjupersonerna informerats om. Utifrån detta har 

även nyttjandekravet uppfyllts (Vetenskapsrådet pdf 2002, 14). Kravet som studien inte 

tillämpat är konfidentialitetskravet på grund av att studien inte undersöker något som är etiskt 

känsligt och forskarna anser att de deltagande intervjupersonerna inte kan ta någon skada om 

informationen skulle delas med obehöriga personer. Uppsatsens syfte kräver att 

intervjupersonernas namn, roll och företagsnamn redovisas (Vetenskapsrådet pdf 2002, 12). 

3.9 Metodkritik 

Majoriteten av intervjuerna genomfördes på telefon då intervjupersonerna inte hade tid eller 

möjlighet att mötas för en personlig intervju. Det upplevdes svårare att genomföra intervjuer 

genom telefon då det inte upplevdes lika avslappnat som en personlig intervju och det var 

därmed svårare att få igång en diskussion vilket kan ha lett till kortare och mer koncisa svar 

än vad en personlig intervju ofta ger. Fördelen med personlig intervju är att det är möjligt att 

läsa av intervjupersonens kroppsspråk vilket leder till att forskare bättre kan anpassa intervjun 
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och få en bättre kontakt med intervjupersonen vilket kan leda till ett mer avslappnat samtal 

(Aspers 2011, 144–145). En annan faktor som kan ha påverkat intervjuerna är att en del av 

intervjuerna genomfördes tätt efter varandra vilket kan ha lett till att forskarna inte haft tid att 

reflektera över intervjusvaren innan nästa intervju genomfördes. 

 

Intervjuerna har genomförts med aktörer på destinationen som är partiska i ämnet och vill 

presentera sig själva på ett så positivt sätt som möjligt. Detta har författarna haft i åtanke 

under intervjuerna och har kritiskt granskat det insamlade materialet för att få en så 

sanningsenlig bild som möjligt. En annan faktor som kan ha påverkat intervjusvaren är att två 

av intervjupersonerna, VD:n på Destination Sigtuna och hotellchefen på Sigtuna Stadshotell, 

nyligen tillträtt sin position på företaget vilket kan ha påverkat deras svar i intervjuerna. Då de 

arbetat på företagen under kortare tid kan det ha påverkat svaren i intervjuerna då de inte haft 

information om hur arbetet kring image tidigare utförts. Material till text- och bildanalysen 

har samlats in från partiska källor vilket författarna haft i åtanke i analysprocessen. 

 

Studiens akademiska forskningsartiklar har hämtats från databaser som ansågs vara neutrala 

och objektiva källor som till exempel Söder Scholar och Google Scholar. 

3.10 Reliabilitet 

Trovärdighet är ett av de största problemen inom kvalitativ forskning och således även 

kvalitativa intervjuer. Forskare måste kunna visa läsare av studien att den insamlade 

informationen är trovärdig vilket innebär att redovisa på vilket sätt data är insamlad och att 

den är seriös och relevant för frågeställningen. Därmed är det viktigt att etiska överväganden 

är inkluderade i datainsamlingen eftersom det förhöjer trovärdigheten i studien vilket denna 

studie tagit hänsyn till (Trost 2010, 131–133). För att ytterligare förhöja studiens trovärdighet 

så bifogas de intervjumallar som tillämpats under intervjuerna för att ha en öppenhet gentemot 

läsaren om frågornas relevans i förhållande till studiens frågeställningar. Under intervjuerna 

har författarna haft ett objektivt förhållningssätt och intervjumallen har utformats till samtliga 

intervjupersoner. Även om intervjuerna har varit tematiskt öppna så har samma typ av 

struktur kring de uppsatta kategorierna använts under samtliga intervjuer för att få svar som är 

kopplade till frågeställningarna. 
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4. Teori 

I detta kapitel kommer det teoretiska ramverk som ligger till grund för att analysera det 

empiriska materialet att presenteras. Tre teorier har valts ut och den första som presenteras 

belyser vad destinationsimage innefattar samt betydande faktorer i skapandet av en image. 

Denna teori har tillämpats i studien för att se hur Sigtuna som destination arbetar för att 

framställa en image och vilka verktyg som tillämpas. Den andra teorin som presenteras är 

samarbete i nätverk och används för att få en förståelse för vad nätverk är och hur det kan 

användas i skapandet av en gemensam image på en destination. Den tredje teorin handlar om 

hur image kan förmedlas med hjälp av olika verktyg. Denna teori tillämpas i studien för att 

belysa hur och vad Sigtuna förmedlar för att presentera den skapade imagen gentemot 

besökare. 

4.1 Destinationsimage 

Image är ett mångfacetterat fenomen som har ett flertal olika definitioner. En definition av 

image som ofta citeras är den som Kotler et al (1993, s. 56) ger vilket är, ”the net result of a 

person's beliefs, ideas, feelings, expectations and impressions about a place or an object.” 

Denna studien kommer att undersöka skapandet av image utifrån destinationens perspektiv 

vilket innebär den image som destinationen och destinationsmarkandsföringsorganisationen 

vill förmedla gentemot besökare. 

 

Andersson (2006, s. 25–26) menar att image är representationer av olika symboler som sedan 

tolkas av individen. Företag kan tillsammans arbeta för att presentera en viss image gentemot 

kunden. För att tillsammans skapa en image som genomsyrar en hel destination måste man 

även förstå begreppet identitet. Varumärkesidentitet innebär en särskild uppsättning 

associationer som företag försöker skapa genom olika marknadsföringsstrategier. Identitet kan 

skapas bland annat utifrån historiska aspekter, värdesystem eller nationell identitet. Mossberg 

(2003, s. 168) menar att en stark image kan öka individens förtroende för platsen och ökar 

även därmed chansen att platsen valts ut för ett besök istället för ett besök på konkurrerande 

platser. Om en destination är svår att placera in i en kategori, alltså att den inte har en tydlig 

image eller att destinationen inte är tillräckligt differentierad gentemot konkurrerande 

destinationer, minskar chansen att en individ väljer destinationen för ett besök. Kotler et al 

(1993) menar att image är av stor betydelse för platsmarknadsförare på destinationer då det är 

viktigt att förstå hur destinationen uppfattas av förstahandsbesökare, de som besökt den 

fysiska platsen, och potentiella besökare som ännu inte besökt platsen. För att avgöra hur 

imagen av destinationen uppfattas bör imagen identifieras och kontrolleras för att fortsätta 

attrahera besökare. För att avgöra vilken image som destinationen förmedlar bör den 

uppfattade imagen mätas hos besökare. Då image är föränderligt bör regelbundna 

undersökningar utföras för att se till att det är en positiv bild av destinationen som förmedlas 

till allmänheten (Kotler et al 1993, 141). 
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4.2 Samarbete i nätverk 

Enligt Grängsjö (2001) finns ett ökat intresse för nätverk i organisationer på grund av ett 

flertal anledningar. En anledning är att företag väljer att istället för att konkurrera med andra 

företag, strävar efter att samarbeta för att generera ömsesidig nytta för båda sidor. En annan 

anledning är den tekniska utveckling som är i dagens läge, där informationsteknologin har 

utvecklats avsevärt och gör det enklare för företag att kommunicera med andra företag för att 

skapa strukturer för samarbete vilket är en viktig del av nätverk. Nätverkstanken har även 

blivit mer etablerad inom vetenskapen vilket har innebärt att nätverksbegreppet har blivit mer 

accepterat vilket har medfört mer forskning. Nätverksbegreppet ämnar ge en förståelse för 

företags många och komplexa relationer till varandra. En relation kräver minst två företag och 

när dessa relationer blir fler skapas nätverk. Grängsjö (2001) presenterar fem grundläggande 

antaganden för nätverksperspektivet och det första innebär att alla relevanta organisationer på 

destinationen kan ses som sociala nätverk och ska därmed behandlas och analyseras som 

sådana. Det andra är att organisationers omgivning ska ses som nätverk som består av andra 

organisationer. Det tredje antagandet innebär att handlingar (formella och informella) hos 

aktörerna i organisationer lämpligast förklaras i termer av deras positioner i ett nätverk av 

relationer. Det fjärde antagandet avser nätverkets egenskap som begränsande för handling 

men som i sin tur också skapas av handling. Det sista antagandet är att man vid jämförelse 

mellan organisationer måste se till deras nätverksstrukturer. Nätverket utgår ifrån att den 

enskilda organisationen har viktiga relationer till andra organisationer och att organisationen 

kan ses som beroende av kringliggande verksamheter och därmed kan sägas ingå i ett nät av 

företag. Nätverksaktörerna formulerar sina mål själva och kan därmed ha olika uppfattningar 

om nätverken. Dessa nätverk består av interaktiva processer där dessa aktörer påverkar och 

formar varandra. Turistdestinationens attraktionskraft avgörs av kunden och turisten värderar 

destinationens attraktionskraft utifrån företagens förmåga att tillgodose behoven och den nytta 

som turisten förväntat sig (Grängsjö 2001, 41–43). 

