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Förord 

 

Denna kandidatuppsats har skrivits under vårterminen 2009 vid Institutionen för 

Livsvetenskaper på Södertörns Högskola. Under vår studietid på Turismprogrammet har 

vi fått inspirerande idéer till olika uppsatsämnen. Efter en spännande diskussion kom vi 

gemensamt fram till det uppsatsämne vi ville skriva om. Det var främst tre kurser som 

gett oss intressanta idéer till vårt valda ämne Destinations- och affärsutveckling av 

turisminnovationer, Marknadsföring samt Nationalekonomi. Uppsatsskrivandet har varit 

en lärorik period som vi alltid kommer att minnas. 

Vi vill tacka våra respondenter Peter Terpstra, Peter Lindqvist samt Johanna Danielsson 

för att de ställt upp på våra intervjuer som gjort det möjligt för oss att skriva denna 

uppsats. Under intervjuerna fick vi dessutom möjligheten att få ytterligare kunskap om 

vårt valda ämne. De har också haft en positiv inställning och varit hjälpsamma under hela 

intervjuprocessen. Vi uppskattar likaledes opponenternas konstruktiva förslag under 

uppsatsens gång. 

Vi vill slutligen tacka vår handledare Gustaf Onn för hans vägledning, tips samt 

motivation under uppsatsskrivandets gång. 

 

Stockholm 2009 

 

Andreas Koutras & Jacqueline Luengo Ubilla 
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Sammanfattning 

 

Titel:    Stockholm, the tourism capital of Scandinavia? 

– En studie om hur lågkonjunkturen påverkar Stockholms 

 turismnäring och varumärkesutveckling 

 

Nivå:    Kandidatuppsats 15 hp | Turismvetenskap C | Turismprogrammet 

 

Författare:   Andreas Koutras & Jacqueline Luengo Ubilla 

 

Handledare:   Gustaf Onn 

 

Syfte:  Syftet med denna kandidatuppsats är att undersöka strategiska 

tillvägagångssätt som används inom marknadsföringen för att 

stimulera varumärkesutveckling av Stockholm under en 

konjunkturnedgång. 

 

Frågeställning:  Vilka återgärder vidtas för att stärka Stockholms varumärke, The 

Capital of Scandinavia? Hur ser anpassningsprocessen ut för 

Stockholms turismnäring under pågående lågkonjunktur? 

 

Metod:  Undersökningen baseras på en kvalitativ ansats med 

semistrukturerade intervjuer som är grundläggande för uppsatsens 

empiriska material. 

 

Nyckelord:  plats, platsmarknadsföring, lågkonjunktur, turism, image, 

varumärke 
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1. Inledning 

________________________________________________________________________

I detta inledande kapitel presenteras bakgrunden till turismen i Sverige och i Stockholm, 

vilken mynnar ut i en problemdiskussion. Därefter presenteras frågeställningar och en 

förklaring av uppsatsens syfte. I kapitlet återfinns även en beskrivning av hur vi har 

disponerat uppsatsens innehåll. 

________________________________________________________________________ 

 

1.1 Bakgrund 

I samband med den ökade globaliseringen och allt snabbare transportmedel, har intresset 

för nya platser ökat. Det är relativt enkelt att förflytta sig geografiskt och platser har blivit 

allt mer influerade av och anpassade till turister. Turismen betraktas som världens största 

industri och är idag ett globalt fenomen som påverkar både människor och de platser som 

de bor i.
1
 

Vi befinner oss i en lågkonjunktur och intresset för hur ekonomin har avmattat den 

ekonomiska tillväxten återspeglar en förändring i konsumenternas handlingssätt.
2
 En 

svårighet i dagens strukturella nedgångsfas har drabbat många branscher. En av orsakerna 

till att vi hamnat i en lågkonjunktur är finanskrisen som har sin grund i USA från tidigt 

2000- tal. Raset på den amerikanska bostadsmarknaden blev mycket påfrestande för 

övriga länders ekonomi. Under de gångna åren har flera amerikanska och utländska 

finansföretag fallit som dominobrickor, vilket har lett till en allt djupare 

konjunkturnedgång.
3
 Turismen är en bransch som även den har drabbats av 

lågkonjunkturens effekter. I enkla ord har folk mindre pengar att förbruka vilket innebär 

en ny riktning på efterfrågemarknaden.
4
 

 

Tillväxtverket är en myndighet för turismnäringsfrämjande och statistikansvarig 

myndighet för den officiella turiststatistiken i Sverige. De arbetar kontinuerligt med 

näringspolitiska insatser och utveckling för främjande av företagande inom 

turistnäringen.
5
 Trots den ekonomiska oron i Sverige under senare delen av år 2008, 

ökade den totala omsättningen i turistnäringen för helåret 2008 till 244 miljarder kronor 

gentemot året innan.
6
 Enligt Tillväxtverket har Sverige haft en ökad tillväxt sedan år 

                                                 
1
 Hall (2000) s.1 

2
 http://www.dn.se/sthlm/turister-sviker-stockholm-1.811672 (2009-09-15) 

3
 http://www.dn.se/ekonomi/sa-funkar-finanskrisen-1.656631 (2009-09-15) 

4
 Ibid. 

5
 Tillväxtverket (2008) s. 3 

6
http://www.tillvaxtverket.se/huvudmeny/faktaochstatistik/omturismochturistnaringen/ekonomiochsysselsa

ttning.4.21099e4211fdba8c87b800017287.html (2009-10-22) 

http://www.dn.se/sthlm/turister-sviker-stockholm-1.811672
http://www.dn.se/ekonomi/sa-funkar-finanskrisen-1.656631
http://www.tillvaxtverket.se/huvudmeny/faktaochstatistik/omturismochturistnaringen/ekonomiochsysselsattning.4.21099e4211fdba8c87b800017287.html
http://www.tillvaxtverket.se/huvudmeny/faktaochstatistik/omturismochturistnaringen/ekonomiochsysselsattning.4.21099e4211fdba8c87b800017287.html
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2002 av marknadsandelar på inkommande turism i förhållande till Danmark, Norge och 

Finland, det vill säga fler antal gästnätter och fler marknadsandelar inom 

turismbranschen.
7
 Sysselsättning inom turistnäringen har sedan år 2000 fram till år 2008 

ökat med drygt 20 procent, vilket är närmare 27 000 nya heltidssysselsatta och totalt 

158 936 sysselsatta i Sverige.
8
 Det svenska exportvärdet för år 2008 ökade med 8,4 

procent i jämförelse med året innan, vilket motsvarar 90,9 miljarder kronor i 

momsintäkter från utländsk konsumtion.
9
 

År 2009 har dock visat förändringar i samband med den ekonomiska krisen. Ända sedan 

januari i år har antalet gästnätter minskat med fyra procent i Sverige jämfört med förra 

årets statistik, och prognoser pekar mot ytterligare nedgång.
10

 Tillväxtverket räknar dock 

inte med en störtdykning av färre besökare som andra turiststäder. Rom förutspådde 

exempelvis en nedgångsfas med 20 procent av färre besökare för år 2009. Istället tror 

Tillväxtverket att Stockholm kommer att genomgå en minskning på några procent och 

mycket talar för ett fortsatt attraktivt besöksmål.
11

 

 

1.2 Problemdiskussion 

 

Stockholms varumärke är Stockholm - The Capital of Scandinavia. Stockholms Visitors 

Board (SVB) är en turistorganisation som marknadsför och presenterar Stockholm som 

Skandinaviens naturliga mittpunkt, finansiella centrum samt en inflytelserik kulturstad.
12

 

 

För att ett varumärke ska kunna behålla sin styrka och vara konkurrenskraftig gentemot 

andra varumärken innebär det att den ständigt måste genomgå nya förbättringar.
13

 Det 

innebär att flera faktorer som exempelvis produktattribut, positionering och kärnvärde 

med flera, ska utvärderas och analyseras så att varumärkets hålls vid liv, differentierar sig 

och växer sig stark.
14

  

En lågkonjunktur kan anses som en ekonomisk tendens där turisten kan ha ändrat på sitt 

handlingssätt när det gäller vart denne ska resa. Hur kan Stockholm som ett varumärke 

dra nytta av detta finansiella klimat? 

 

 

 
                                                 
7
 Se bilaga 1: Inkommande turism i Norden 

8
http://www.tillvaxtverket.se/huvudmeny/faktaochstatistik/omturismochturistnaringen/ekonomiochsysselsa

ttning.4.21099e4211fdba8c87b800017287.html (2009-10-22) 
9
 Nutek (2008) s. 5 

10
 http://www.dn.se/sthlm/turister-sviker-stockholm-1.811672 (2009-10-22) 

11
 Ibid. 

12
 Stockholm Visitors Board (2008) s. 8 

13
 Melin (2006) s. 254 

14
 Ibid. s. 80 

http://www.tillvaxtverket.se/huvudmeny/faktaochstatistik/omturismochturistnaringen/ekonomiochsysselsattning.4.21099e4211fdba8c87b800017287.html
http://www.tillvaxtverket.se/huvudmeny/faktaochstatistik/omturismochturistnaringen/ekonomiochsysselsattning.4.21099e4211fdba8c87b800017287.html
http://www.dn.se/sthlm/turister-sviker-stockholm-1.811672
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1.3 Syfte och frågeställning 

 

Syftet med denna kandidatuppsats är att undersöka strategiska marknadsföringsprocesser 

som används för att stimulera varumärkesutvecklingen under en konjunkturnedgång. För 

att uppfylla uppsatsens syfte har vi formulerat följande frågeställningar: 

 

 Vilka återgärder vidtas för att stärka Stockholms varumärke, The Capital of 

Scandinavia? 

 Hur ser anpassningsprocessen ut för Stockholms turismnäring under pågående 

lågkonjunktur? 

 

1.4 Avgränsning 

 

Vi har valt att undersöka Stockholm som varumärke ur ett kommersiellt sammanhang. 

Detta genom ett perspektiv som innefattar platsmarknadsföring på en världsomfattande 

nivå. Vi kommer att avgränsa oss till företagens perspektiv och utelämnar 

konsumenternas varumärkesuppfattning under den aktuella lågkonjunkturen. Denna 

uppsats undersöker enbart det pågående konjunkturnedgången och inte tidigare 

lågkonjunkturer. 

 

1.5 Definitioner  

 

Plats är ett begränsat geografiskt område där bland annat turism utövas och disponerar 

olika system av aktiviteter, attraktioner, rekreationsområde samt turistorganisationer.
15

 

 

Platsmarknadsföring (place marketing) är en marknadsföringstaktik som har som avsikt 

att lyfta fram utvalda bilder av ett specifikt geografiskt område.
16

 Fenomenet riktar sig 

vanligtvis mot en mer bestämd målgrupp med avsikt att förmedla en positiv bild.
17

 

 

Lågkonjunktur definieras som ett ekonomiskt tillstånd som präglas av sjunkande 

produktion, låg sysselsättning samt små investeringar inom näringslivet. BNP-tillväxten 

under ett antal år är lägre än den långsiktiga tillväxttakten.
18

 

 

Turism definieras som summan av de processer och aktiviteter som resulterar efter 

samspelet mellan bland annat turister, turism leverantörer, statliga, icke statliga 

                                                 
15

 Ek & Hultman (2007) s. 129 
16

 Fakta om besöksnäringen i Stockholm (2008) s. 28 
17

 Ibid. 
18

 Eklund (2005) s. 250 
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organisationer (NGO:s) samt offentliga aktörer.
19

 Detta i arbetet med att attrahera, 

transportera och förvalta turisternas aktiviteter utanför sin vardagliga omgivning.
20

 

 

Image är summan av attityder, aspekter och uppfattningar som individer eller grupper har 

mot ett turistmål. Image har en avgörande roll för att locka eller hindra besökare.
21

 

 

Varumärke är ett kännetecken för en tjänst som har till syfte att särskilja och identifiera 

tjänsten från andra. Varumärket kan bestå av ord, personnamn, bokstäver, siffror, ljud 

eller figurer.
22

  

 

1.6 Disposition 

 

Kapitel 2  I kapitel två redogör vi för det vetenskapliga synsätt som arbetet 

utförs ifrån, tillvägagångssätt samt tillförlitlighet. I detta kapitel 

framkommer även en presentation över intervjuförfarande och 

information om valda företag; Stockholms Visitors Board AB, 

Tillväxtverket och Kairo Future. 