 

Grängsjö (2001, s. 41–43) beskriver nätverk utifrån tre variabler, aktörer, resurser och 

aktiviteter. De flesta aktörer ingår i samarbeten för att stärka en destinations image. Genom att 

ingå i en samarbetskonstellation kan företag slå ihop sina resurser och därmed spara in på 

deras egna ekonomiska resurser. Relationen mellan företag är en betydande resurs för företag 

som ger möjlighet att dra nytta av andra företags resurser. Enligt nätverkssynsättet skapas 

effektivitet inom företag genom att skapa relationer med andra som ger både inflytande och 

beroende. 

 

Nätverkssynsättets främsta fördelar är att kunna kombinera olika aktörer som har olika 

specialkunskaper och genom detta skapa mervärde för kunder och aktörer. När olika aktörer 

interagerar uppstår en friktion som uttrycker möjligheter att mobilisera andra genom att 

utnyttja relationer som både är direkta och indirekta (Grängsjö 2001, 41–43). 

4.3 Kommunikation av image 

Enligt Mossberg (2003, s. 168) kommuniceras image genom förväntningar vilket innebär 

marknadsföringskampanjer, personlig försäljning och word-of-mouth. Genom dessa 
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kommunikativa verktyg uppstår bilder, drömmar och förväntningar hos individer om platsen. 

Individer tenderar att besöka platser med en stark image vilket innebär att image har en viktig 

roll då det är en avgörande faktor i beslutsprocessen om valet att besöka en plats. Andersson 

(2006, s. 25) menar att det är viktigt att se destinationens starka sidor och hur den uppfattas av 

utomstående individer för att veta hur detta kan användas för att marknadsföra platsen för att 

få största möjliga påverkanseffekt. Andersson (2006, s. 26) belyser att om aktörer ska ha 

möjlighet att skapa en image måste det finnas imageskapande aktiviteter och det gör man 

genom att skapa imagebärande symboler. Kotler et al (1993) presenterar att det finns det tre 

användbara verktyg att använda inom platsmarknadsföring för att implementera en effektiv 

image av en plats gentemot potentiella besökare. Dessa verktyg innefattar både egna 

begränsningar och möjligheter (Kotler et al 1993, 151). 

 

Slogans, teman och positionering 

Imageskapare brukar vanligtvis utveckla en slogan för att förena en plats under en och samma 

fras. En slogan är en kortare fras som förkroppsligar en övergripande bild av platsen. Slogans 

är till för att skapa entusiasm om platsen och generera drivkraft och nya idéer. En bra slogan 

förser en plattform från vilken platsens image vidare kan förstärkas (Kotler et al 1993, 151). 

En variation från att använda slogans är att skapa teman. Teman skapas för att driva specifika 

marknadsföringsprogram riktade mot en specifik målgrupp. Effektiva teman är flexibla och 

mångsidiga men ändå grundade i verkligheten. Det viktiga i temaskapande är att verkligheten 

måste stödja temana så att imagen stämmer med de förväntningarna som kommuniceras. 

Ytterligare ett verktyg som kan användas för att kommunicera image är positionering. 

Positionering innebär att platsen positionerar sig själv regionalt, nationellt och internationellt 

som en plats med en särskild typ av aktivitet eller som en alternativ destination till andra 

platser som kan inneha en starkare och mer väletablerad position. Kotler et al (1993) uttrycker 

att utmaningen i imagepostionering är att utveckla en image som kommunicerar dem unika 

attribut som får platsen att stå ut från andra platser. Även i positionering är det viktigt att det 

meddelande som sänds ut till allmänheten stämmer i relation till platsen (Kotler et al 1993, 

151–153). 

 

Visuella symboler 

Visuella symboler har varit framträdande i platsmarknadsföring. För att en visuell symbol ska 

vara framgångsrik behöver den förstärka imagen. Om den visuella symbolen inte stämmer 

överens med platsens slogan, teman eller positionering minskar platsens trovärdighet. Det 

finns fyra typer av visuella imagestrategier (Kotler et al 1993, 153). 

1. Den mångfaldiga synen – Platsen ska kunna kopplas ihop med fler positiva bilder vilket ska 

resultera i en övergripande effekt av platsens mångsidighet och fullständighet. 

2. Den humoristiska synen – Denna strategi används när en plats har en negativ image och är i 

behov av att förändra den. Strategin använder ett komiskt och skojfriskt sätt för att 

marknadsföra platsen. 

3. Den förnekande synen – Ett annat sätt att hantera en negativ image är att överösa platsens 

målgrupp med positiva bilder som subtilt förnekar de negativa aspekterna. 
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4. Den konsekventa synen – När en plats har en positiv image är det enklare att skapa starka 

visuella bilder. När platsen redan har en positiv image försöker man inte skapa en ny positiv 

image som inte representerar den verkliga platsen (Kotler et al 1993, 154–155). 

 

Event 

De flesta imagekampanjer innefattar slogans, reklam och videos men image kan även 

kommuniceras genom event. Eventen kan vara starkt framträdande eller så kan de vara 

mindre framträdande och istället påverka målgruppen över en längre tid (Kotler et al 1993, 

155).  
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5. Resultat 

I detta avsnitt presenteras studiens insamlade material. Resultatavsnittet är uppdelat i två 

delar, den första delen berör material som samlats in genom intervjuer och den andra delen 

berör material som insamlats genom text- och bildanalys. 

5.1 Intervjuer 

Materialet i denna del har samlats in genom sammanlagt sju intervjuer med individer som 

arbetar tillsammans med organisationen Destination Sigtuna. En respondent vi intervjuade var 

Eva Camel Fuglseth, VD på Destinations Sigtuna för att få en bra överblick över 

organisationens verksamhet och deras samarbetspartners. Två respondenter arbetar med 

destinationsutveckling, Anna Lakmaker på Wenngarn och Marika Khodr på Steninge 

Slottsby. Tre respondenter arbetar som hotellchefer på olika hotell i Sigtuna, Caroline 

Folkesson-Levin på Sigtuna Stadshotell, Lotta Giesenfeld Boman på Sigtunahöjden Hotell & 

Konferens och Sevasti Rikoudi på Connect Hotel Arlanda. En respondent, Anna Toräng 

arbetar som museiintendent på Sigtuna Museum & Art. 

Detta kapitel består endast av intervjusvar från respondenterna. 

5.1.1 Tema: Organisation 

Destination Sigtuna har funnits sen 1990-talet och har varit ett privat bolag sedan dess. 

Kommunen är den största finansiären och resterande ekonomi finansieras genom deras 110 

samarbetspartners som är verksamma inom besöksnäringen i Sigtuna. De får direktiv från 

kommunen om att marknadsföra Sigtuna för att generera besökare och detta arbete går ut på 

att destinationsutveckla kommunen genom evenemang och turistservice. Organisationens 

målsättning är att Sigtuna ska vara första valet att leva, verka, bo och växa i. Detta mål menar 

VD:n är något som behöver omarbetas. 

 

Jaa, det som står i ägardirektiven är väldigt, väldigt luddigt som många mål är. Men målsättningen 

är att Sigtuna ska vara första valet att leva, verka, bo och växa i. Det ska vara första valet i Sverige 

vilket är… det är alltså ett mål som sattes innan min tid och jag har väl en del att säga till om 

gällande det målet eftersom det är väldigt tufft och luddigt. - E Camel Fuglseth, VD, Destination 

Sigtuna, intervju, 10 april 2017 

 

Destinations Sigtunas VD menar att styrkan med organisationen är att det finns en väldig 

uppslutning kring destinationsbolaget i kommunen och hos de privata näringsidkarna. 

 

Wenngarns fastigheter och mark ägs av fastighetsbolaget Sisyfos. Wenngarn beskrivs som en 

plats att bo, besöka och arbeta på. Destinationsutvecklaren arbetar med att samordna de olika 

entreprenörerna, både marknadsföringsmässigt och utvecklingsmässigt och har kontakt med 

lokalbefolkning, kommun och näringsliv. Wenngarn var under flera år ett kriminellt område 

med ett dåligt rykte innan bolaget Sisyfos köpte upp området. Idag är Wenngarn under 

utveckling för att etablera ett samhälle med bostäder med tillhörande park, konditori, hotell, 

förskola, slott och gym. 
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Sigtuna Stadshotell uppfördes 1909 och är idag ett designhotell med möteslokaler, matsalar, 

rekreationsutrymmen samt ett tillhörande museum. En liknande aktör är Sigtunahöjden Hotell 

& Konferens som är en konferensanläggning med hotell. Det är en organisation som funnits 

sedan 1970 som arrangerar möten, konferenser och omsätter omkring 40 miljoner och har 30 

anställda. 

Connect Hotel Arlanda ingår i den privatägda kedjan Connect Hotels och öppnades för 

ungefär tolv år sedan. Hotellet är beläget i Arlandastad och bedriver hotellverksamhet, 

konferenser samt långtidsparkering. Steninge Slottsby är ett bostadsområde under utveckling 

som innefattar byn, en stenlada, butiker, restaurang och en gammal loge som ska bli hotell. 

Sedan finns det ytterligare planer på att bygga hus som tillsammans med Stenladan och Logen 

ska bli ett torg med verksamheter. Den sista aktören är Sigtuna Museum & Art som har 

verksamhet i Sigtuna stad och Märsta. Verksamheten arbetar med konst, kultur, historia och 

arkeologi och drivs i dagsläget av åtta personer. Museiintendenten arbetar med utställningar, 

program och kulturmiljövård i kommunen. 

5.1.2 Tema: Marknadsföring 

Destination Sigtunas VD förklarar deras marknadsföring utifrån två ben, Sigtuna stad och 

hållbarhet. Sigtuna stad är en naturlig dragningskraft av besökare till kommunen och 

hållbarhetsarbetet som startade för ett antal år sedan har som syfte att ta ansvar för 

klimatpåverkan som bland annat besöksnäringen bidrar till. Deras marknadsföring sker 

primärt genom digitala kanaler som sociala medier men gällande marknadsföring av 

hållbarhet så förekommer det även en del tryckt media. Traditionell marknadsföring är väldigt 

dyr, förklarar Destination Sigtunas VD, och på grund av ekonomiska aspekterna är digital 

marknadsföring de huvudsakliga kanalerna. De lägger även en del av budgeten på turistguiden 

Sigtunaguiden som är en tidning men dock pågår det diskussioner om den ska fortsättas 

tryckas eller om den ska avverkas. Målgruppen Destination Sigtuna riktar in sig på är kvinnor 

från 45 år och uppåt samt barnfamiljer. VD:n menar att Sigtuna stad är en stark 

mötesdestination vilket gör att även företag inom Stockholm, Mälardalenområdet och Uppsala 

är en målgrupp. Destination Sigtuna har en marknadsföringsgrupp som arbetar för att skapa 

nätverk på destinationen. Olika typer av företag inom besöksnäringen delas upp i olika 

nätverksgrupper beroende på vilken fråga som de vill driva och utveckla. Exempel på nätverk 

som bildats är golfnätverk, slottsnätverk och hotellnätverk.  

VD:n på Destination Sigtuna menar att Sigtuna stad i sig är attraktionen med tanke på att det 

är Sveriges första stad men trots detta finns det svårigheter i att marknadsföra platsen. 

 

Det är ju då Sigtuna stad som är den här turistmagneten och attraktionen som Sveriges första stad 

med allt vad det innebär med runor och ruiner och så. Sen så har vi då i andra änden av kommunen 

Arlanda flygplats med all exploatering som sker där och däremellan har vi några slott och så, så 

det är ju en väldig utmaning som destinationsbolag att marknadsföra platsen Sigtuna för att den ter 

sig väldigt olika.  - E Camel Fuglseth, VD, Destination Sigtuna, intervju, 10 april 2017 

 

Wenngarns primära marknadsföringskanal är Facebook där de har 8000 följare. Det finns ett 

stort engagemang hos följarna på sidan vilket har medfört att händelser som publiceras på 

sidan sprids med hjälp av följarna. De andra kanalerna de använder sig av är radio i Uppsala 
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och Stockholm och även en guideapplikation för Wenngarn som är under utveckling. 

Wenngarn är testplatsen för denna applikation då den inte är lanserad än men ska komma till 

sommaren och detta beskrivs som en viktig marknadsföringskanal. En annan 

marknadsföringskanal är deras hemsida, dock förklarar hon att det är svårt att nå ut genom 

den då hemsidor är på väg bort från marknaden men den behövs för att visa öppettider. En 

annan marknadsföringskanal är lokaltidningen Sigtunabygden som främst används gentemot 

lokalborna. Destinationsutvecklingsansvarig på Wenngarn förklarar att deras målgrupp är 

pensionärer som tycker kultur är roligt och hon benämner de som köpstarka. Deras andra 

målgrupp är barnfamiljer. 

Sigtuna Stadshotell arbetar med webbannonsering och med sociala medier såsom Facebook 

och Instagram men anordnar även event. De annonserar även i lokaltidningen men använder 

mest webbannonser på bokningskanaler såsom Svenska Möten. 

Hotellchefen på Sigtuna Stadshotell menar att de använder Sigtuna stad som en del i 

marknadsföringen av hotellet då de anser att Sigtuna har ett starkt varumärke. Sigtuna 

Stadshotells målgrupp har en snittålder på 45 år men de flesta besökarna är mellan 75–85 år, 

målgruppen involverar även privatpersoner och företagare. 

 

Steninge Slottsby marknadsför i första hand Stenladan som innefattar olika verksamheter som 

butiker och restauranger. De marknadsför Steninge Slottsby som en destination och arbetar 

mycket med varumärket Steninge Slottsby som de vill ska utvecklas. Destinationsutvecklaren 

menar att de inte vill ta del av all marknadsföring av Sigtuna utan endast utvalda evenemang. 

  

Jag tycker att marknadsföra en kommun är inte jätteintressant men däremot innehållet om vi till 

exempel har julmarknad, då skulle vi gärna vilja vara i ett sammanhang där fler julmarknader är 

med i kommunen. Men att prata om Sigtuna i vårt fall så är det ju klart att vi gärna vill få med oss 

Sigtuna stad för det är en tillgång för oss men pratar vi för mycket kommunen så finns det 

ingredienser som inte är en tillgång, utan tvärtom blir det liksom något negativt. Vi vill till 

exempel inte förknippas med Märsta, för det drar ner oss som projekt och utvecklingsprojekt. 

- M Khodr, Destinationsutvecklare, Steninge Slottsby, intervju, 11 april 2017 

  

Deras marknadsföringskanaler är i första hand digitala i form av sociala medier, nyhetsbrev 

och hemsida. Till nationaldagsfirande och julmarknaden använder de även radioreklam och 

trycksaker. De har ingen specifik målgrupp utan det är mer geografiskt styrt och beroende av 

säsong och evenemang. Steninge Slottsbys destinationsutvecklare berättar att anledningen till 

att digitala kanaler används i marknadsföringen är att det finns en interaktivitet mellan företag 

och kund som är viktig och kostar relativt lite samt är lätt att utvärdera. Sigtunahöjden 

marknadsför sig också främst genom sociala medier och hemsida men även Linkedin som är 

menat för deras konferensgäster. En annan marknadsföringskanal som används är mässor där 

de presenterar anläggningen tillsammans med andra mötesanläggningar. Hotellchefen på 

Sigtunahöjden förklarar att de är en del av Destination Sigtunas marknadsföring och finns 

därmed på hemsidan och ingår även i olika erbjudanden och paket. 

 

Där är det lättare att vi tillsammans går med destinationen under Sigtunataket, besökarna vet att de 

ska till Sigtuna men inte valt vart de vill bo än och där blir vi en leverantör. - L Giesenfeld Boman, 

VD, Sigtunahöjden Hotell & Konferens, intervju, 13 april 2017 
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Connect Hotel Arlanda har olika målgrupper som privatresenärer som är på väg till eller från 

ett resmål, konferensgäster och affärsgäster som behöver övernatta. Marknadsföringsmässigt 

använder de främst hemsida och återförsäljare genom Online Travel Agents som exempelvis 

Expedia och Booking.com. De marknadsför logi samt konferens och hotellchefen menar att 

de inte marknadsför Sigtuna som destination. Connect Hotel Arlanda var med i Destination 

Sigtunas årliga tidning och haft en del annonsering tillsammans och det var för att öka 

medvetenheten och kännedomen om kedjan Connect Hotels. 

 

Sigtuna Museum & Arts museiintendent förklarar att deras marknadsföring sköts av 

kommunens kommunikationsavdelning. De marknadsför sig genom evenemangskalendern 

genom Destination Sigtuna med hjälp av programblad för kultur- och fritid och de använder 

även sociala medier såsom Facebook, Instagram och hemsidan. Deras målgrupp är alla 

kommuninvånare och på museet har de valt att rikta in sig på barn och turister. 

 

Vi har ingen marknadsförare direkt på museet kan man säga. Vi använder det vi kan, har tid och 

pengar till. (…) Vi gör det vi kan helt enkelt men hoppas vi ska få det mer strukturerat, vi håller på 

att rekrytera en kommunikatör just nu.  – A Toräng, Museiintendent, Sigtuna Museum & Art, 

intervju, 25 april 2017 

5.1.3 Tema: Samarbete 

VD:n på Destination Sigtuna förklarar att de inte har några krav på samarbeten utan att deras 

samarbetspartners är en naturlig del av Sigtuna som destination. Deras hållbarhetsarbete 

involverar 15 anläggningar där de tillsammans har satt upp gemensamma riktlinjer för vad 

man ska leva upp till för att ingå i satsningen. Det är hotell och konferensanläggningar som 

ingår i samarbetet och genom detta förbinder de sig till att erbjuda ett ekologiskt sortiment 

såsom ekologiska bananer, mjölk och kaffe. 

VD:n menar att de klimatberäkningar de gör på anläggningar hjälper till att minska 

klimatpåverkan. Trots att hållbarhetsarbetet är i fokus så finns det inga krav på övriga aktörer 

som samarbetar med Destination Sigtuna. Dock så menar hon att hållbarhetsaspekten 

genomsyrar all deras kommunikation med alla partners. 

VD:n förklarar att det är viktigt för destinationsbolaget med ett starkt nätverk. 

 

När det gäller, inte minst destinationsutvecklingen är det jätteviktigt för destinationsbolag att ha ett 

starkt nätverk och samma gäller för evenemang eller söka kongresser, alltså man måste ha ett 

starkt nätverk och då är partnerskapet otroligt viktigt. Så det skulle jag säga är nödvändigt för att 

utveckla destinationen. - E Camel Fuglseth, VD, Destination Sigtuna, intervju, 10 april 2017  

  

I Destination Sigtunas nätverk ingår 110 företag. Organisationen vill att samtliga aktörer ska 

arbeta mot samma mål och för att säkerhetsställa detta anordnar de gemensamma och 

personliga möten med nätverken, kommunikation sker även genom e-post. 