 

Kapitel 3 I kapitel tre introducerar vi den teoretiska referensramen med 

teorival inom marknadsföring och lågkonjunktur. 

 

Kapitel 4 I detta avsnitt redovisar vi för lågkonjunkturens effekter och 

påverkan på turismnäringen. 

 

Kapitel 5 Avsnittet innehåller resultatet av det empiriska materialet. 

 

Kapitel 6 Kapitlet innehåller analyser över de valda teorierna.  

 

Kapitel 7 I detta kapitel redovisar vi resultat och slutsats från studien. Vi 

framhåller kunskapsbidrag samt ger idéer till fortsatt forskning. 

 

Kapitel 8 Slutligen gör vi en kvalitetssäkring och kritisk granskning över 

uppsatsen. 

 

 

 
                                                 
19

 Weaver & Lawton (2006) s. 3 
20

 Ibid. 
21

 Weaver & Lawton (2006) s. 3 
22

 Carlsson & Nygren (2005) s. 324 
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2. Metod 
________________________________________________________________________ 

I detta kapitel kommer vi att diskutera den forskningsmetod vi har använt oss av. Vi 

kommer även att förklara ansatsval, resonera för vårt tillvägagångssätt för intervjuerna 

samt uppsatsens tillförlitlighet. Det är viktigt att visa vilken vetenskaplig syn vi använder 

oss av för att få läsarens förståelse över valet. 

________________________________________________________________________ 

 

2.1 Vetenskapsteoretiskt förhållningsätt 

 

Vad gäller forskningsteoretiska förhållningssätt finns det två huvudsakliga inriktningar, 

dessa är hermeneutik och positivism. 

En hermeneutisk inriktning karakteriseras av strävan efter att förstå och förklara 

mänskligt beteende. Forskaren utgår ifrån ett tolkande perspektiv för att förstå sociala 

handlingar och fenomen.
23

 Inom det hermeneutiska synsättet använder man sig av 

förförståelse för att tolka och värdera. Forskaren skapar en tolkningsrelation av studiens 

utfall på ett subjektivt sätt, vilket helt kontrasterar positivismen. Forskaren som 

analyserar på en hermeneutisk synsätt försöker bringa fram textens mening utifrån det 

perspektiv som upphovsmannen haft.
24

 Med detta menas att det finns ett samband mellan 

historiska och sociala kontexter som texten skapades ifrån.
25

 

 

Positivism karakteriseras i någon mening som en ren naturvetenskaplig forskning. Den 

förbiser all utrymmen för subjektiva tolkningar.
26

 Detta innebär att det ställs höga krav på 

att forskningen bedrivs och presenteras fri från värderingar. Med ett positivistiskt 

förhållningssätt behandlar forskaren ett fenomen som går att bekräfta via sinnena.
27

 

Forskaren arbetar med att nå fram till en allmän kunskap för att sedan skapa ett 

allmängiltigt påstående, det vill säga att hitta det generella i det speciella och åtskilja 

mellan fakta och värderingar.
28

 

 

Undersökningens resultat granskas utifrån aktörernas perspektiv om de återgärder som 

vidtas för att stärka Stockholms varumärke och hur anpassningsprocessen ser ut för 

Stockholms turismnäring under pågående lågkonjunktur. Denna uppsats utgår ifrån ett 

positivistiskt förhållningssätt. Den grundas på analyseringen av en fysisk verklighet, en 

finanskris, och utifrån detta hitta orsakssamband för strategiska 

                                                 
23

 Bryman (2006) s. 26 
24

 Ibid. s. 370 
25

 Ibid. 
26

 Ibid. s.26 
27

 Ibid. 
28

 Andersson s.57-58 
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marknadsföringsprocesser som används i relation med en konjunkturnedgång. Som 

forskare har vi under arbetes gång försökt att ta avstånd från egna känslor och 

förförståelse till uppsatsens problematik. Vi har även försökt att hålla forskningen fri från 

värderingar samt göra skillnader på normativa och vetenskapliga påståenden. 

Forskningen har bedrivits inom ett konkret område och under antaganden om objektivitet. 

På så sätt har vi hållit den fri från värderingar under hela arbetets gång. Replikerbarhet 

innebär att en undersökning ska kunna upprepas på samma handlingssätt som den 

ursprungliga undersökningen gjordes på. Om man bortser från vem som hade skrivit 

denna studie hade resultatet blivit detsamma, vilket bidrar till att uppsatsen är replikerbar. 

 

2.2 Forskningsansats 

 

I allmänhet finns det två former av forskningsansatser, vilka är kvalitativa och 

kvantitativa.  

 

Egenskaperna på en kvalitativ undersökning är att visa en helhetsbild över ett problem. 

Detta ökar förståelsen för de sociala processer och skapar underlag för 

teorikonstruktionen.
29

 I kvalitativa undersökningar läggs det vikt på ord i analysen istället 

för numerisk data som huvudsakligen används i kvantitativa metoder. Bryman menar att 

kvalitativa undersökningar brukar vara ostrukturerade och bestå av få 

undersökningsobjekt.
30

 Kvalitativ forskning ägnar sig åt individens uppfattning och 

tolkning av verkligheten där betoningen istället ligger på genereringen av hypoteser.
31

 

Detta för att kunna komma fram till begrepp som bygger på det empiriska materialet.
32

 Så 

skapas en djupare förståelse av problemkomplexiteten som tas upp i undersökningarna.
33

 

 

Å andra sidan handlar kvantitativ forskning om att kvantifiera den objektiva verkligheten 

och pröva hypoteser. Kvantitativ forskning kan ses som statisk till skillnad från 

kvalitativa undersökningar där informationen är processinriktad och anpassningsbar 

beroende på hur företeelser utvecklas. På kvantitativa undersökningar omvandlas 

informationen till siffror och mängder, som exempelvis procenttal som är statistiskt 

generaliserbara.
34

 

 

Syftet med vår uppsats är att undersöka de strategiska marknadsföringsprocesser som 

används för att stimulera varumärkesutvecklingen under en konjunkturnedgång. Av 

                                                 
29

 Holme & Solvang (1996) s. 79 
30

 Bryman (2006) s. 250-251 
31

 Andersen (1998) s. 31 
32

 Ibid. s. 273 
33

 Ibid s. 31 
34

 Bryman (2006) s. 250-251 
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denna anledning valde vi att arbeta utifrån en kvalitativ forskningsansats eftersom vi hela 

tiden utgått ifrån teorier och även hållit oss till ett begränsat antal semistrukturerade 

intervjuer. Det kändes svårt att begripa vår frågeställning med hjälp av någon rent 

kvantitativ ansats eftersom det inte rör sig om ett område där naturvetenskapliga 

förhållningssätt kändes självklara. En annan anledning till att vi inte valde en kvantitativ 

ansats var svårigheten att använda kvantifierbar data vid diskussion om 

varumärkesutveckling i samband med konjunkturnedgång. Detta eftersom mycket av 

uppsatsens problematik rör frågor av icke kvantitativ karaktär. 

 

2.3 Forskningsmetod 

 

Bryman nämner två angreppssätt som en forskning kan drivas på för att kunna dra 

vetenskapliga slutsatser. Dessa är induktion och deduktion.
35

 

 

Induktion innebär att man drar allmänna slutsatser som baseras utifrån observationer.
36

 På 

ett induktivt synsätt sluter sig forskaren till en princip och utgår ifrån empirin.
37

 Induktion 

innebär att forskaren undersöker ett perspektiv i samhället i syfte till att bevisa ett 

resultat.
38

 Kvalitativ forskningsmetod hör oftast samman med induktiv angreppssätt och 

har som uppdrag att upptäcka något som kan formuleras i en teori.
39

 

En deduktion kännetecknas av att forskaren istället dra en slutsats utifrån existerande 

teorier.
40

 Teoretiserandet förekommer tidigare än forskningen för att eventuellt bevisa 

eller motbevisa teorierna genom att relatera till empiriska bevis.
41

 

 

Vi har valt att använda oss av en deduktiv angreppssätt eftersom vi först har utgått ifrån 

två teorier. Vidare har vi undersökt våra valda företag empiriskt för att i ett sista steg 

tillämpa teorierna. 

 

2.4 Datainsamling 

 

Efter att vi hade bestämt vårt ämnesval, sökte vi litteratur och vetenskapliga artiklar på 

olika bibliotek, bland annat på Södertörns högskolebibliotek, Stockholms 

universitetsbibliotek och Stockholms stadsbibliotek. När vi sökte efter litteratur och 

artiklar på bibliotekens databaser använde vi oss av flera nyckelord för att avgränsa 

                                                 
35

 Bryman (2006) s. 21-23 
36

 Ibid. s. 22 
37

 Andersen (1998) s. 30 
38

 Danermark (1997) s. 229 
39

 Bryman (2006) s. 23 
40

 Ibid. s. 20 
41

 Ibid. s. 23 
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antalet artiklar som hade relevans till vår problematik. De nyckelord som användes var 

marknadsföring, lågkonjunktur, plats, turism, image och varumärke. 

 

Efter att teoriinsamlingen var klar planerade vi över insamlingen av primärdata (”ny data 

som forskaren själv ramar in genom att använda sig av en eller flera 

datainsamligsmetoder”).
42

 När det gäller uppsatsens syfte fanns det lite forskning kring 

lågkonjunktur i samband med turism. Vi lyckades dock hitta två artiklar inom detta 

område där undersökningsplatserna relaterade till England och USA, detta i form av 

tidigare forskning. Vi hittade inga studier, tidigare fall eller vetenskapliga artiklar om 

lågkonjunktur och turism i Sverige eller Stockholm. Vi lyckade få ett antal broschyrer 

från Tillväxtverket som handlar om besöksnäring, antal bokade gästnätter i Sverige och 

Stockholm samt sysselsättning inom turistnäringen på nationell nivå. För att uppfylla 

uppsatsens syfte och ge uppsatsen tyngd fann vi det nödvändigt att utföra intervjuer med 

olika aktörer inom branschen. 

 

2.5 Val av företag 

 

Vi valde att intervjua tre företag som har relevans för turistnäringen och arbetar med 

turismfrågor. Ett första steg var att kontakta både Stockholms Visitors Board AB och 

Tillväxtverket. Dessa två företag arbetar aktivt med bland annat marknadsföring av 

Stockholm, arrangerar turismaktiviteter samt håller statistik om besöksnäringen. 

Valet av dessa företag var självklara eftersom de ansvarar för Stockholms bild i utlandet 

samtidigt som de är verksamma inom den offentliga sektorn. 

För att komplettera denna bild från den offentliga sektorn och få en uppfattning om den 

privata sektorn, valde vi även att intervjua Kairos Future som är en forsknings och 

konsultföretag som arbetar med turismfrågor och utför marknadsundersökningar inom 

ämnet. 

 

2.5.1 Stockholm Visitors Board AB 

 

Stockholm Visitors Board (SVB) är ett av två dotterbolag till Stockholm Business Region 

som är ett helägt kommunalt bolag. SVB:s uppgift är att marknadsföra Stockholm som 

besöksort både för privat- och affärsresenärer samt att erbjuda turistservice.
43

 Bolaget ägs 

till hälften av Stockholms Stad och resterande 50 procent av näringslivet. 

SVB är Stockholms marknadsföringsbolag och har som uppdrag att anpassa resurser 

inom näringsliv och kommun. SVB arbetar även med att etablera flera samarbetspartners 

vars syfte är att främja Stockholm som evenemangsstad med hjälp av offentlig 

                                                 
42

 Halvorsen (1992) s. 72 
43

 http://www.stockholmbusinessregion.se/templates/page____39292.aspx/ (2009-05-05) 
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verksamhet och näringsliv.
44

 SVB är verksam inom fyra affärsområden; Privatresor, 

möten och kongresser, evenemang samt turistservice.
45

 Det gemensamma varumärket är 

Stockholm - The Capital of Scandinavia. 

 

SVB:s vision är att bevara Stockholms ledande position inom besöknäringen. Detta 

genom att kontinuerligt arbeta med besöksutvecklingsfrågor och resultatrik 

marknadsföring av varumärket. Varumärket kan utnyttjas av alla som vill medverka till 

utvecklingen av Stockholm som etablerings - och besöksort. 