 

Wenngarn samarbetar med destinationsbolaget Destination Sigtuna. De samarbetar även med 

andra aktörer såsom kommunen, föreningar och företag. Wenngarn ställer krav på 

entreprenörerna som är verksamma i området. Wenngarns destinationsutvecklare menar att 
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kraven tagits fram för att skapa ett så attraktivt område som möjligt genom bland annat ett 

ekologiskt utbud, särskilda öppettider i kaféet och prissättning på varor och tjänster. 

Wenngarns destinationsutvecklare menar att syftet med deras samarbeten främst är att 

marknadsföra Wenngarn som destination och dess aktörer. Utmaningen med deras samarbeten 

är att de inte har kapacitet till uppföljning med alla samarbetspartners eller till att etablera nya. 

Destination Sigtuna och Wenngarn har ett nära samarbete och har kontinuerligt personliga 

möten med avstämning och uppföljning. 

 

Sigtuna Stadshotell samarbetar främst med organisationen Svenska Möten och olika 

bokningsbolag. Hotellchefen menar att Sigtuna Stadshotell är noga med vilka de väljer att 

samarbeta med då de inte vill riskera att skada sitt eget varumärke. Två gånger om året har de 

avstämningsmöten med enstaka samarbetspartners beroende på hur omfattande samarbetet är. 

 

Steninge Slottsbys destinationsutvecklare förklarar att på grund av tidsbrist har inte 

samarbeten prioriterats men hon betonar vikten av personlig kontakt inom samarbeten och 

nätverksträffar. Hon förklarar att de kommunicerar med både Wenngarn som har liknande 

aktiviteter och Destination Sigtuna som har en överblick över Sigtuna stads aktörer för 

gemensam planering. Destinationsutvecklaren säger att hon inte upplever att Steninge 

Slottsby har några utmaningar men tar sedan upp något hon vill se förbättring i; 

 

Jag har framfört till Destination Sigtuna att jag vill ha lite mer samordning, diskussion och dialog 

kring de olika evenemangen eftersom vi har Wenngarn som är en annan destination i kommunen 

som gör lite likartade aktiviteter som vi gör och vi har Sigtuna stad som också har en del likartade. 

Att vi ska samordna det och kanske bli bättre på att kommunicera det samlat. Och att Destination 

Sigtuna kunde hålla sin hand över det tänker jag och att vi kunde skjuta in lite pengar kanske. - 

Marika Khodr, destinationsutvecklare, Steninge Slottsby, intervju, 11 april 2017 

 

Sigtunahöjden Hotell & Konferens samarbetar med Destination Sigtuna för att marknadsföra 

olika paket där de delbetalar en del av marknadsföringskampanjen. De samverkar med 

golfklubbar i Sigtuna och destinationsbolagets samarbetspartners genom att de 

rekommenderar varandras verksamheter. Syftet med deras samarbeten är att de presumtiva 

gästerna ska besöka Sigtuna istället för kringliggande destinationer. 

 

Sigtunahöjden följer miljömärkningen Svanens direktiv men har själva inga miljökrav på sina 

samarbetspartners. De har uppföljning av samarbetet med Destination Sigtuna genom 

personliga möten en gång i månaden där de diskuterar mycket om hållbarhetsarbetet. 

Connect Hotel Arlanda är med i Destination Sigtunas frukostklubb där de och övriga aktörer i 

Sigtuna får möjlighet till att gå på möten en gång i månaden för att nätverka. Dock visar 

hotellchefen inget större intresse för att delta på dessa möten månadsvis. Syftet med deras 

samarbeten är främst marknadsföring men även att generera fler bokningar och öka 

medvetenheten om deras hotellkedja. De förklarar även att de inte är lika stora som 

hotellkedjorna Scandic Hotels eller Nordic Choice Hotels som har en annan 

marknadsföringsmotor, då Connect Hotels är privatägda handlar det mest om att synas. 

Sigtuna Museum & Art förklarar att de har samarbete med föreningar, förvaltningar, skolor 

och andra museer och riksutställningar. Deras syfte med samarbeten är att förmedla konst, 
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kultur och att skapa mötesplatser på olika sätt. Museiintendenten förklarar att uppföljningen 

med Destination Sigtuna inte sker regelbundet på grund av tidsbrist. 

5.1.4 Tema: Image 

VD:n på Destination Sigtuna beskriver Sigtuna stads image som klar och tydlig, det är mycket 

historia, Sveriges första stad och en pittoresk och mysig plats. Dock menar hon att hela 

Sigtuna och alla kommundelar som destination är spretig utan en gemensam image då det 

finns en del problemområden i kommunen. VD:n förklarar att positiva delar man vill lyfta och 

förknippas med är golf, slott och att det är en mysig stad. Destination Sigtuna försöker 

förmedla denna bild av Sigtuna samt Sigtuna stad, och hoppas att den presumtiva besökaren 

ska uppfatta destinationens image på detta sätt. Ett varumärke och en varumärkesplattform är 

framtaget för Sigtuna som tydligt ska spegla Sigtuna som Sveriges första stad men som även 

ligger i framkant med att våga vara först. VD:n har tidigare arbetat med varumärket 

Stockholm och har då inspirerats mycket av hur man där tydligt paketerat budskapet runt ett 

starkt varumärke. 

 

Så när det gäller varumärke och kommunikationsplattform och så, så tycker jag att Stockholm är 

en fantastisk förebild faktiskt i hur man har lyckats paketera budskapet väldigt spetsigt och kaxigt 

och försökt sticka ut. – E Camel Fuglseth, VD, Destination Sigtuna, intervju, 10 april 2017 

 

Destination Sigtuna diskuterar imageskapande tillsammans med kommunen och menar att det 

är viktigt att bestämma sig för vad man är och vad man verkligen vill förmedla och belyser att 

de tillsammans inte landat i ett gemensamt förhållningssätt med kommunen i denna fråga 

ännu. Destinationsbolaget upplever sig ha mottagit positiv feedback gällande destinationens 

image där man sett en överrenstämning mellan förväntningar och upplevelse. VD:n på 

Destination Sigtuna säger dock att de mätningar som görs på destinationen endast är över 

kommersiella övernattningar vilket hon menar är det vanligaste sättet att bedöma 

destinationens besöksstatistik. 

 

Wenngarns destinationsutvecklare beskriver Sigtunas image med ordet gammalt och berättar 

att kommunen för flera år sedan gjorde en undersökning om hur Sigtunas varumärke 

uppfattades. Det mest förekommande ordet för hur man uppfattade varumärket och imagen 

var gammalt och det motiverades med Sigtuna stads gamla gågator och historia. Problemet 

har varit att skapa ett starkt varumärke för hela Sigtuna kommun istället för endast Sigtuna 

stad. Wenngarn vill ses som Sveriges mest öppna slott och detta på grund av att slottet i 

dagsläget inte har kvar den ordinarie inredning som tidigare fanns vilket gör att besökare kan 

röra sig mer fritt då risken för skadegörelse av föremål inte finns.  

Enligt destinationsutvecklaren beskrivs Wenngarn även med ordet mycket. De bygger 

bostäder, anordnar motorträffar, filmvisningar och annat. 

 

Vi brukar säga att vi är gummistövlar mer än högklackat och mer fleecetröja än kravatt, just för att 

vi är slottet på landet med åkrarna utanför, djurhållningen som varit här och att det har varit en 

gammal gård här. Därför brukar säga att vi är slottet på landet. - A Lakmaker, 

Destinationsutvecklare, Wenngarn, intervju, 11 april 2017 
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Hotellchefen på Sigtuna Stadshotell beskriver som föregående aktör, Sigtunas image med 

mycket historia och att det Sveriges första stad med en vacker miljö. Det Sigtuna Stadshotell 

vill förmedla är en exklusiv, unik, historisk och högkvalitativ image. I intervjun framgår det 

att hotellet upplever att många från Stockholmstrakten tror att Sigtuna ligger långt bort trots 

att det tar cirka 35 minuter med bil mellan Stockholm och Sigtuna. Denna tro om att Sigtuna 

skulle ligga långt ifrån Stockholm upplever hotellet vara en nackdel som de behöver arbeta 

med. Hotellchefen upplever att många hotellgäster blir positivt överraskade av miljön i 

Sigtuna. 

 

Alltså det är väldigt många som säger när de kommer hit att, oj vad vackert det var det hade jag 

ingen aning om.. – C Folkesson-Levin, Hotellchef, Sigtuna Stadshotell, intervju, 11 april 2017 

 

Steninge Slottsbys destinationsutvecklare säger att Sigtuna stad har en fantastisk image som 

står för det gamla och vackra. Hon menar att vad staden än gör så kommer den att lyckas, det 

räcker med att ha mysiga gator, butiker och caféer. Miljön i Sigtuna stad beskrivs som en unik 

plats, dock menar destinationsutvecklaren att Sigtuna kommun med andra kommundelar inte 

är lika attraherande ur ett destinationsperspektiv. Hon förklarar att Sigtuna stad är den stora 

tillgången och är den delen av Sigtuna som Steninge Slottsby vill knyta an till. De vill gärna 

ligga nära Sigtuna stads image då bebyggelsen i området är av historisk karaktär. Steninge 

Slottbys destinationsutvecklare tror inte att alla besökare har rätt bild av Sigtuna, utan tror att 

det finns en förväntan om kultur trots att detta har förändrats. Hon menar att varumärket är 

känsligt och kan påverkas av områden som framförallt Märsta. 

  

Sigtunahöjden Hotell & Konferens upplever att Sigtuna har en bra image som innefattar 

Sveriges första stad, miljö och hållbarhet. Sigtunahöjdens hotellchef upplever att det finns en 

del förbättringsområden i Sigtuna som kan skapa fler reseanledningar för privata besökare.  

För att uppnå detta måste destinationen bredda och utmana den nuvarande imagen då 

Sigtunahöjdens hotellchef upplever att image är viktigt och nödvändigt för en destination. 

 

Hotellchefen på Connect Hotel Arlanda förknippar Sigtuna med historia. Hotellet har ingen 

specifik image utan vill kunna erbjuda låga priser på logi i Arlandastad. Hotellchefen tror att 

image är viktigt och menar att Stockholm som lyckats bygga ett starkt varumärke gynnar 

kringliggande områden och därmed även Sigtuna. 

 

Sigtuna Museum & Arts museiintendent upplever image som viktigt för en turistdestination 

och ser Sigtuna som en blandning mellan vikingatid och Arlanda. Museets egna image 

reflekterar Sigtunas historia och museiintendenten tror att besökare kan vara inställda på att de 

besöker en medeltida stad vilket kan leda till besvikelse då det endast finns kvar vissa spår av 

medeltiden. 

5.1.5 Tema: Sigtuna som turistdestination 

Destination Sigtunas VD förklarar att den enda nationella dragningskraften är Sigtuna stad 

och utöver det har de också evenemang som genererar besökare. Hon förklarar att Sigtunas 

julmarknad ger 100,000 besökare varje december inför jul. Sigtunas litteraturfestival har 
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också en stor attraktionskraft som ökar intresset för Sigtuna som destination. Sigtuna har 

säsongsrelaterade besökare och har flest besökare under sommartid och under julen. 

  

Vi skulle behöva en riktigt fin camping och sen skulle vi behöva en till reseanledning i form av ett 

härligt museum eller en upplevelsepark eller någonting. – E Camel Fuglseth, VD, Destination 

Sigtuna, intervju, 10 april 2017 

 

Wenngarn förklarar att Sigtuna stad och Wenngarn kan ta hjälp av varandra då båda har en 

historisk plats som ligger beläget nära varandra. Lokalbefolkningen är deras fokusmålgrupp 

på Wenngarn då dem är engagerade i Wenngarnprojektet. Det som saknas i Sigtuna som 

turistdestination är, enligt Wenngarns destinationsutvecklare, bra kommunikation och 

förbindelser. Deras busshållplats drog Storstockholms Lokaltrafik in på grund av det gamla 

områdets tidigare verksamheter. 

 

Hotellchefen på Sigtuna Stadshotell förklarar att Sigtunas huvudsakliga attraktioner är 

Sigtuna stad, julmarknaden och Litteraturfestivalen. Det som saknas i Sigtuna skulle vara ett 

levande företagsnätverk och att det är inte så anpassat för barnfamiljer då det till exempel 

saknas en bra lekplats. Även museiintendenten på Sigtuna Museum & Art förklarar att det 

saknas något att göra för barn i Sigtuna. 

Samtliga personer förklarar att det är Sigtuna stad som är attraktionen i sig och alla 

intervjupersoner anser att det krävs fler reseanledningar för att fler personer ska besöka 

Sigtuna. Hotellchefen på Sigtunahöjden Hotell & Konferens anser att det behövs ett större 

återkommande event för att attrahera fler besökare. 

5.2 Text- och bildanalys  

Materialet i denna del har samlats in med text- och bildanalys genom hemsidor, filmklipp och 

sociala medier. Först analyseras Destination Sigtunas och Sigtuna kommuns hemsida, sedan 

presenteras Youtube-filmer från Destination Sigtunas kanal. De filmklipp som analyseras är 

”Sigtuna 365 dagar” och ”Tillsammans gör vi skillnad - Sigtuna”. I sista delen analyseras 

Sigtunas sociala medier där Destination Sigtunas Facebook-sida ”Sigtuna” och Destinations 

Sigtuna Instagram ”iSigtuna” har valts ut.  

5.2.1 Hemsidor 

Destination Sigtuna 

”Where Sweden Begins”. Denna slogan är det första som presenteras på Destination Sigtunas 

hemsida. Bakom texten visas olika bilder på Sigtunas landskap, attraktioner och restauranger i 

ett bildspel. De bilder som visas är Sigtunas stadskärna, runstenar, ett pittoreskt café och 

soliga landskap. Hemsidans framsida presenterar olika aspekter av Sigtuna såsom platsens 

historia, evenemang och en kort film om Sigtuna där området presenteras som en året runt 

destination. För att presentera Sigtuna som destination har de använt citat från lokalbor där de 

beskriver vad som är bra med Sigtuna. 

 

Det bästa med att arbeta och bo här är att man kan nå storstadens puls på en knapp timme. Jag 

gillar också att här finns både stad och landsbygd, vars tusenåriga historia ofta är väldigt tydlig. - 
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Lokalbo i Sigtuna (www.destinationsigtuna.se, 2017) 

 

I listen to historic Sigtuna, just like a great story. I do this by stepping into any of the amazing 

stores and buildings down Stora gatan. I believe that these buildings are the greatest storytellers of 

history, culture, beauty, hardship, perserverance, and life. But, we must be willing to listen. 

Lokalbo i Sigtuna (www.destinationsigtuna.se, 2017) 

 

Fika på något av Sigtunas alla kaféer, vandra i naturen och promenera längst med 

Strandpromenaden. När barnen får bestämma blir det en utflykt till Arlanda för fika och plane-

spotting! - Lokalbo i Sigtuna (www.destinationsigtuna.se, 2017) 

 

Destination Sigtunas hemsida lägger mycket fokus på Sigtunas historia och lyfter tydligt fram 

att Sigtuna var Sveriges första stad. De sevärdheter som presenteras är främst kyrkor och slott. 

De beskriver Sigtunas sevärdheter på följande sätt; 

Sigtuna rymmer minnen från alla tider. Kyrkor och ruiner, slott och torparbyar, minsta rådhuset 

och den största flygplatsen – alla är de en del av vår historia och alla är värda ett besök. Promenera 

på Sveriges första gågata – platsen för Sveriges födelse. Här stod Erik Segersäll år 970 och pekade 

ut var Sigtuna stad skulle byggas. Det var här det nya Sverige bildades och Erik utropade sig till 

kung. - Destination Sigtuna (www.destinationsigtuna.se, 2017) 

 

De lyfter på ett flertal ställen på hemsidan fram Arlanda som en sevärdhet för barnfamiljer där 

de bland annat kan se på flygplan eller gå på museum. Ytterligare aktiviteter som riktas mot 

barnfamiljer är naturreservat som presenteras genom bilder på barn i naturen. Sigtuna lyfts 

även fram som en internationell mötesplats vilket kopplas ihop med att Sveriges största 

flygplats är placerad där. Sigtuna beskrivs som en plats som alla har nära till då området 

innehar flygplats, lokaltrafik, gästhamn och tåg. Hemsidan lyfter fram varierande upplevelser 

för olika målgrupper genom att lyfta fram evenemang hos flera av Sigtunas aktörer och det 

erbjuds färdigpaketerade upplevelser där ett flertal aktörer ingår (www.destinationsigtuna.se, 

2017). 

 

Sigtuna Kommun 

Sigtuna Kommuns hemsida riktas främst till boende eller potentiella inflyttare till Sigtuna 

kommun med information om bland annat boende, näringsliv och utbildning. Ett ämne som 

tydligt presenteras och något som är bland det första man ser när man besöker hemsidan är 

hållbarhet. Sigtuna beskrivs som en EKO-kommun som arbetar för en långsiktig hållbar 

utveckling. De områden som kommunen arbetar med är ekonomisk, ekologisk, social och 

demokratisk hållbarhet och samtliga områden finns att läsa om samt hur kommunen arbetar 

inom dessa områden. Beskrivningen av Sigtuna som besöksdestination beskrivs som en plats 

med minnen från alla tider där kyrkor, ruiner, slott och torparbyar står i fokus men lyfter även 

fram ett modernare Sigtuna (www.sigtuna.se, 2017). 

 

Här finns Märsta, Valsta, Rosersberg, Arlanda och en levande landsbygd. Än idag är Sigtuna en 

plats som välkomnar det internationella och mångkulturella. För vi vet att olikheter berikar. Hos 

oss möts människor, tankar, idéer, kulturer och företag. Hos oss möts dåtid och framtid, natur och 

stad, Sverige och världen. Varje år passerar mer än 25 miljoner människor Sigtuna kommun via 

landets största flygplats. Men snarare än en plats att resa ifrån är det här en plats att komma hem 

till. - Sigtuna kommun (www.sigtuna.se, 2017) 
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För att sprida information om Sigtuna finns det fyra länkar på varje sida av hemsidan som gör 

att man kan dela sidan direkt på sociala medier. De sociala medier som är möjliga att dela på 

är Facebook, Twitter och Linkedin samt en länk för e-post. Då Sigtuna kommun är en av 

ägarna i Destination Sigtuna länkar de på hemsidan vidare till dem för information om 

sevärdheter och aktiviteter som finns att göra på platsen (www.sigtuna.se, 2017). 