SVB ligger bakom Projektkatalogen, där drygt hundra marknadsföringsprojekt inom de 

fyra affärsområden sammanställs och samordnas för Stockholms marknadsföring i de 

olika marknaderna. 

 

2.5.2 NUTEK/Tillväxtverket 

 

Myndigheten NUTEK startades 1991 av tre verksamma myndigheter inom statlig 

industri, energiverk samt styrelsen för teknisk utveckling. Organisationen hade till 

uppgift att funktionera med stöd, utveckling och hållbarhetsarbete av företagande och 

entreprenörskap inom Sverige och även internationellt. 

NUTEK stödjer näringslivet för en successiv tillväxt, utveckling för en hållbar 

ekonomisk stabilitet och främjande på långt sikt. I samverkan med EU:s internationella 

målsättningar arbetar NUTEK aktivt för ett konkurrenskraftigt och dynamisk 

kunskapsbaserad ekonomi enligt Lissabonstrategin.
46

 Den gemensamma strategin främjar 

hållbar tillväxt, driver ekonomiska reformer samt hållbar utveckling inom den Europeiska 

unionen.
47

 

Sedan 2006 ansvar NUTEK för näringspolitiska insatser för stödjandet av turismnäringen 

och har sedan dess utfört mängder av undersökningar, statistik, analyser och 

kvalitetsutveckling inom turismbranschen.
48

 

 

Under arbetets gång tog Tillväxtverket över NUTEK:s verksamhet för att handlägga allt 

uppdrag kring kommersiell och offentlig service. Utgångspunkten för turismnäringen har 

delats upp i olika strategiska utvecklingsområden som arbetar i syfte med att utveckla 

turismnäringsfrågor inom; generella områden, regional utveckling, tematiska områden 

samt kunskapsfrämjande inom turism.
49

 

 

 

                                                 
44
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2.5.3 Kairos Future 

 

Kairos Future (KF) är ett forsknings- och konsultföretag som hjälper företag förstå och 

forma framtiden. Företaget grundades i början på 1990-talet och samarbeta med partners i 

över 15 marknader, bland annat inom hotell- och konferensarrangörer och statliga 

myndigheter. KF består av fem företag som bland annat driver en svensk samt 

internationell verksamhet. De genomför utbildningar, förmedlar talare, genomför 

konferenser samt arbetar med internationella projekt. Deras uppdrag är att hjälpa 

organisationer i resebranschen och regionala marknadsföringsorganisationer att förstå 

strukturella förändringar och utveckla hållbara strategier för framtiden. För företaget 

gäller det att förstå dessa förändringar och identifiera handlingsvägar.
50

 KF gör även en 

årlig analys av resbeteende för skandinaver och kallas för Scandinavian Travel Trend 

Survey och producerar rapporter om aktuella ämnen inom turism som finns exklusivt för 

nätet.
51

 

 

2.6 Kvalitativa intervjuer 

 

Enligt Bryman är intervjuer den mest använda metoden i kvalitativ forskning.
52

 

Kvalitativa intervjuer kännetecknas för att vara mindre strukturerade än kvantitativa 

surveyintervjuer.
53

 

 

Under en strukturerad intervju ställer en intervjuare frågor till en respondent utifrån ett 

intervjuschema som har bestämts i förväg.
54

 Syftet med strukturerade intervjuer är att 

säkra och sammanställa respondenternas svar på ett jämförbart sätt.
55

 

Vid en ostrukturerad intervju har forskaren få teman som startpunkt och frågorna ställs på 

ett informellt sätt som skiljer ofta mellan respondenterna.
56

 

Semistrukturerade intervjuer å andra sidan har som utgångspunkt specifika teman och 

frågeställningar som fungerar som ett frågeschema.
57

 Forskaren har en lista över specifika 

ämnen som ska tas upp där respondenten får större frihet att utforma svaren på sitt eget 

sätt.
58

 Detta ger möjlighet att gå in i dialog och fördjupa sig i en fråga eller ställa 

                                                 
50
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uppföljningsfrågor, vilket gör intervjun mer flexibel och ger möjlighet att formulera nya 

frågor.
59

 

 

I denna uppsats har vi använt oss av två semistrukturerade intervjuer för att få djupare 

förståelse över vårt problemområde. Denna intervjuform gav oss stor flexibilitet gällande 

våra frågor och gav oss bättre perspektiv över intervjupersonernas egna ståndpunkter och 

synsätt. Frågorna ställde vi i den ordning som ansågs vara lämpligast för 

intervjupersonerna. Vi vill klargöra för våra läsare att ordningsföljden på våra 

intervjufrågor ändrats under arbetets gång. 

 

2.6.1 Intervjuförfarande 

 

Som vi tidigare nämnt har vi använt oss av två semistrukturerade intervjuer. Innan 

intervjuerna genomfördes skickade vi en intervjumall till våra intervjupersoner. Detta i 

syfte att de skulle få möjlighet till att fundera kring sina svar och bidra med mer värdefull 

information för vår uppsats. Intervjuerna genomfördes i deras privata kontor, vilket 

bidrog till gemensam fokusering under samtalet. 

Peter Terpstra från Tillväxtverket och Peter Lindqvist som arbetar på Stockholm Visitors 

Board AB har många års erfarenhet inom turismnäringen. Av denna anledning anser vi 

att materialet vi fick är av hög trovärdighet och en tillförlitlig källa. De personliga möten 

som vi hade spelades inte in men svaren antecknandes av oss båda för att vid ett senare 

tillfälle transkriberas. Under intervjuerna skrev vi båda ner noteringar för att säkerställa 

att anteckningar som gjordes under intervjuerna blivit riktiga. Genom att använda oss av 

en intervjuguide fick vi ett slags minnesstöd för att hålla diskussionen aktiv. Vid vissa 

tillfällen lät vi våra intervjupersoner tala fritt utifrån sin egen ståndpunkt, detta bidrog till 

att förstå helheten med vår problematik. 

. 

Den första intervjun gjordes med Peter Terpstra, som är turismanalytiker för 

Tillväxtverket den 15 april 2009 kl. 14:30. Intervjun ägde rum i Tillväxtverkets 

huvudkontor i Stockholm och pågick i 80 minuter. Kommande vecka, den 21 april 2009 

kl. 15:00 intervjuade vi Peter Lindqvist, VD för Stockholm Visitors Board. Intervjun 

ägde rum i Stockholm Visitors Board huvudkontor i Stockholm. Intervjun pågick även 

här i 80 minuter. 

Tredje intervjun gjordes med Johanna Danielsson från Kairos Future den 14:e juni via e-

post. Vi kom i kontakt med Johanna Danielsson via telefon och framförde vår uppsats 

syfte och frågade ifall hon var intresserad av att delta i intervju. På grund av fullbokade 

arbetstider kunde Johanna Danielsson inte ta emot oss på hennes kontor, men visade 

intresse för en e-postintervju. Vid ett senare tillfälle skickade vi intervjufrågorna via e-

                                                 
59
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post och fick respons direkt. Johanna Danielsson är ansvarig för området resor och turism 

samt har många års erfarenhet av analys och konsultverksamhet inom turismindustrin. 

 

Under arbetets gång besökte vi även Konjunktursinstitutets (KI) huvudkontor i 

Stockholm. KI:s uppgift är att ta fram prognoser som vid senare tillfälle används som 

beslutsunderlag inom svensk ekonomipolitik.
60

 Vi försökte komma i kontakt med en 

anställd som kunde hjälpa oss med information. Dessvärre hade inte någon av de 

anställda inom KI tillräckligt med kunskap inom turismnäringen, vilket av denna 

anledning uteslöt en eventuell intervju. 

 

2.7 Undersökningens trovärdighet 

 

För att trovärdigheten ska vara så hög som möjligt finns det fyra kriterier som Bryman tar 

upp, nämligen tillförlitlighet, överförbarhet, pålitlighet samt konfirmering.
61

 

 

Tillförlitigheten handlar om respondenternas svarsfrekvens.
62

 Vi anser att den är god 

eftersom vi har låtit respondenterna bekräfta våra intervjuutskrifter, de vill säga en 

respondentvalidering. Korrespondensen som ägde rum via e-post anser vi vara lika 

tillförlitlig av den orsaken att responden själv fått tänketid för att skriva ner och utforma 

sina egna svar. 

Beroende på hur vårt resultat kommer att tillämpas i andra kontexter, påverkas 

uppsatsens så kallad överförbarhet.
63

 Överförbara resultat ger andra forskare underlag att 

bedöma samma resultat i en annan miljö.
64

 

Uppsatsens pålitlighet beror på hur noggrant den använda metoden redogörs och hur 

slutsatsen analyseras.
65

 Det är viktigt att bra anteckningar görs i alla delmoment av 

forskningsprocessen, med bland annat problemformulering, urval av forskningsdeltagare 

och intervjutranskription.
66

 Vi redogör grundligt för vilka metoder vi använt oss av samt 

hur resultaten analyseras. 

Under sista kriteriet konfirmation, ska forskarna inte låta personliga värderingar påverka 

uppsatsens slutsats.
67

 Under arbetets gång har vi försökt att vara objektiva och ständigt 

förhållit oss till att vara kritiska under hela uppsatsens bearbetning. 
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2.8 Källkritik 

 

En källa kan definieras som ”en skrift som åberopas för en viss uppgift och som utgör 

grunden för denna uppgifts auktoritet”.
68

 Att samla in material kan upplevas av många 

som en komplicerad process eftersom det finns en mängd informationskällor som 

uppdateras kontinuerligt.
69

 

 

Grönmo tar upp fyra källkritiska bedömningar, dessa är tillgänglighet, relevans, 

autenticitet samt trovärdighet.
70

 Tillgänglighet handlar om att källor som huvudsakligen 

skulle vara intressanta kanske inte är disponibla.
71

 Exempel på detta kan vara personer 

som inte vill intervjuas eller organisationer som inte vill öppna för insyn i arkiv eller 

deras kundsegment.
72

Relevans innebär att de tillgängliga källorna inte nödvändigtvis är 

betydelsefulla för problemställningen.
73

Autenticitet handlar om att vara säker på att 

källan som används är äkta. Äldre skriftliga framställningar eller källor från avlägsna 

samhällen är exempel på källor med låg, medan aktuella vetenskapliga rapporter har 

högre autenticitet.
74

 Sista bedömningen är trovärdighet och syftar på hur forskaren 

bedömer och kan lita på informationen eller respondenterna.
75

 Trycka källor kan 

innehålla missvisande information som kanske vill gynna bestämda intressen. Även 

respondenter kan framträda på ett annat sätt än i vanliga fall.
76

 

 

Vi har använt oss av olika källor i vår uppsats för att öka trovärdigheten. Vi har bedömt 

tryckta källorna som äkta även om somliga inte behandlar aktuell fakta. Respondenternas 

svar anses vara av hög autenticitet, även om de omedvetet kan ha utformat svaren för 

företagets eget intresse. Internetkällor har använts med aktsamhet eftersom vi är 

medvetna om att den publicerade informationen inte alltid är sammanhängande med 

verkligheten. De hemsidor som användes i denna uppsats värderas dock som tillförlitliga 

eftersom de är tagna från seriösa företag/myndigheters hemsidor. 
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3. Teori 
________________________________________________________________________ 

I detta kapitel kommer vi att redovisa val av teori för att besvara vår frågeställning. Det 

teoretiska ramverket består av bland annat litteratur, vetenskapliga artiklar samt 

internetkällor. 