5.2.2 Youtube-filmer - Destination Sigtunas kanal 

Sigtuna 365 dagar 

Filmklippet “Sigtuna 365 dagar” är upplagd på Destinations Sigtunas Youtube-kanal och 

publicerades den 16/2 - 2017. Filmklippet är 2 minuter och 22 sekunder lång, har 742 

visningar och kan även ses på första sidan av Destination Sigtunas hemsida. Filmklippets 

introduktion visar Sigtunas landskap över de fyra årstiderna sommar, höst, vinter och vår, för 

att sedan presentera filmklippets titel; Sigtuna 365 dagar om året. Filmklippets fokus ligger på 

att lyfta fram Sigtunas mångsidighet året om och att det finns ett stort antal aktiviteter och 

sevärdheter oavsett vilken årstid det är. Filmklippet består endast av rörliga bilder och 

bakgrundsmusik, det finns ingen text eller information (www.youtube.com, 2017). 

 

Under vintertid visas bilder på vinterlandskap, promenerande människor, skidåkning, 

orientering och skridskoåkning. Filmklippet visar under denna årstid många bilder på naturen 

och människor som utför aktiviteter. Bilderna på vår- och sommartid visar golfbanor, caféer, 

slott och även Arlanda. Bilderna från höstens årstid är svåra att urskilja från de övriga 

årstiderna då det inte tydligt framgår i filmklippet. Övriga element som lyfts fram är mat, 

restauranger, nattklubbsmiljöer och barer (www.youtube.com, 2017). 

 

Filmklippet är en resa genom Sigtuna och det visas genom ett stort antal bilder som visas i 

snabb takt och årstiderna visas blandat igenom filmklippet (www.youtube.com, 2017). 

 

Tillsammans gör vi skillnad - Sigtuna 

Filmklippet “Tillsammans gör vi skillnad” är upplagd på Destinations Sigtunas Youtube-

kanal och publicerades den 24/2 - 2016. Den är 4 minuter och 32 sekunder lång och har 375 

visningar. Filmklippet handlar om Sigtunas arbete med hållbarhet, främst den ekologiska och 

hur de arbetar med det. I början visas översiktsbilder på hotell i Sigtuna av bland annat 

Wenngarn, Hotell Kristina, Sigtunahöjden Hotell och Konferens och Sigtuna Stadshotell. En 

röst berättar om Sigtuna och varför det är viktigt med hållbarhetsarbete på destinationen 

(www.youtube.com, 2017). 

Besöksnäringen växer. Som Sveriges fjärde största hotelldestination och hemkommun till Sveriges 

största flygplats Arlanda känner vi i Sigtuna ett särskilt ansvar. Sedan 2009 har hotellen runt 

Sigtuna och Arlanda därför lagt konkurrens åt sidan för att samarbeta runt hållbarhet. Omtanke om 

gästen går hand i hand med omtanken om miljön. Vi arbetar med frågor som rör klimat, mat och 

samhälle och vi har en gemensam vision att tillsammans göra skillnad. - “Tillsammans gör vi 

skillnad”, Sigtunas Youtube-kanal (www.youtube.com) 

 

Under filmklippet talar chefer från olika hotell som ingår i samarbetet om varför de vill arbeta 

med hållbarhet och hur man blir hållbar. Under filmklippets gång berättas det mer konkret om 
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vad för åtgärder som gjorts och vad för mål som finns för den ekologiska hållbarheten på 

destinationen. Ett av målen är att de vill minska koldioxidutsläppet vilket dem har lyckats 

med, och den koldioxid de fortfarande släpper ut kompenseras med trädplantering i Malawi. I 

filmen berättar Destination Sigtunas förra VD om hur destinationen ska bli den första 

destinationen fri från palmolja eller fri från ocertifierad palmolja. I filmklippet berättar Joakim 

Landén från Rosersbergs Slott att de valt att arbeta och samarbeta med viktiga frågor som 

hållbarhet då det resulterar i en uppmärksamhet som gör att de får flera besökare. Aktörerna 

menar att de använder närproducerade varor och ekologiskt kaffe, mjölk och bananer. Övriga 

åtgärder som de berättar att de gjort för den ekologiska hållbarheten är att producera egen 

honung med egna bikupor, använder ekologiska råvaror så mycket de kan, använder elbil och 

har minskat energianvändningen (www.youtube.com, 2017). 

 

I filmklippet beskriver en röst att det inte finns ett alternativ till att inte vara hållbara. Det är 

inte bara för att det är nödvändigt att vara det utan att det även ger Sigtuna en 

konkurrensfördel genom att visa upp ett tydligt och ärligt miljöengagemang. De lyfter fram 

vikten i samarbetet mellan olika anläggningar och hur de lägger konkurrensen åt sidan för att 

fokusera på en gemensam fråga. Filmklippet visar många bilder på olika maträtter, caféer och 

restauranger samtidigt som en röst berättar att mat är en stor del av upplevelsen i Sigtuna. 

Även här tar de upp vikten av hållbarhet i form av att minska matsvinnet genom att värna om 

de resurser som finns. Filmklippet avslutas med en presentation av de aktörer i Sigtuna som 

ingår i nätverket som arbetar med hållbar utveckling av destinationen (www.youtube.com, 

2017). 

5.2.3 Sociala medier 

Destination Sigtunas VD Eva Camel Fuglseth, berättade under intervjun att sociala medier är 

en stor del av marknadsföringen av Sigtuna. De sociala medier som främst används är 

Facebook och Instagram. 

 

Destination Sigtunas Facebook-sida har 8433 gilla-markeringar på sidan och 8014 personer 

som följer uppdateringarna på sidan. Uppdateringar med tillhörande foton publiceras nästan 

varje dag. Facebook-sidan riktar sig till en stor målgrupp då det står att sidan är till för de som 

bor i Sigtuna, vill bo i Sigtuna, har besökt eller vill besöka Sigtuna. Sidan används för att 

sprida information om vilka evenemang som finns i Sigtuna och aktiviteter som finns att göra 

hos de olika aktörerna på platsen. Majoriteten av bilderna som publicerats visar vyer över 

Sigtuna stads landskap under olika årstider, djur som hästar, getter samt får och historiska 

byggnader. Många bilder som publiceras på sidan har en tillhörande text som beskriver 

kommande händelser i främst Sigtuna stad men även en del om Märsta. Facebook-sidan 

används för att sprida information om Sigtuna som besöksdestination och många av inläggen 

innehåller reklam för olika besökspaket för till exempel Alla hjärtans dag, vilket gör att en del 

inlägg innehåller ett flertal aktörer i Sigtuna. Inlägg om mat som finns i Sigtuna delas ofta på 

sidan genom bilder på maträtter, restauranger och kockar, även naturbilder står i fokus 

(www.facebook.com, 2017). 
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På Facebook-sidan finns även rörliga bilder i form av kortare filmklipp från olika evenemang 

i Sigtuna. Det finns även en lista över kommande evenemang och evenemang som varit. 

Under pågående event kan Facebook-användare registrera att de besökt evenemanget eller om 

de bara besökt Sigtuna vilket kan göra att fler blir medvetna om Sigtuna genom att det sprids 

via besökarnas konton. En del av bilderna publiceras av administratören, Destination Sigtuna, 

men den är mest till för att besökare eller boende i Sigtuna ska publicera bilder, historier och 

recensioner av Sigtuna (www.facebook.com, 2017). 

 

Det andra sociala mediet som Destination Sigtuna främst använder är Instagram. Instagram-

kontots namn är “iSigtuna” har 1271 stycken följare och har i skrivande stund publicerat 1073 

bilder. Detta konto är kopplat till Facebook-sidan vilket innebär att det är till stor del samma 

bilder som publicerats. En skillnad från Facebook-sidan är att i presentationen på Instagram-

sidan lyfts destinationens arbete med hållbarhet fram och hänvisar besökaren vidare för mer 

information på Destination Sigtunas hemsida. Precis som på Facebook-sidan läggs många 

bilder upp till förmån för Sigtunas olika aktörer, främst i Sigtuna stad. Skillnaden mellan de 

sociala medierna är att Instagram-kontot har ett större fokus på det ekologiskt hållbara arbetet 

som destinationen gör. De lyfter tillsammans med bilderna fram de olika aktörernas bidrag till 

arbetet genom till exempel ekologisk mat, minskat matsvinn, närproducerad och giftfri mat 

(www.instagram.com, 2017). 
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6. Analys 

I detta avsnitt analyseras det insamlade materialet utifrån studiens teoretiska ramverk och den 

tidigare forskningen. 