________________________________________________________________________ 

 

3.1 Platsmarknadsföring 

 

”Platser skapas, gestaltas och upplevs i ett ständigt och komplex växtspel mellan 

mediernas representationer och människornas meningsskapande.”
77

 

 

Platser är specifika geografiska områden med särskiljande fysiska, sociala och kulturella 

attribut.
78

 Platser är dynamiska med förändrade egenskaper och flytande gränser som är 

en produkt av samspelet mellan miljön och mänskliga faktorer.
79

 De utövar ett starkt 

inflytande för folkets välbefinnande, deras möjligheter och livsstilsval.
80

 

Platser blir alltmer utformade och detta beror på att det sker många kommersiella 

affärsuppgörelser som resulterar i produktgörandet av platser.
81

 Platsens 

kommersialisering är ett relativt nytt begrepp och syftar på ekonomiska processer och 

kommersiella transaktioner. Genom dessa processer får platsen värdeackumulation, vilket 

kan leda till sociala, kulturella, etiska och ekonomiska konsekvenser.
82

 

 

Platsmarknadsföring (place marketing) har som avsikt att lyfta fram utvalda bilder av ett 

specifikt geografiskt område.
83

 Det innebär att utforma ett ”rum” för att tillgodose 

marknadens behov. Utan tydlig avgränsning så ingår platser i andra platser.
84

 Därför kan 

turismattraktioner och platser ingå på en flernivåsmarknadsföring.
85

 

Marknadsföringspraktik inom turismnäringen riktar sig vanligtvis mot en segmenterad 

målgrupp. Avsikten är att förmedla en positiv bild eller att kompensera en negativ bild.
86

 

Grängsjö urskiljer tre olika typer av marknadsföringsprocesser.
87

 Den första är den 

allomfattande turismmarknadsföringen. En transaktionsorienterad lanseringstyp mot 
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tänkbara besökare.
88

 Den andra typen är relationsmarknadsföring och förekommer 

genom företagets egna verksamheter.
89

 Den tredje typen kallas intern marknadsföring. 

Här koncentreras handlingskrafterna som turismorganisationerna tillämpar med ändamål 

att få turismföretagen att samarbeta för att skapa en homogen produkt.
90

 

 

Goda ambassadörer för en plats är även ett bra marknadsföringsmaterial att lyfta fram.
91

 

Kända människor som bor i staden omtalar för platsens positiva association och 

marknadsföring. Detta är märkbart när man anländer till Arlanda flygplats och möts av 

bilder på bland annat Björn Borg, Ingmar Bergman och Roxette med rubriken ”Welcome 

to my hometown”. Detta fenomen kallas för dold övertalning.
92

 Kända personer som inte 

har någon direkt anknytning till platsmarknadsföringen, används som kommunikatörer 

för att höja budskapets tillförlitlighet.
93

 

 

3.2 Varumärkesmix 

 

Ett starkt varumärke är en värdefull tillgång och av denna anledning betraktas 

varumärkesutvecklingen som en värdeskapande process.
94

 För att ett varumärke ska 

kunna bevara sin styrka är det nödvändigt med kontinuerlig förbättring och bör därför ses 

som ett konkurrensmedel. Varumärkesuppbyggnadens process påminner om en 

evolutionär process som influeras av både interna och externa drivkrafter, dvs. i 

organisationen och i konsumenternas medvetande. Enligt Melin är rådande 

konkurrenstryck en av de essentiellaste externa drivkrafterna, medan kompetensen inom 

brandmanagement bedöms vara den viktigaste inom den interna.
95

 

 

För att inta förståelse för denna process är det av värde att anlägga ett helhetsperspektiv 

och integrera både brandmanagement och consumer behaviour som är 

varumärkesforskningens två huvudinriktningar. Brandmanagement är det interna 

perspektivet av varumärken, som placerar märkesinnehavaren i mittpunkten och 

inkluderar de externa consumer behaviour som medverkar för skapandet av ett starkt 

varumärke.
96

 

Melins strategiska varumärkesplattformer beskriver förutsättningarna för att utveckla ett 

varumärke till ett strategiskt konkurrensmedel i form av en varumärkesuppbyggande 
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process. Detta både för märkesinnehavaren och konsumenten.
97

 Varumärkesmixen 

sammankopplar två modeller och centrerar varumärkeskapitalet. Brandmanagement 

ställer märkesinnehavarens perspektiv i fokus och omfattar interna faktorer som 

understödjer i samband med konsumenternas perspektiv i förhållning till varumärkets 

styrka och värde.
98

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Den konceptuella modellen av varumärkesmixen ur märkesinnehavarens och konsumentens 

perspektiv.
99

 

 

3.2.1 Varumärkesuppbyggnad ur märkesinnehavarens perspektiv 

 

Modellen är framtagen för att visa märkesinnehavarens perspektiv och inkluderar sex 

nyckelbegrepp som är sammankopplade; produktattribut, märkesidentitet, kärnvärde, 

positionering, marknadskommunikation och intern märkeslojalitet. Gemensamt bidrar de 

sex elementen till förståelsen av begreppen som ingår i leden för att skapa förståelse och 

parallellt bevara varumärkesstyrkan.
100

 Det principiella syftet med modellen är att visa 

hur varje element i ledet är en delaktig och sammankopplad beståndsdel som bidrar till att 

frambringa konkurrensfördelar. Detta för att få insikt över tillvägagångssätten och skapa 

värde för konsumenterna.
101
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En grundläggande utgångspunkt som Melin framhäver för att en produkt ska växa sig 

stark och bevara sin styrka, är att själva produkten differentierar sig gentemot 

konkurrenterna. Utöver detta är det viktigt för konsumenterna att produkten tillfredställer 

ett basbehov som ger ett funktionellt mervärde. Ur märkesinnehavarens perspektiv 

innebär detta att produkten måste vara generisk och att den uppfattas som värdefull.
102

 

Eriksson och åkerman framhåller i detta sammanhang att ”ju mindre produkten är fysisk, 

desto viktigare blir varumärket”, då det främst handlar om att skapa ett förtroende och en 

känsla av säkerhet genom att välja rätt produkt.
103

 

 

Med hjälp av produktattribut i relation med differentiering kan företagen förmedla 

funktionell mervärde då enligt Melin, framhåller betydelsen av attributen i 

varumärkesbyggande processen.
104

 Produktattribut som exempelvis produktutveckling, 

produktkvalitet samt visuell identitet är några av de attribut som framgår i förhållande 

med starkast koppling, betydelse för märkesproduktens och varumärkets framgång.
105

 

Enligt Boston Consulting Group teorin gäller det för marknadsföraren att differentiera sin 

produkt med hjälp av kundens differentieringseffekt, det vill säga de fördelar produkten 

uppnått gentemot sina konkurrenter. Denna differentiering delas upp i fyra olika 

kategorier; själva produkten, servicen, anställda och image.
106

 

 

Ericsson och Åkerman framställer ett bra varumärke som en stark karaktär med 

personlighet, intressant, intelligent och som bjuder på sig själv. Målsättningen är att 

skapa uppmärksamhet, sedan förtroende och slutligen en relation. I och med dagens 

ökning av mediebudskap och fragmentering är det av denna anledning viktigt att kravet 

på företagets marknadsföringsbudskap måste bygga på ett och samma bärande 

idéformning.
107

 En avgörande faktor vid marknadsföring är att varumärkets budskap, det 

vill säga självaste innehållet inte är vilseledande för konsumenten.
108

 För detta krävs 

långsiktiga och uthålliga konkurrensfördelar då Melin menar att: ”ett varumärke kan ses 

som en evig tillgång”.
109

  

Ett varumärke bör därför ansluta sin produkt till en konstant utveckling och följa de 

grundläggande värderingar då målet är att få konsumenternas rätta uppfattning om 

produkten utan brusning.
110

 Ericsson och Åkerman anser att eftersom 
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varumärkeskommunikation främst handlar om kommunikation, ökad kännedom, kunskap 

och attityder i form av envägskommunikation på distans, bör därför löftet som budskapet 

i marknadsföringen förmedlar skapa förväntningar inför det framtida mötet och framkalla 

förtroende.
111

 

 

Efter att märkesinnehavaren har identifierat de faktorer som utövar varumärkets 

funktionella och emotionella mervärden, ska dessa beståndsdelar utgöra varumärkets 

kärnvärde vilket företräder ett differentierande mervärde.
112

 

Övergripande målsättning vid val av kärnvärde ur konsumentperspektiv bör vara att det 

är värdefullt och kommunicerbart. Ett kärnvärde ska uppfylla alla krav för att bevara sin 

konkurrenskraft, vara och förbli unik samt svårimiterad gentemot konkurrenterna.
113

 

 

Utifrån brandmanagementperspektivet innebär det för märkesinnehavaren att bygga upp 

en stark mental position i konsumenternas medvetande.
114

 Positionering handlar om den 

process för märkesinnehavaren som riktar sig ut till marknaden, det vill säga 

konsumenterna, för att skapa en attraktiv position i deras medvetande för att på sikt få 

märkeslojalitet.
115

 Att bevara en bred bas av märkeslojalitet hos konsumenterna, krävs det 

enligt Melin, att den interna märkeslojaliteten förvaltas och samordnas. Intern 

märkeslojalitet är förknippad med förvaltningen av varumärkeskapital.
116

 Genom att 

utforma ett adekvat varumärkesskydd kan märkesinnehavaren avvärja externa och interna 

hot för varumärket och bevara den juridiska statusen. För att undvika dessa hot är det 

angeläget att engagera medarbetarna i ett aktivt varumärkesskydd och upprätthålla den i 

form ett kollektivt ansvar. På det sättet underlättar det upptäckten av varumärkesintrång 

ifrån konkurrenterna (externt) och fel användning av ett varumärke (internt).
117

 

 

För att öka förståelsen för hur en unik positionering bidrar till att skapa 

konkurrensfördelar i samband med varumärkesuppbyggnad är det av stor betydelse att 

både intern och extern positionering förekommer och inkorporeras i processen. 

 

När ett varumärke inte är tillräckligt stark, det vill säga att den säljer dåligt finns det två 

valmöjligheter att utnyttja; det handlar antingen om att ompositionera sig eller lägga ner 

varumärket helt. Ompositionering är ett alternativ som brukas genomföras exempelvis 

när konsumenternas uppfattning inte stämmer överens med det egentliga budskapet, om 

egenskaperna inte stämmer överens med efterfrågan eller om varumärket inte är en 
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central aktör på marknaden.
118

 Utmaningen för märkesinnehavaren är att efter att ha 

värderat sin positioneringskoncept, förmedla detta i form av ett kommunikativt budskap 

till konsumenterna.
119

 Den kommunikativa länken mellan märkesinnehavaren och 

konsumenterna är att framföra ett budskap som genomsyras av varumärkets kärnvärde. 

Syftet är att nå synergieffekter i kommunikationen och undvika 

informationsbrusningar.
120

 Melin menar att: ”Det är viktigt att göra sig hörd, men kanske 

ändå viktigare att ha något intressant att säga.”
121

 

 

Det finns många alternativ att kommunicera med potentiella konsumenter och reklam är 

en av dem. Reklam skall därför utformas så att den innehåller en kommunikativ 

identitet.
122

 Reklamens kvantitet är betydelsefull för att tränga igenom informationsbruset 

men kvaliteten är viktigt för att fånga konsumenternas intresse.
123

 Enligt Dahlén har 

varumärkestankarna två ursprungskällor; reklam och människans medvetanden. Målet 

med att väcka positiva varumärkestankar är att anpassa marknadsföringen och reklamen 

så att konsumenten minns, känner igen och associerar till den benämningen att slutligen 

bestämma sig för just den produkten framför andra konkurrenter.
124

 I fallet där 

varumärket redan är bekant, kommer människans medvetande bestämmas av den redan 

existerande uppfattningen innan reklamen visas. Vid okänt varumärke påverkar reklamen 

till en helt ny uppfattning. Därför menar Dahlén att reklam inte bör tråka ut människans 

medvetande så att de blir negativt inställda utan istället fylla den med budskap som 

väcker varumärkestankar, vilket i annat fall vore verkningslös.
125

 

 

Märkesidentitet är ett varumärkes personlighet och är den bild som märkesinnehavaren 

vill står för, ger mening och gör den unik med särskiljande förmåga.
126

 Ur 

märkesinnehavarens perspektiv är det grundläggande målet att utveckla en uthållig och 

konsist kärnidentitet (core identity) i förhållning till relevanta produktattribut (physique) 

för att förmedla attraktionskraften i varumärkets personlighet (personality). Melin 

framhåller vikten i att sammanfoga produktattribut och märkesidentitet till en väl 

sammanhållen helhet de vill säga en gestalt.
127
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Märkesinnehavaren bör av denna anledning arbeta med att avspegla varumärkets identitet 

i dess image och kontinuerligt genomföra imageundersökningar för att upptäcka 

avvikelser gällande konsumenternas uppfattning.
128

 

 

3.2.2 Varumärkeskapitalet 

 

”The added value with which a brand endows a product.”
129

 

 

Varumärkeskapital som även går under namnet brand equity, har under de senaste 

decennier stått i fokus för varumärkesforskning. Konceptet brand equity är en viktig 

tillgång för företagen. Förutsättningen är att varumärket skapar ett värde för konsumenten 

och av det till märkesinnehavaren. Detta manifesterar sig i form av en rad olika element 

som kopplas till varumärket och medför ett värde till en produkt eller tjänst. 

Melin framhäver att varumärkeskapitalet kan diskuteras utifrån en konsument- och ett 

märkesinnehavarperspektiv.
130

 För märkesinnehavaren gäller det att ha en attraktiv 

produkt som tillfredställer konsumenternas basbehov, koppla den till positiva 

associationer som kommer att resultera i skapandet av ett mervärde för konsumenten. I 

sin tur ger detta upphov till nya preferenser som stärker konsumentens märkeslojalitet.
131
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4. Lågkonjunkturens effekter på turismen 
________________________________________________________________________ 

I detta kapitel kommer vi att redogöra för lågkonjunkturen samt dess påverkan i 

turismnäringen. Vi kommer att göra en historisk genomgång om tidigare utfall från två 

länder där vi redovisar effekterna på turismnäringen under en lågkonjunktur. 

________________________________________________________________________ 

 

4.1 Tidigare lågkonjunkturseffekter på turismen 

 

Frechtling relaterar i sin artikel Tourism Trends and the Business Cycle till den kraftiga 

lågkonjunkturen som drabbade USA mellan år 1973 och år 1975. Intresset för den 

allmänna ekonomiska utvecklingen på resemarknaden väcktes och sedan dess ägnar sig 

USA Travel Data Center åt mätning och analyser av ekonomiska reseffekter och turism 

på nationell och regional nivå.
132

 Undersökningarna som har gjorts har varit användbara 

för bland annat planerare, marknadsförare och beslutsfattare och visat hur pass känslig 

eller resistent turismbranschen har varit, är i nutid och kan vara i framtiden. 

Vid en ekonomisk konjunkturnedgång menar Frechtling att marknadsförare bör planera 

sin marknadsföring och fokusera på att maximera försäljningen.
133

 Under ekonomisk 

nedgång bör företagen undersöka i tidigt stadium vilka resor som kommer att drabbas.
134

 

Även vilka typer av resenärer som är mest i farozonen samt vilka grupper som kommer 

att behålla eller till och med att öka sina reseaktiviteter. Detta underlättar för 

marknadsförare att investera klokt och öka marknadsandelar vid en ekonomisk vackla.
135

 

 

USA drabbades av en konjunkturnedgång år 1981-1982. Detta ledde till att omfattningen 

av resor påverkades. Tåg och bussresor sjönk drastiskt vilket förklaras som en slags 

rädsla från denna målgrupp (låginkomsttagare) att resa under lågkonjunkturer. 

Nedgången visade även förändring i olika typer av resor folk gjorde då en slags tendens 

till konsolidering skedde av fler korta resor föredrogs istället för långa resor geografiskt. 

Även familjeresor med barn minskade betydligt vilket tyder på att denna målgrupp 

drabbas särskilt hårt av lågkonjunkturen och försöker begränsa sina resekostnader genom 

färre resor.
136

 Dock visade dåvarande statistik ingen större förändring av bil-, lastbils-, 

fritids- och andra typer av personliga motorfordonsresor.
137

 Vid dessa tillfällen bör 

marknadsförare erbjuda stora rabatter till de mest svårdrabbade målgrupperna för att 
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effektivisera produktförsäljningen eller besluta sig för att fokusera enbart på singlar utan 

barn under ogynnsamma ekonomiska perioder.
138

 

Statistik från år 1982 visar att den amerikanska målgruppen mellan åldern 25 till 54 år 

minskade sina resevanor avsevärt än åldersgruppen ung (upp till 25) och äldre än 54 år. 

Anledningen till detta är att målgruppen 25 år till 54 år innehåller den största 

socialbidragstagargruppen än resterande målgrupper. Personer över 55 år visade sig vara 

mindre konjunkturkänsliga eftersom högre inkomster isolerar dem från näringslivets 

nedgångar mer än andra grupper. Höginkomsttagare visade inga större skillnader i sina 

resevanor, dock ökade inte antalet resor under konjunkturnedgången. Undersökningar 

visar även att personer som varit bosatta i regioner där konjunkturnedgången varit som 

värst drabbats har semesterresandet minskat som mest.
139

 

Denna typ av information har hjälpt marknadsförare att rikta sina reklamkampanjer till 

rätt målgrupp och öka effektiviteten under konjunkturperioder, genom att fokusera på de 

grupper som är mest motståndskraftiga mot konjunkturstammar. På så sätt skapar de 

exempelvis gynnsammare förutsättningar för destinationer och transportföretag att bevara 

eller öka sin marknadsandel.
140

 

 

I artikeln Managing  Tourism in a Recession undersöker Josephides Englands 

semesterindustri och dess kapacitet som ett avgörande faktor för stabilitet och lönsamhet 

under lågkonjunkturen i början av 1990- talet.
141

 

Josephides nämner att den brittiska resebranschen märkte av lågkonjunkturens effekter i 

mitten av år 1992. Detta vid en tidpunkt då de flesta branscher inom andra sektorer redan 

hade börjat anpassat sig till den fallande efterfrågan. Många branscher hade accepterat att 

dåvarande lågkonjunktur inte skulle innebära ett kortlivat glapp i tillväxtperioden, men i 

slutet av år 1992 började lågkonjunkturens effekter kännas av inom resebranschen och 

efterfrågan på resor minskade även här.
142

 Josephides nämner att om det inte vore för 

1990 års avtal om uppköp mellan Thomson (på den tiden marknadsledare) och ILG 

(dåvarande tvåa) samt upphandlingen av en begränsning av kapaciteten inom 

resebranschen skulle syftet vara att skapa likhetstecken mellan efterfrågan och utbud i 

större utsträckning
143

 Enligt Josephides illustrerar detta avtal hur semesterkapacitet och 

turismindustrin är de faktorer som avgör resebranschens stabilitet och lönsamhet, oavsett 

om ett land befinner sig i en recession eller inte.
144

 

För att begränsa konkurrensen med andra bolag inom resebranschen, trodde Harry 

Goodman, VD för ILG att det nya avtalet skulle innehålla ett nytt tankesätt för att bemöta 
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den nya minskningen på efterfrågan. Harry Goodmans företag ILG och Thomson började 

sälja billigare resor med lägre kvalitet, så kallade lågprisbiljetter.
145

 Harry Goodman 

ansåg att en snabb tillväxt under dåvarande lågkonjunktur byggde på hög volym och lågt 

pris av flygbiljetter, detta skulle innebära, enligt Harry Goodman, nyckeln till ökad 

tillväxt och framgång.
146

 Effekterna på denna ändring visade att britterna avstod från 

varumärkeslojalitet och visade intresse för lågprisresor.
147

 Josephides betonar betydelsen 

av att under en lågkonjunktur löper de företag som inte ändrar på sin produktutveckling, 

oftast leder till konkurrensfattig styrka.
148

 Detta innebär större risk för att kunna klara av 

förändringarna på efterfrågemarknaden, än företag som anpassar sig till den rådande 

ekonomiska situationen.
149

 Josephides nämner flera rekommendationer som företagen bör 

följa under en lågkonjunktur. Ett av de viktigaste är att vara framdriven i det som man är 

duktig på vilket inte alltid behöver vara prisrelaterat. Det är därför absolut nödvändigt att  

kvalitet och originalitet blir hörnstenar gentemot produkten.
150

 

 

Josephides avslutar med att det är av stor betydelse att visa sig för allmänheten, då det 

inte alltid finns budget för massiv reklamkampanj. ”The answer is to cultivate the press” 

menar Josephides.
151

 Företagen bör av denna anledning hålla en nära kontakt med 

journalister och visa sin produktutveckling som bör vara unik. Josephides tycker att det är 

ett effektivt och billigt sätt att locka konsumenter.
152

 

 

4.2 Lågkonjunkturseffekter på turismnäringen år 2009 

 

Turism- och besöksnäringen har expanderat mycket på basis av bland annat det 

tilltagande resandet.
153

 Tillväxten inom turismnäringen har genererat fler jobb 

successivt.
154

 Det senaste decenniet har turismen haft en jämn och hög 

omsättningstillväxt och sysselsättningstillväxt medan andra branscher har stagnerat och 

visat tecken på tillbakagång.
155

 Ända sen turismdata började arkiveras runt början av 

1990-talet har Stockholm visat tecken på kontinuerlig tillväxt på rådande gästnätter och 

antal besökare.  
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Som tidigare nämnt befinner sig Sverige mitt i en lågkonjunktur som har förändrat 

marknadssituationen, arbetslösheten samt konsumenternas hantering av 

privatkonsumtionen. I artikeln ”Turismen kan ta oss ur lågkonjunkturen” bekräftas det 

att den svenska turistnäringen sysselsatte förra året 160 000 helårsverken vilket är mer än 

vad andra stora och välkända företag som Volvo, Ericsson och AstraZeneca bland andra 

sysselsatte tillsammans.
156

 Sysselsättningen inom turismnäringen har ökat med omkring 

32 procent sedan år 2000 och bidragit med nästan 28 000 nya heltidsarbeten mellan år 

2000 - 2007. Även inom turristnäringens beräknade exportvärde, det vill säga vad 

utländska besökare spenderar i Sverige, visade på en tillväxt med ca 12 procent. Detta är 

större i jämförelse med järn, stål och personbilsexporten tillsammans.
157

 

 

Siffror från Tillväxtverket visar en positiv utveckling av svensk turismnäring. Av den 

totala BNP:n står turismnäringen för 2,94 procent och 7,2 procent av svenska 

hushållskonsumtionen går till turismen i Sverige.
158

 Turismen i Sverige går bra och har 

senaste åren haft en ökning med 5 procent.
159

 

Mängden övernattningar har årsvis stegrat sedan år 2003. År 2008 spenderades mer än 

sex miljarder kronor på övernattningar av både utländska och inhemska turister som 

besökte Stockholm. Antalet gästnätter nådde toppnivåer med 9,6 miljoner gästnätter i 

Stockholms län, varav 6,2 miljoner i Stockholms Stad, vilket är en ökning med 3 procent 

för länet och 6 procent för Stockholm jämfört med statistik från året tidigare, dock har 

utvecklingsriktningen vänt år 2009.
160

 I början av året minskade antalet gästnätter i 

Stockholm med tre procent gentemot år 2008 statistik och mycket pekar mot ytterligare 

nedgång, främst affärsresenärer och långväga besökare.
161

 

Det nya nationella målet för antalet gästnätter år 2010 beräknas till 10 miljoner.
162

 

Mycket talar för att Stockholm trots lågkonjunkturens effekter kommer att vara ett 

lockande besöksmål under år 2009. Orsakerna till detta är olika evenemang som 

exempelvis filmatiseringen av Stig Larssons bok ”Män som hatar kvinnor”, Volvo Ocean 

Race och det Kungliga bröllopet av prinsessan Victoria.
163

 Evenemang i detta slag sätter 

både Sverige och Stockholm i fokus på den internationella marknaden och bidrar till en 

ökad synlighetsgrad, främst via medier.
164

 Av Sveriges mest besökta resmål svarar 

Stockholm för ca 27 procent av de mest besökta attraktioner.
165
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Stockholm som turismstad har både stärkt sin position i Europa och haft en bra tillväxt 

inom turismnäringen samt tagit över nya marknadsandelar från grannländer.
166

 Sedan år  

2008 befinner sig Stockholm bland de 15 största turiststäder i Europa, där rangordningen 

har gjorts efter antal besökare, spenderade kronor per turist och antal gästnätter.
167

 

Tillväxtverket menar att turismen har mindre betydelse för svensk ekonomi än i många 

andra länder och det är just detta som riksdagsledamoten Patrik Forslund vill ändra på 

enligt tidigare nämnd artikel. Forslund menar att i och med att Sverige har ett gott rykte 

som turismland, med unika besöksmål och hög kvalitet. Utifrån politisk inställning bör 

det därför författas en nationell turism- och besöksstrategi för att skapa de kvalifikationer 

som behövs för att växa och skapa fler arbetstillfällen.
168

 Besöksnäringen är en av 

Sveriges mest framväxta yrkesområde och turistnäringen har stor tillväxtpotential och 

kan ses som en framtidssektor för hela regionen.
169

 Just nu pågår ett förslag i Riksdagen 

om ett nationellt stöd för turismen. Förslaget rapporterar offentligt för Regeringen som 

sin mening framlagts i motionen om nationellt stöd för utveckling av turistnäringen i 