6.1 Destinationsimage 

Enligt Gallarza et al (2002) påverkar en turistdestinationsimage individens uppfattning och 

med det val av destination. Studien belyser destinationsimage och marknadsföring för att 

förstå destinationens synvinkel om arbetet kring imageskapande. Respondenterna förklarar 

vikten i imageskapande och att det behövs för att etablera en destination. Destination Sigtunas 

VD förklarar Sigtuna stads image som tydlig, Sveriges första stad, men att hela Sigtuna 

kommuns image är spretig, då det finns en del problemområden i kommunen. Hon förklarar 

att det är viktigt med ett gemensamt förhållningssätt med kommunen men att de inte riktigt är 

där än. Det kan göra att besökarna inte får en helhetsbild av Sigtuna. De förmedlar sin image 

med fokus på de positiva delarna, men det kan påverka individens uppfattning om Sigtuna 

som destination, om man inte belyser kommundelarna med problem. 

 

Enligt Andersson (2006) måste varumärkesidentitet som exempelvis historiska aspekter 

tillämpas för att kunna skapa en gemensam image av en destination. Utifrån intervjusvaren 

samt bild- och textanalys framgår det tydligt att Sigtuna stad beskrivs besitta en positiv image 

som ger bilder av en historisk, gammal plats och Sveriges första stad. En del av Sigtunas 

image som aktörerna på Destination Sigtuna, Wenngarn och Sigtunahöjden lyfter fram är 

ekologisk hållbarhet. Det presenteras tydligt som en stor del av destinationens image på 

kommunens hemsida och genom filmklipp på Destination Sigtunas Youtube-kanal, men 

ämnet presenteras inte mycket i intervjuerna med någon av aktörerna. De historiska 

aspekterna av imagen har en större koppling till varumärkesidentiteten och nämns betydligt 

oftare än vad hållbarheten gör. Den största utmaningen för Sigtunas image beskrivs vara den 

gemensamma imagen för hela kommunen. Enligt Destination Sigtuna, Wenngarn och 

Steninge Slottsby har problemområden i kommunen varit den största utmaningen för en stark 

gemensam image för hela Sigtuna. Destination Sigtunas VD menade att fler delar 

organisationen vill förknippas med och lyfta fram är golf, slott och en mysig stad. Sedan har 

även alla aktörer en egen image de också vill förmedla vilket enligt Mossberg (2003) kan leda 

till att destinationen inte är tillräckligt differentierad gentemot konkurrerande destinationer. 

Om destinationen är svår att placera in i en kategori kan chansen för att en presumtiv besökare 

väljer just den tilltänkta destinationen minska. 

 

För att avgöra hur imagen av en destination uppfattas menar Kotler et al (1993) att imagen bör 

identifieras och kontrolleras för att fortsätta attrahera besökare, och för att avgöra vilken 

image som förmedlas bör den uppfattade imagen hos besökarna mätas. Destination Sigtunas 

VD förklarade att de mätningar organisationen gör endast berör kommersiella övernattningar. 

Alltså finns det ingen mätning eller uppföljning av imagearbetet vilket gör att det inte går att 

se hur den uppfattas eller når besökare och presumtiva besökare. 
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6.2 Samarbete i nätverk 

Grängsjö (2001) menar att det finns många fördelar för organisationer att ingå i ett nätverk. 

De aktörer som intervjuats för studien ingår i ett partnerskap med Destination Sigtuna. VD:n 

på Destination Sigtuna belyser betydelsen av nätverk och partnerskap för destinationen och 

hur viktigt det är för att aktörerna på platsen att samarbeta och arbeta mot gemensamma mål. 

De aktörer som ingår i nätverket ska ses som samarbetspartners och inte som konkurrenter 

vilket, enligt Grängsjö (2001), genererar ömsesidig nytta för de inblandade parterna.  

Kommunikationen mellan samarbetspartnerna kan ses som begränsad då flera aktörer nämner 

att det finns en brist på kommunikation, mycket på grund av deras egna tidsbrist. Det kan ses 

som ett utvecklingsområde för aktörerna då Grängsjö (2001) menar att 

informationsteknologin har förbättrats avsevärt vilket innebär att företagen borde ha 

effektivare tillvägagångssätt för att kommunicera med varandra. VD:n på Destination Sigtuna 

menade att de har uppföljning med alla aktörer för att säkerhetsställa att alla arbetar mot 

samma mål och påstod att de anordnar gemensamma möten för att se till att detta uppnås. 

Under intervjuerna med aktörerna framgick det att ett flertal aktörer inte har regelbundna 

möten, varken genom nätverksträffar eller personliga möten. Detta kan påverka dem 

gemensamma målen och skapandet av den gemensamma imagen då det enligt Grängsjö 

(2001) är viktigt med kommunikationen mellan parterna för att skapa strukturer i samarbetet. 

 

En aspekt som togs upp i majoriteten av intervjuerna med aktörerna var att målet med 

samarbeten är marknadsföring. Destination Sigtuna är samlingsplatsen för Sigtunas aktörer 

inom besöksnäring och marknadsför hela destinationen vilket leder till att aktörerna syns mer. 

Grängsjö (2001) menar att de flesta aktörer ingår i nätverk för att stärka destinationens image 

men utifrån intervjuerna med aktörerna i Sigtuna framgår det att aktörernas mål med 

samarbeten på destinationen främst är för egen vinning. De sju aktörerna har en uppfattning 

av vad Sigtunas stads image är men utifrån intervjuerna verkar det som att de inte arbetar 

aktivt för att hjälpa till att stärka denna image utan den egna verksamhetens image är 

viktigare. En del av aktörerna använder sig av Sigtunas stads image i sin egen marknadsföring 

för att de anser att det är en stark image som är en fördel för dem. I Grängsjös (2001) teori om 

nätverk menar hon att de aktörer som ingår i nätverket ofta formulerar egna mål och har 

därmed olika uppfattningar om vad de vill få ut från samarbetet.  

 

Ett flertal av de intervjuade aktörerna menade att deras främsta marknadsföringskanaler är 

sociala medier. Främst för att dessa kanaler är kostnadseffektiva, lätta att utvärdera och att det 

finns en interaktivitet mellan kund och företag. Genom att ingå i samarbeten med varandra 

kan de spara in ekonomiska resurser på marknadsföring vilket, enligt Grängsjö (2001), är en 

betydande del av ett företags beslut att ingå i nätverk. 

6.3 Kommunikation av image 

Kotler et al (1993) menar att en slogan kan förena en plats under en slagkraftig fras som 

förkroppsligar en övergripande bild av platsen. Under intervjuerna med några av Sigtunas 

aktörer och utifrån Destination Sigtunas hemsida kom det fram att Sigtunas slogan är ”Where 

Sweden begins”. Sloganen har uppstått utifrån att Sigtuna sägs vara Sveriges första stad vilket 
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har givit Sigtuna som destination en plattform att förstärka sin image utifrån. På Destination 

Sigtunas hemsida och på dess sociala medier, Facebook och Instagram, förstärks denna slogan 

med bilder på historiska byggnader, slott och lantliga miljöer. Kotler et al (1993) menar även 

att positionering är ett verktyg som kan tillämpas för att kommunicera platsens image. I fallet 

Sigtuna är deras positionering starkt kopplat till deras slogan om att vara Sveriges första stad 

men dem har även positionerat sig som en ekologisk hållbar destination vilket kan urskilja 

dem från liknande destinationer. Precis som Ashtons (2014) studie visade arbetar även 

Sigtuna med att implementera en särskild bild av destinationen för att särskiljas från övriga 

destinationer. I filmklippet ”Tillsammans är vi starka – Sigtuna” lyfter de fram olika projekt 

ett antal aktörer i Sigtuna arbetar med vilket förstärker deras positionering, men under 

intervjuerna visar intervjupersonerna ett svagt intresse för hållbarhetsarbetet och därmed kan 

det verka som att den ekologiska hållbarhetsaspekten inte genomsyrar hela destinationen. 

Detta kan resultera i att den imagen som sänds ut till allmänheten inte fullständigt stämmer 

överens med hur de positionerat sig. 

 

Kotler et al (1993) presenterar fyra typer av visuella imagestrategier som kan användas inom 

platsmarknadsföring. Utifrån text- och bildanalyser samt intervjuer tillämpar Sigtuna två av 

strategierna, den mångfaldiga synen och den förnekande synen. Under intervjuerna framkom 

det att samtliga aktörer beskrev Sigtunas image med orden historia och gammalt men VD:n på 

Destination Sigtuna ansåg att Sigtuna också är en plats som ska ligga i framkant och vara 

modern. Även på kommunens hemsida beskrivs Sigtuna som en mångdimensionell plats där 

djur och natur, modernitet och historia, nationalitet och internationalitet möts vilket kan 

hänvisas till Kotlers et al (1993) beskrivning om den mångfaldiga synen på image där många 

positiva bilder presenteras för att skapa en övergripande effekt. Ytterligare bilder som visas 

för att belysa platsens mångfaldighet är från filmklippen på Youtube. Ena filmklippet, 

“Sigtuna 365 dagar”, påvisar att Sigtuna är en året runt destination och det andra filmklippet, 

“Tillsammans gör vi skillnad - Sigtuna” beskriver platsen som en ekologisk hållbar 

destination. Dessa filmklipp visar platsens fullständighet då platsen kopplas ihop med många 

positiva bilder. Då Qu et al (2010) belyser vikten av unika och affektiva imageassociationer 

kan det dock vara svårt att uppnå detta för en destination med flera olika positiva bilder för en 

övergripande effekt. Sigtuna har en unik imageassociation i och med att det sägs vara 

Sveriges första stad men det finns tecken på att de försöker modernisera destinationen vilket 

kan leda till att deras främsta varumärke kan riskera att hamna i skymundan. 