Sverige.
170

 Regeringen strävar efter en utvidgning i konkurrenskraften för att på så sätt 

öka bärkraften i turismbranschen, sysselsättningen, förbättra serviceutbudet och 

miljötänkandet. Följaktligen kommer den svenska ekonomin att stärkas, skapa tillväxt 

och arbeten.
171

 Regeringen skriver i sin motion att lösningen för att skapa dessa insatser 

inom turistnäringen bygger på att framkalla en bredare konkurrensstrategi inom 

besöksnäringen och rikta hårdare krav på produkter och tjänster inom turismen.
172

 

 

Varje land måste utveckla ett system som bäst speglar de lokala, regionala och nationella 

förhållanden.
173

 En konjunkturnedgång påverkar trenderna inom turismen då färre pengar 

är tillgängliga för resande och rekreation. Då ser konsumenter och verksamheter på 

miljöfrågan ur ett nytt perspektiv.
174

 Långdistansmöten och långdistansresande prioriteras 

inte av orsaken att det kostar pengar.
175

 Turister vänder sig istället vid detta tillfälle till 

den inhemska marknaden och det är vid denna tidpunkt som turismverksamhet har en 

möjlighet till att planera inför dessa ekonomiska lägen.
176 
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5. Empiri 
________________________________________________________________________ 

I detta kapitel presenterar vi resultatet av våra empiriska undersökningar och redovisar 

resultatet från våra kvalitativa intervjuer. För att underlätta för läsaren har det 

insamlade materialet bearbetas till löpande text och indelats i två avsnitt, 

platsmarknadsföring under lågkonjunktur och lågkonjunkturens effekter på Stockholms 

turismnäring. 

________________________________________________________________________ 

 

5.1 Platsmarknadsföring under lågkonjunktur 

 

”Utgångspunkten för varumärket Stockholm har varit att skapa en gemensam 

kommunikationsplattform för företag, organisationer och kommuner i regionen. Syftet är 

att hålla samman all marknadsföring och att kommunicera Stockholms fördelar på ett 

enhetligt och kraftfullt sätt.”
177

 

 

I och med den pågående lågkonjunkturen som Sverige befinner sig i och som även har 

påverkat hela världen, anser Peter Terpstra från Tillväxtverket att det förekommer 

förändringar på turismnäringen i Stockholm. Anpassningsprocesser för att möta 

sedvanliga lågkonjunkturbeteende hos resenärer och inom turismnäringen saknas, 

eftersom mycket lite fakta från tidigare ekonomiska kriser finns tillgängliga.
178

 Det är 

inte förrän sent på 1970- talet som den första statistiken över resenärernas gästnätter 

börjades lagras. 

 

Att marknadsföra Stockholm under en lågkonjunktur begränsar inte 

marknadsföringsaktiviteterna hos SVB.
179

  Istället menar Peter Lindqvist från SVB att 

trots att de ekonomiska marknadsföringsresurserna minskar, gäller det att flytta över och 

prioritera tillvägagångssätten föra att fortsätta nå fram till rätt kundsegment i rätt tid. 

I frågan om hur SVB marknadsför Stockholm som destination under en lågkonjunktur får 

vi en utförlig förklaring av Peter Lindqvist att man arbetar med olika 

marknadsföringsaktiviteter och PR. Enligt SVB ligger centralpunkten av svensk turism i 

Stockholm och samarbetet med Visit Sweden är väsentligt för att effektivt utföra 

kampanjer och aktiviteter. 

Peter Lindqvist klargör att varumärket Stockholm - The Capital of Scandinavia uppfyller 

de krav som ställs på en plats för att presenteras som Skandinaviens turismhuvudstad.
180
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SVB arbetar mycket med att åstadkomma en gemensam kommunikationsplattform för 

företag, organisationer och kommuner i Stockholmsregionen. Peter Lindqvist menar att 

Stockholm är en expansiv stad vilket gynnar besöksnäringen oerhörd.
181

 I samband med 

lågkonjunkturen har resurserna anpassats för att attrahera när- och grannmarknaden som 

exempelvis Norge och Danmark men även Frankrike, England, Italien och Tyskland.
182

 

Peter Lindqvist nämner samtidigt en ny potentiell snart mogen marknad som har börjat 

visa sig inom turismen, i detta fall handlar det om Polen. 

 

SVB erbjuder företag möjligheten att delta i olika projekt som är indelade i fyra 

delområden; privatresor, möten och kongresser, evenemang och turistservice som 

koncentreras beroende på marknad beroende på vilken nivå av marknadsföring företagen 

och organisationerna är intresserade av att delta i.
183

 

I delområdet privatresor inriktar man sig mot utvalda segment och prioriterade marknader 

så som storstäder i Europa, Asien, Ryssland och USA för att öka kunskapen och 

uppmärksamheten för Stockholm som destination.  Privatresor till Stockholm har haft en 

stadig ökning och fokuseringen på marknadsföringen ligger i en rad samarbetsprojekt så 

som Access, Stockholm Gay Network, TUR -mässan och Stockholm Cruise Network. 

I området möten och kongresser deltar SVB i internationella mässor och workshops, utför 

Stockholmspresentationer och bjuder in kunder till Stockholm på studiebesök. Syftet med 

arbetet är inte bara att öka antalet kongresser och företagsmöten utan även ge större plats 

till incentiveresorna till Stockholm.
184

 

 

Stora evenemang äger rum i den skandinaviska huvudstaden med stor attraktionskraft 

som exempelvis Volvo Ocean Race, VM i Ishockey, konserter och mässor/kongresser 

som läkarkongressen. Projektkatalogen 2009 skriver att Stockholms stads 

turismomsättning svarade för 15 miljarder kronor vilket är 28 procent av Sveriges totala 

omsättning.
185

 

 

Varumärket Stockholm - The Capital of Scandinavia är den principiella utgångspunkten 

för att SVB:s strategiska arbete med marknadsföringen ska nå sina mål. I och med det 

reviderade resemönstret som uppmärksammas arbetar SVB med att stärka turistservicen 

på ett framsynt sätt för att finna nya produkter, tjänster och serviceinformation som 

efterfrågas på marknaden ur nationell och internationell inställning.
186
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SVB bjuder regelbundet in journalister för att förhandsvisa kommande events, 

attraktioner, och natur relaterade aktiviteter.
187

 På så sätt sker det en form av tjänstutbyten 

mellan journalisterna och SVB. Journalisterna får tillfälle att skriva om en upplevelse i 

Stockholm och detta gynnar Stockholm i form av ”gratis publicitet”. Vidare säger Peter 

Lindqvist: ”Stockholm har en stark attraktionskraft i jämförelse med andra städer som vi 

inte får gå miste om”. Detta är en form av PR för Sverige som i längden vidgar sin 

popularitet utan större djupgående insatser.
188

 

 

Då vi frågade om lågkonjunkturens direkta effekter på marknadsföringen, nämner Peter 

Lindqvist att trots omständigheterna i kostnadsreduceringarna går det att fortsätta med en 

bra marknadsföring.
189

 Det utnyttjas olika marknadsföringsverktyg vid temaevent som 

det kommande kungliga bröllopet. Stockholm kommer i samband med detta att 

marknadsföras som en ny bröllopsdestination. Under ett svårt ekonomiskt klimat med 

begränsad budget gäller det att dra nytta av stora evenemang som ett kungligt bröllop. 

Enligt Peter Lindqvist kommer detta bidra med betydande intäkter för Stockholm som 

destination. 

Även miljötema kommer att bearbetas kraftigare för att besvara efterfrågan av de så 

kallade green meetings. Idag efterfrågas de i första hand av affärsresenärer. Peter 

Lindqvist nämner vid sammanhanget att prognoser visar att denna typ av efterfrågan 

kommer att öka och attrahera olika typer av resenärer, inte minst unga. Att marknadsföra 

rätt handlar inte bara om att sprida ett budskap.
190

 En viktig faktor är att kunna identifiera 

de nya potentiella målgrupperna samt förstå behovet på marknaden.  

 

Konsumentmarknadsföring förekommer inte i aktiviteterna, dock arbetar SVB med 

varierande antal Internetkampanjer så som Easy Jet, banners om exempelvis 

stockholmskortet och bloggar som inriktar sig till näringslivet, turismbranschen och 

journalister och som dagligen administreras av PR- chefen och har flera hundra besökare 

dagligen.
191

 Andra aktiviteter som görs är olika samarbeten med närkommuner som 

exempelvis Vaxholm och Sigtuna. Kommunerna inkluderas i marknadsföringen genom 

broschyrer och Internet så att turisten får möjlighet att upptäcka dessa platser. På så sätt 

kan turisten bredda sina kunskaper om andra attraktioner i omgivningen.
192

 Peter 

Lindqvist avslutar sin diskussion med förklaringen till att direkt 

konsumentmarknadsföring inte förekommer i deras aktiviteter på grund av begränsade 

resurser och tid. 
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Johanna Danielsson, som är ansvarig för området resor och turism i konsultföretaget 

Kairos Future, tycker att lågkonjunkturen är en bra tid för innovation även om det i vissa 

fall är svårt för företagen när de måste pressa utgifterna. Under konjunkturnedgången 

prioriterar turismverksamheter sina marknadsföringssatsningar i grannländerna för att 

maximera inflödet av antal turister i Stockholm.
193

 Att marknadsföra Sverige i världen 

har mötts av flera utmaningar och anpassningsprocesser.
194

 

 

5.2 Lågkonjunkturens effekter på Stockholms turismnäring 

 

Johanna Danielsson ger exempel på vilka utmaningar som kan vänta vid en 

lågkonjunktur. Turismföretag som researrangörer, transportörer och hotellverksamheter 

har vänt sig till företag som Kairos Future för att förstå branschens aktuella behov.
195

 

Efterfrågan på tjänster som forsknings- och konsultföretag erbjuder har ökat under den 

aktuella lågkonjunkturen.
196

 Johanna Danielsson tror även att svenska politiker kommer 

satsa mer på besöksnäringsstrategin, eftersom världens snabbaste växande näring, de vill 

säga turismen, är en av de få branscher som bidrar med arbetstillfällen under en 

lågkonjunktur.
197

 

 

Trots att konjunkturen mattas av lägre ekonomiskt tillväxt, högre arbetslöshet, svagare 

försäljning och konkursdrabbade företag i hela Sverige, bedömer Peter Lindqvist att 

besöksnäringen i Stockholm har eskalerat. Siffror pekar på ökning med ca 5 procent 

sedan 2007. Vi fick en broschyr av Peter Lindqvist, ”Stockholmskonjunkturen – 

Stockholm The Capital of Scandinavia”, som skriver i sin statistik att under år 2008, 

utgjorde gästnätterna nya toppnivåer med 9,6 miljoner gästnätter i länet, varav 6,2 

miljoner i Stockholms stad. Detta är en ökning med hela 3 procent och 6 procent jämfört 

med år 2007. Motivet till denna signifikanta ökning, beror på den ökade turismen från 

grannländerna i samband med lågkonjunkturen. Enligt Peter Lindqvist väljer turisterna att 

resa allt närmare sträckor istället för långdistansresor.
198

  

Konsolideringstakten inom en del verksamhetsområden som exempelvis flyget ökar, 

vilket är en nödvändighet för att klara sig inom turismbranschen.
199

  Johanna Danielsson 

påpekar att det kommer fler utmaningar och anpassningsprocesser, speciellt för 

Stockholms hotell. Även om det byggts fler hotell betyder denna nystrukturering att 

gästerna kommer att prioritera hotell med det bästa pris- och prestandaförhållande.
200
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Hotellen i Stockholm sänker till och med priserna för målgruppen MICE (Meetings, 

Incentives, Conventions and Exibitions) eftersom, i enlighet med Johanna Danielsson, 

minskar efterfrågan bland denna målgrupp i en lågkonjunktur. 

 

Enligt Peter Terpstra tyder inget på att lågkonjunkturen kommer att påverka markant på 

besöksnäringen eller turismens tillväxt i Stockholm som destination.
201

 Peter Terpstra 

påpekar att Stockholm har en hög andel besökare och god position bland de populäraste 

destinationer i Europa. I och med lågkonjunkturens effekter anser dock Peter Terpstra att 

typen av resenärer har förändrats lika med typen av vistelse.
202

 Det har visat sig en ny 

tendens av nya besökare med nya vistelsekrav. Här gäller det för både handel och 

boendemarknaden att stimulera på kort sikt för att nå och täcka det nya behovet.
203

 Peter 

Terpstra säger: ”Stockholm är en destination med hög andel besökare och befinner sig 

enligt tidigare statistiker (2007, 2008) bland de mest populära destinationer i Europa, 

och det ska vi känna oss väldigt stolta över”.
204

 

 

Peter Terpstra nämner flera faktorer som kan få Stockholm att dra till sig flera besökare. 

Det gäller att ständigt erbjuda nya produkter inom turismbranschen. Ett exempel på detta 

vore en ny och direkt flygsträcka mellan länder som inte påverkas så märkvärdigt av den 

ekonomiska krisen och det fallande kronvärdet.
205

 Turismflödet skulle öka betydande 

med en direktlinje mellan Stockholm och Peking, Tokyo. 

Peter Terpstra räknar med att Stockholm kommer att få fler besökare från grannländer, 

den så kallade närmarknaden med billigare boendeformer och kortare vistelsetid. Dyrare 

boendeformer och affärsresandet har tappat intresse eftersom den nya målgruppen betalar 

mindre för sin boendeform så som affärsresenärerna har varit tvungna att reducera sina 

kostnader.
206

 Peter Terpstra räknar med en betydande ökning av den inhemska turismen 

som väljer att resa inom landet och som gärna bor billigare än tidigare. Ett flöde av 

turister från grannländer som exempelvis Danmark kommer att besöka Stockholm. 

 

Peter Terpstra ser även en förändring bland affärsresenärer som börjar dra ner på sina 

kostnader och väljer även de billigare alternativen av resor. Företag/affärsresenärer har en 

anledning att kostnadsreducera och väljer därför att värna mer om miljön. Peter Terpstra 

tror att företag använde detta som motiv för att dra ner på kostnaderna och söker sig 

därför till närmare konferensanläggningar.
207

 Detta är ett alternativ som är både billigt 

och bra för miljön. Längre affärsresor har sjunkit i kategori, allmänt sagt. Peter Terpstra 
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nämner en typ av ideologi för affärsresenärer och företag när det idag, under pågående 

lågkonjunktur bestämmer sig för förmånligare priskategorier. 

 

Dagens resor är fler men mycket kortare i tid och Stockholm har en stark potentialitet att 

dra nytta av detta eftersom den inhemska turismen ökar.
208

 Den pågående 

lågkonjunkturen mattas av lägre ekonomiskt tillväxt, högre arbetslöshet, svagare 

försäljning och konkursdrabbade företag i hela landet. Detta i sin tur har lett att inte bara 

affärsresenärerna driver ner sina kostnader utan även den ordinäre 

privatresenären/privatkonsumenten.
209

 Då fler väljer att bo billigare är det främst 

hotellbranschen som har drabbats av den pågående ekonomiska krisen. För att ändå få 

effekten av ett rullande hjul har de flesta hotellen anpassat sina priser till marknadens 

efterfrågan, det vill säga sänkt sina priser för att ändå hålla sina rum bokade istället för 

lediga. Denna negativa utveckling drabbade sämst de allra exklusivaste hotellen som 

gästades i första hand av affärsresenärerna men som nu även har prisadapterats till 

privatresenärerna.
210

 Redan i oktober- november förra året kunde man se förändringar i 

turisternas rese- och boendemönster men trots sjunkande siffror inom hotellbranschen 

tror sig Peter Lindqvist inte tycka att turismen i Stockholm kommer att påverkas i den 

mening då allt tyder på en fortsatt ökning inom besöksnäringen trots lågkonjunkturen, 

som tidigare nämnt är det en förändring i resenärskategori.  

 

Trots att den nya målgruppen ställer nya krav på boendealternativ sker ingen större 

förändring i turisternas aktiviteter. Det spenderas ungefär lika mycket som tidigare år på 

shopping, restauranger och andra attraktioner.
211

 Peter Lindqvist anser att det privata 

resandet är mindre känsligt för konjunkturförändringar än affärsresandet men att intresset 

för privata långresor sjunker i och med den rådande oklarheten i den ekonomiska 

utvecklingen. Av denna anledning tror Peter Lindkvist starkt på en betydande ökning av 

den inhemska marknaden.
212
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6. Analys 
________________________________________________________________________ 

I detta kapitel kommer vi att presentera de slutsatser vi kommit fram till med vår 

undersökning. Med hjälp av teorierna och empiriska undersökningen besvaras syftet och 

frågeställningarna 

________________________________________________________________________ 

 

6.1 Platsmarknadsföring 

 

Utmaningen för Stockholms varumärke, The Capital of Scandinavia är att skapa en 

effektiv platsmarknadsföring. Varumärket framställer starka associationer med platsens 

egenskaper och Stockholm som destination. Detta har möjliggjort vägarna till en bra 

marknadskommunikation.
213

 

 

SVB:s marknadsföringsstrategier består främst av kontinuerliga inbjudningar till 

journalister. Dessa fungerar som en imageskapande agent vilket leder till gratis publicitet. 

Journalistiska medietexter har oftast en högre trovärdighet som påverka allmänheten.
214

 

SVB kan till viss del bestämma sig för vilka journalister de bjuder in för att visa nya 

attraktionerna vilket möjliggör en budskapsbevakning. 

 

Enligt Grängsjös teori om marknadsföringsprocesser sker relationsmarknadsföring 

genom företagets interna verksamhet.
215

 Ek och Hultman påpekar riskerna med detta 

tillvägagångssätt, då platsen kan hamna i en oönskad kontext där buskapet kan bli 

missvisande.
216

 Celebriteter bidrar till tyngre marknadsföringsmaterial i syfte till att lyfta 

fram destinationens positiva associationer.
217

 Ett exempel är det kommande kungliga 

bröllopet som SVB kommer att utnyttja dels för att framlägga Stockholm som 

bröllopsdestination och för att öka intäkterna från turismnäringen. Den aktuella 

lågkonjunkturen orsakar en begränsad budget för platsmarknadsföring och då gäller det 

att dra nytta av stora evenemang.
218

 Det kommande kungliga bröllop är en form av 

platsmarknadsföring som kommer att bidra med betydande intäkter för Stockholm.  

 

SVB använder sig av marknadsundersökningar. Dessa igenkännas som den planerade, 

systematiska insamling, sammanställning och analys av uppgifter som utformats för att 
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hjälpa företagets ledning fatta beslut.
219

 Således riktar sig SVB till en bredare målgrupp 

som inte bestämt sig att besöka platsen ännu och påverka dennes beslutfattande.
220

  

 

6.2 Varumärkesmix och lågkonjunkturens turismeffekter 

 

Ett starkt varumärke är en viktig konkurrensfördel för att attrahera, bevara och stärka 

kundlojaliteten.
221

 Därför är det viktigt att vid tidigt stadium framhålla sig till att se 

varumärkesutvecklingen som en evolutionär process med fokus på värdeskapande 

effekter och styrka.
222

 Det har länge visat sig att olika typer av mervärde skapar försprång 

vid val av en produkt ifrån konsumenternas synvinkel och ger samtidigt en 

konkurrenskraftigare ställning på marknaden. Det råder högt konkurrenstryck i dagsläge 

och det gäller för alla deltagande företag inom samma bransch att spetsa sin kompetens 

inom brandmanagement.
223

 Delvis för att bevara trogna och redan existerande 

konsumenter men även för att överta fler marknadsandelar. Men för att influera ett 

varumärke med identitet, kärnvärde, skapa lojalitet samt vara kommunikativt krävs det ett 

helt underlag av kloka val och rika grunder inom varumärkesforskningen.
224

 

Varumärkesuppbyggande är en levande process som företaget kontinuerligt måste 

utveckla för att undvika störningar och bekräfta att image stämmer överens med det 

varumärket står för.
225

 För att skapa ett konkurrenskraftigt varumärke som Stockholm - 

The Capital of Scandinavia är det ytterst nödvändigt att ta ställning till de två 

infallsvinklarna som uppmärksammas i varumärkesmixen.
226

 

 

Varumärket Stockholm - The Capital of Scandinavia är en tillgång för SVB som har 

lyckats tränga igenom informationsbrusningar och förmedlat ett kommunikativt mervärde 

åt turisterna. Hemligheten i att bevara kontrollen över varumärket handlar om att kunna 

styra över dess utveckling och aktiviteter och detta arbetar SVB ständigt med i form av 

nya kommunikationsmetoder som exempelvis banners, reklamkampanjer, PR och 

journalistbesök. Värde har en central betydelse för all verksamhet inom marknadsföring 

och ska därför inkluderas i processen för varumärkesarbete, det vill säga utvärdera sitt 

positioneringskoncept och se till att den uppfattas korrekt.
227

 Stockholms varumärke är en 

märkesprodukt som innehar ett värde som framgångsrikt har differentierat sig gentemot 

konkurrenterna, det vill säga övriga skandinaviska huvudstäder. 
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Märkesidentiteten är starkt förknippad till varumärkets personlighet och stärker värdet i 

de perfekt valda orden. Detta värde i märkesidentiteten engagerar turisten att i 

beslutsprocessen välja att besöka Skandinaviens huvudstad.
228

 Innehållet i budskapet är 

tydligt, lockande och innefattar ett attraktivt kommunikationsbudskap. När turisterna 

kommer till Stockholm möts de ytterligare av varumärkets tydlighet. Detta i form av 

broschyrer med samma logotyper samt försäljningen av stockholmskortet som även den 

innehåller Stockholms varumärkeslogga. 

Precis som Melin syftar innebär detta engagemang turistens ökade intresse för 

Stockholm, symbolvärdet i dess ord och njutningsvärdet i form av upplevelse som är 

berikat med en mängd attraktiva attribut.
229

 Dessa attribut är vad som tillfredställer 

turisternas basbehov. Attribut som exempelvis grön natur, rent vatten, rik historia, 

modern och högklasig infrastruktur är vad som ger Stockholm ett mervärde, det vill säga 

en stark brand equity.
230

  

 

SVB:s marknadsföringsstrategier har lett till en stabil positionering och ett starkare 

konkurrensmedel av Stockholms varumärke. Som turistplats vänder sig Stockholms 

aktörer till olika målgrupper med förändrade resebeteende. I samband med den aktuella 

lågkonjunkturen har många aktörer inom turismbranschen anpassat sina priser till den 

nya efterfrågan, för att kunna agera i takt med konsumenternas förändrade rese- och 

boendemönster. 

 

Den svenska ekonomin har sedan det sista kvartalet år 2008 visat tecken på nedgång i 

samband med den globala lågkonjunkturen.
231

 Svenska kronans nedfall har inneburit 

något negativt för den svenska befolkningen, dock inte för turisten. Nedgången av 

valutamarknaden gör att det har blivit billigare för turister att komma till Stockholm och 

Sverige, då priserna sjunkit och gynnat den utländska plånboken.  Det är exempelvis 

billigare för norrmän att besöka Stockholm än för svenskar att besöka Oslo. I takt med att 

kronan, arbetslöshet och sysselsättningsgrad sjunker bestämmer sig även många svenskar 

för att resa inom landet. Vi ser ett återkommande mönster när vi jämför USA’s 

turisteffekter med dagen situationsmönster i Sverige. Vid båda fallen har typerna av 

resorna ändrats till mer korta geografiska resor istället för långa resor.
232

 Det är här det 

gäller för marknadsförarna att identifiera sina målgrupper och utnyttja de resurser som 

finns tillgängliga. Målsättning och fokus ligger därför i att maximera försäljningen och 

vinna marknadsandelar.
233
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Om vi tittar lite närmare på Harry Goodmans handlingssätt på sitt företag ILG, så menade 

han att nyckeln till tillväxt och framgång bygger på hög volym av produkter och låga 

priser under en lågkonjunktur. Denna teori reflekterar dagsläget vad gäller 

turismaktörerna som exempelvis hotellbranschen, dock ser vi inte att den är hållbar i 

längden eller i framtiden.
234

  

Stockholms aktörer arbetar med prisanpassning, det vill säga att de drar ner på sina priser. 