 

På Instagram och i filmklippet “Tillsammans gör vi skillnad - Sigtuna” visas destinationens 

arbete med hållbarhet, och de belyser särskilt minskningen av koldioxidutsläpp och 

användningen av närproducerade varor. I filmklippet och på Instagram visas endast de 

positiva delarna av hållbarhetsarbetet upp och de framsteg som görs vilket kan kopplas till 

Kotlers et al (1993) imagestrategi om den förnekande synen. Faktum är att Sveriges största 

flygplats ligger i Sigtuna vilket gör att det finns en stor klimatpåverkan från just Sigtuna. 

Detta kan ha påverkat satsningen på hållbarhetsarbetet och hur destinationen marknadsförs då 

Kotler et al (1993) menar att en destination kan kompensera de negativa aspekterna genom att 

överösa besökare med positiva bilder. 
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Destination Sigtunas Facebook-sida har över 8000 gilla- och följamarkeringar vilket tyder på 

att deras marknadsföring kan nå ut till en relativt stor grupp då Facebook-inlägg kan spridas 

och ses av även andra Facebook-användare utöver de som gillar och följer sidan. Jeong et al 

(2011) redogör bland annat att resewebbplatser nämnvärt påverkar destinationsimagebilden 

positivt genom exponering av destinationsinformation. Genom att utnyttja Facebook-sidan 

som är den sociala medien med möjlighet till störst spridning skulle destinationsbolaget kunna 

exponera Youtube-kanalens filmklipp som endast har cirka 700 respektive 300 visningar. 

 

Destination Sigtuna har årligen events i Sigtuna stad. De event som nämns som viktiga för 

destinationen är Sigtuna Julmarknad och Litteraturfestivalen som genererar många besökare 

till Sigtuna. Respondenterna från Sigtunahöjden Hotell & Konferens och Sigtuna Stadshotell 

menar att dessa event är viktiga för Sigtuna stad och något som de gärna vill förknippas med. 

Enligt Kotler et al (1993) är event ett sätt att kommunicera image vilket Sigtuna gör genom att 

julmarknaden är starkt kopplat till det som de flesta aktörer presenterar som platsens image 

vilket är ett pittoreskt samhälle med mycket historia. Destination Sigtuna och Sigtunahöjden 

Hotell & Konferens menade att det behövs fler reseanledningar för att fler ska vilja besöka 

Sigtuna vilket då skulle kunna vara fler återkommande event varje år vilket Kotler et al (1993) 

menar kan påverka destinationens image positivt under en längre tid. 
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7.  Slutsatser 

I detta avsnitt kommer studiens syfte och frågeställningar besvaras och slutligen ges förslag 

till fortsatt forskning. Studiens syfte var att undersöka hur aktörer i Sigtuna samverkar för att 

skapa en gemensam image för destinationen. Studien har ämnat undersöka vilka utmaningar 

som kan uppstå i skapandet av den gemensamma imagen samt på vilket sätt imagen av 

Sigtuna förmedlas. 

 

Utifrån uppsatsens resultat har det framkommit att Sigtuna med dess aktörer belyser vikten i 

ett gemensamt förhållningssätt för att besökarna ska få en bra bild av Sigtunas image, och 

Destination Sigtuna menade att de hade kontinuerlig uppföljning med de inblandade 

aktörerna. Under intervjuerna med aktörerna visade det sig dock att endast en aktör hade 

kontinuerlig uppföljning medan de andra inte alls hade samma engagemang till att arbeta 

tillsammans med destinationsbolaget och andra aktörer i Sigtuna. 

En utmaning med det gemensamma förhållningssättet för imageskapandet är att Sigtuna 

besitter en del problemområden som Märsta, som en del respondenter inte vill förknippas 

med. Genom att Destination Sigtuna inte har tillräckligt stark kommunikation med sina 

aktörer kan det leda till att destinationen inte arbetar mot samma mål. Utifrån intervjuerna 

framgår det att aktörerna inom Sigtuna främst fokuserar på att främja sin egen verksamhet och 

image istället för att tillsammans stärka destinationen. Destination Sigtuna trycker på hur 

viktigt deras hållbarhetsarbete är vilket framgår på Destination Sigtuna och Sigtuna kommuns 

hemsida och även filmklipp på Sigtunas Youtube-kanal, men intervjurespondenterna visade 

inte lika stort intresse för hållbarhetsarbetet. På grund av detta upplevs det att 

hållbarhetsarbetet inte genomsyrar hela destinationen vilket kan reflektera hur besökarna 

uppfattar Sigtunas image då förväntningarna av destinationen inte stämmer överens med den 

presenterade bilden. En utmaning för Sigtuna som destination är att det inte görs några 

mätningar av den uppfattade imagens hos besökare vilket gör att det inte blir möjligt att 

utvärdera den förmedlade imagen. För att presentera en gemensam målbild till aktörerna bör 

det vara av intresse för Destination Sigtuna att mäta besökarnas uppfattning av Sigtuna för att 

avgöra om den image som sänds ut uppfattas på önskat sätt. 

 

Sociala medier, hemsidor och filmklipp används främst för att förmedla Sigtuna stads image. 

Det är Destination Sigtuna som ansvarar för att marknadsföra Sigtuna som en destination 

gentemot allmänheten och marknadsföringen omfattar ett flertal av verksamma aktörer i 

Sigtuna. Utifrån text- och bildanalyser av hemsidor, sociala medier och filmklipp på Youtube 

kan vi dra slutsatsen att den viktigaste kanalen för att förmedla imagen är genom sociala 

medier. Dessa kanaler påpekar även Destination Sigtunas VD som den viktigaste och antalet 

följare på Facebook och Instagram stärker upp detta. Det framkom tydligt under intervjuerna 

att Sigtunas image är kopplad till historia och att det är Sveriges första stad. De har förstärkt 

denna image genom att använda sloganen ”Where Sweden begins” på Destination Sigtunas 

hemsida samt i filmklipp. Utifrån Kotlers et al (1993) teori om förmedling av image kan vi 

dra slutsatsen att ett flertal av teorins verktyg tillämpas i Sigtunas förmedling av image, 

slogans, positionering och imagestrategier. I marknadsföringskanalerna förmedlas en historisk 

destination men även en modern destination vilket resulterar i att bilden av vad Sigtuna är, 
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blir splittrad. Det gör att det som förmedlas gentemot allmänheten kan uppfattas som 

förvirrande vilket kan resultera i att den presumtiva besökaren väljer en annan plats att besöka 

som har en tydligare image som passar dess intressen. De kommunicerar Sigtuna som en 

komplett destination där det finns något att göra för ett flertal målgrupper. 

Sigtuna har positionerat sig som en hållbar destination men utifrån analysen innefattar inte 

detta hållbarhetsarbete samtliga aktörer på destinationen vilket innebär att den hållbara 

imagen som presenteras endast stämmer till viss del. 

7.1 Förslag till fortsatt forskning 

Då denna studie undersökt hur Sigtunas destinationsbolag med aktörer arbetat för att skapa en 

gemensam image för destinationen och den tidigare forskning som presenterats belyst vikten 

av image för turistdestinationer skulle det vara av intresse med fortsatt forskning inom 

området. Förslagsvis skulle en jämförande studie mellan olika destinationers arbete kring 

imageskapande för att ta reda på vilka faktorer och strategier som varit lämpligast att tillämpa, 

eller studier av större destinationer med en stark och väletablerad image vara av intresse. 

Ytterligare fortsatt forskning avgränsat till Sigtuna skulle vara intressant med exempelvis ett 

uppföljningsarbete där även turisters uppfattningar gällande destinationens image inkluderas. 

7.2 Kunskapsbidrag 

Utifrån resultatet denna studie genererat presenteras förbättringsåtgärder som kan tillämpas 

för att främja arbetet med att skapa destinationsimage för mindre destinationer. Resultatet av 

denna studie och den tidigare forskningen kan ligga till grund för destinationsbolag som vill 

ena destinationens aktörer för att skapa ett starkt samarbete som gynnar hela destinationen. 
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Bilaga 1. 

  

Intervjumall för VD Destination Sigtuna 

   

Destination Sigtuna (Organisationen) 

·       din roll 

·       vision/mål 

·       samverkan 

·       utmaningar 

·       uppföljning 

  

Marknadsföring 

·       vad 

·       kanaler 

·       målgrupp 

·       inspiration   

  

Samarbete 

·       krav 

·       syfte 

·       utmaning 

  

Image 

·       Sigtunas image 

·       Besökare har fel image? 

  

Sigtuna som turistdestination 

·       Attraktioner 

·       Besöksflöde 

·       Lokalbefolkning 

·       Saknas nått?  



 

 

 

Bilaga 2. 

Intervjumall för aktörer i Sigtuna 

 

Organisationen 

·       din roll 

  

 Marknadsföring 

·       vad 

·       kanaler 

·       målgrupp 

  

Samarbete 

·       krav 

·       syfte 

·       utmaning 

  

Image 

·       Sigtunas image 

·       Besökare har fel image? 

  

  

Sigtuna som turistdestination 

·       Attraktioner 

·       Lokalbefolkning 

·       Saknas nått? 