Prisanpassning och bred tillgång till aktiviteter och boende har resulterat i det faktum att 

turismen verkligen har en möjlighet att delvis ”ta oss ur” lågkonjunkturen med en fortsatt 

inströmning av besökare. Sysselsättningen inom turismbranschen ökar, intäkter strömmar 

in och synergieffekterna blir synliga.
235

 

Goodmans handlingssätt kan vara användbar i nuläget då det råder global ekonomisk 

vackla, dock är den inte hållbar i längden eftersom det alltid behövs ett varierande utbud 

av priser på en plats och destination. Dagens prisanpassning kommer att återgå till 

prisvariation vid bättre ekonomisk klimat och fortfarande behålla sin konkurrenskraft 

gentemot andra storstäder. 

Turismen är fortfarande en av de mest motståndskraftiga ekonomiska verksamhet, och 

som sådan sektorn kan spela en särskild roll när det gäller återvinning av världens 

ekonomier.
236
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7. Resultat 
________________________________________________________________________ 

I detta kapitel kommer vi att redogöra våra resultat. Vidare i kapitlet ger vi förslag till 

fortsatt forskning. 

________________________________________________________________________ 

 

7.1 Slutsatser 

 

Under vår uppsats har vi konstaterat att turismen är en av de mest motståndskraftiga 

ekonomiska verksamheter och kan därför spela en nyckelroll i den ekonomiska 

återhämtningen. Vår frågeställning har besvarats med hjälp av den empiriska 

undersökningen och tydliggjort syftet med uppsatsen. 

 

Vilka återgärder vidtas för att stärka Stockholms varumärke, Stockholm - The 

Capital of Scandinavia? 

 

Lågkonjunkturen har påvisat förändringar i turisternas ekonomiska tillstånd. Detta 

tillstånd har inte enbart påverkat turisternas plånbok utan även valet av destination och 

boendeform har varit faktor av förändringstakten. Denna förändringstakt har inte varit ett 

problemområde för självaste varumärket utan istället för vissa områden inom 

turismbranschen, främst kostsamma hotell och lyxigare restauranger. 

Turismen har stor potential att bidra med större intäkter, sysselsättning och 

arbetstillfällen. Vi vill inte spekulera om tidsangreppet för återhämtningen då ekonomin 

fungerar lite som en överraskningspaket, dock bekräftar vi utifrån all information vi fått 

från berörda myndigheter och aktörer att det är ett faktum att turismen inte är lika 

påverkad av en lågkonjunktur som andra branscher, som exempelvis den svenska 

bilbranschen och exportmarknaden. 

 

Marknadsföringen av Stockholm har inte begräsats trots att de ekonomiska resurserna har 

minskat. Lösningen har istället fokuserats på att prioritera marknadsaktiviteter som 

exempelvis journalistkontakter och PR. Dessa är två viktiga strategier som i samband 

med olika evenemang bidrar till starkare marknadsöring av Stockholms varumärke. SVB 

tar vara av olika evenemang för att marknadsföra Stockholm som en attraktiv turiststad. 

Exempel på specifika evenemang är det kommande kungliga bröllopet nästa sommar. 

SVB kommer att marknadsföra Stockholm som en ny bröllopsdestination för att locka 

resenärer som vill spendera sin smekmånad här. På sätt kommer SVB att vända sig till en 

ny målgrupp och öka besöksflödet samtidigt som varumärket stärks. Förutom att SVB 

använder sig av ovanstående marknadsföringsstrategier för att stärka Stockholms 

varumärke, vänder de sig även till olika företag inom resebranschen. Ett av syftet med att 



 - 41 - 

involvera företagen i olika projekt är att öka incentiveresorna till Stockholm och på så 

sätt öka kännedomen om varumärket Stockholm - The Capital of Scandinavia. 

 

Avslutningsvis vill vi även uppmärksamma betydelsen av undersökningar inom 

turismbranschen vid speciella tillfällen som exempelvis en lågkonjunktur. USA har sedan 

flera decennier en myndighet som ägnar sig åt liknande undersökningar, Travel Data 

Center. Det är även av vikt att utföra liknande undersökningar för att i framtiden 

möjliggöra strategiska tillvägagångssätt. Det behövs ett bredare arkiv inom ämnet för att 

bemöta framtida sedvanliga lågkonjunkturbeteende hos resenärer och inom 

turismnäringen. I dagsläget finns det begränsad fakta tillgänglig från tidigare ekonomiska 

konjunkturnedgångar som försvårar framtida beteenden. 

 

Hur ser anpassningsprocessen ut för Stockholms turismnäring under pågående 

lågkonjunktur? 

 

Turismnäringens aktörer har agerat snabbt och utvecklat anpassningsbara lösningar för 

det nya efterfrågemönstret från turisterna. Kvalitén har inte varit en aktuell fråga för 

aktörerna utan fokuseringen har istället riktat sig i till prisflexibilitet. Pris och kvalité är i 

detta sammanhang ytterst viktigt att anpassa för att bevara den standard Stockholms 

varumärke utlyser för turismflödet. Dock ser vi en tendens av ökade intäkter från 

grannturismen som enligt resultat från det empiriska materialet kommer att utnyttja denna 

fördel. 

 

I och med den aktuella lågkonjunkturen så har Stockholms besöksnäring ökat främst från 

grannländerna. Detta kan tolkas som att turismen inte är lika konjunkturkänslig som 

andra sektorer inom näringslivet. Lågkonjunkturens turister reser trots omständigheterna 

lika mycket, skillnaden är kortare sträckor med besparade boendekostnader. Turisterna 

avstår från dyra restaurangbesök, men sänker inte sina aktivitetskostnader utan större 

anmärkning. Likaså gäller det för den inhemska turismen som i samband med den 

ekonomiska krisen väljer att resa mer inom landet och med liknande kostnadsmönster 

som grannturismen. 

 

Vi har kommit fram till att utmaningar och anpassningsprocesser väntar flera aktörer 

inom turismnäringen, främst för Stockholms hotell. Vi har förstått att Stockholms 

besökare har visat en ny tendens av boendekrav. För hotellen har detta inneburit 

stimulering på kort sikt för att täcka det nya behovet, detta genom att sänka sina priser. 

Pågående lågkonjunktur har påverkat både privatpersoner och företag ekonomiskt, vilket 

bidrar till att många väljer att kostnadsreducera. 

Det som vi har lagt märke till är att dyrare boendeformer och affärsresande har minskat 

och att turister istället väljer att resa både billigare och närmare sträckor. Trots att nya 
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boendekrav ställs i samband med en ekonomisk kris, sker inga större förändringar på 

turisternas aktiviteter, rekreationer. Konjunkturnedgången inte har begränsat turisterna till 

att dra ner på sina aktiviteter i Stockholm, utan förändringen har främst skett på 

boendealternativen. 

 

Lågkonjunktur är en bra tid för innovation och kan ses som en uppmaning för att 

prioritera marknadsföringssatsningarna, speciellt för att maximera inflödet av 

grannturism under pågående konjunkturnedgång. 

 

7.2 Kunskapsbidrag 

 

Med vår uppsats vill vi öka förståelsen mellan lågkonjunktur och marknadsföring i 

Stockholms turismnäring. Uppsatsen kan ses som en vägledning för andra organisationer 

att se lågkonjunkturen som en bra tid för innovation inom turismverksamheter och image 

skapande. 

 

7.3 Framtida forskning 

 

Trots det faktum att empirin i denna uppsats stämde överens med teorin anser vi att det 

finns ett behov av ytterligare och mer djupgående forskning inom sammanhanget för 

turistbeteende, varumärke och lågkonjunktur. Detta gäller särskilt saknaden av en 

specifik fastställd marknadsföringsstrategi under en nationell och global lågkonjunktur. 

Vidare forskning är därför önskvärd. 
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8. Kvalitetssäkring och validering 
________________________________________________________________________ 

I detta avslutande kapitel resonerar vi en kvalitetssäkring av uppsatsen och gör en 

validering över studien. 

________________________________________________________________________ 

 

Med anledning av en begränsad tillgång av information gällande tidigare konjunkturers 

statistik inom turismnäringen kan tillförlitligheten i studien anses en aning svag då inga 

notiser eller undersökningar har gjorts tidigare inom ämnet. 

Lågkonjunktur och turism i Stockholm har inte uppmärksammas i någon form av rapport 

vilket resulterade i ett komplicerat ämne att utforska i. Dock har två intervjuer från 

betydelsefulla myndigheter/företag och från ett privat konsultföretag bidragit till ett 

säkrare kunskapsutvidgande och intressant material som har legat till denna studiens 

grund. Intervjurespondenterna har representerat den offentliga och privata sektorn vilket 

påvisar att den insamlade informationen är jämförbar ur ekonomisk synpunkt. 

Följaktligen blir informationen som framkommer i studien anpassad utifrån både den 

offentliga och privata sektorn. Trovärdigheten hos de intervjuade personerna anses vara 

hög då de har många års erfarenhet inom turismnäringen samt marknadsföring. Ämnet 

som studien undersöker är relativt aktuellt vilket var en fördel av intresseväckande för de 

intervjuade. Detta hjälpte oss med nya kontakter inom turism och 

marknadsföringsvärlden som var högt värdefulla för arbetet. 
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Bilaga 1  
Inkommande turism i Norden (gästnätter, marknadsandel i procent). 
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Bilaga 2 
Kommersiella övernattningar i de nordiska huvudstäderna. 

 

 
Källa: Fakta om besöksnäringen i Stockholm 
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Bilaga 3 
Internationella kongressdeltagare i Stockholm 2003-2007. 
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Bilaga 4 
Stockholm Visitors Board organisation 

 

 
Källa: http://www.stockholmbusinessregion.se/templates/page____39292.aspx 
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Bilaga 5 
Intervjufrågor 

 

Har turismföretag under den aktuella lågkonjunkturen bett Er hjälpa de med att utveckla 

turismstrategier inför framtiden? 

Märker Ni en ökad efterfråga av Era tjänster under den aktuella lågkonjunkturen? 

Vilka turismföretag brukar kontakta Er? 

I år kommer Sveriges BNP att falla med ungefär 5 procent och arbetslösheten ökar 

kraftigt. Tro Ni att politiker kommer att satsa på en besöksnäringsstrategi? 

Ser Ni möjligheter att nya branscher utvecklas och arbetstillfällen skapas i samband med 

lågkonjunkturen? 

1990-talets lågkonjunktur påverkade Sveriges ekonomi hårt, men hur påverkade den 

Stockholms turism? Finns det likheter med dagens lågkonjunktur? 

Hur tror Ni en lågkonjunktur påverkar Stockholms turismnäring? Blir det ökade 

marknadsföringsutgifter? Flera utmaningar? Anpassningsprocesser? 

Rekommenderar Ni några artiklar att läsa med lågkonjunktur och turism? 

Finns de vissa förändringar gällande turismnäringen i Stockholm? 

Finns det strategiska tillvägagångssätt för att möta sedvanliga lågkonjunkturbeteende hos 

resenärer? 

När började det samlas in statistik på resenärernas rese/boendemönster? 

Vilka resenärer har påverkats av svenska kronans fallande värde? 

Ser Ni några nya tendenser i nya besöktyper? 

Kommer det att finnas direktlinjer med de nya marknaderna? 

Hur ser närmarknaden ut? 

Har dyrare boendeformer tappat intresse? 

Har besöknäringen i Stockholm eskalerat under lågkonjunkturen? 

När började Ni se förändringar i turisternas rese och boendemönster? 

Finns det möjlighet för expansion i Stockholm? 

Hur marknadsför Ni Stockholm som destination under den aktuella lågkonjunkturen? 

Hur ser Er relation ut med samarbetspartners när det gäller marknadsföringen av 

Stockholm? 

Hur arbetar Ni med varumärket Stockholm och finns det något Ni kan förbättra? 

Vad har Ni för marknadsföringsaktiviteter? 

Utnyttjar Ni olika marknadsföringsapparater? 

Använder Ni er av direkt konsumentmarknadsföring? 


