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Abstract
The aim of this essay is to examine how a brand can affect a city and its image. The purpose of the 
study is to examine how the brand, Stockholm – The Capital of Scandinavia, has been received by 
foreign tourists, and if the brand is exclusive enough to hold for a longer period of time.

For a destination that tries to market itself towards tourists, an alluring and attractive image is an 
important element. An image can be created through a brand, a brand that both defines and 
presents a destination in a tempting way towards potential tourists.

Stockholm's new brand addresses foreign tourists, as well as companies in the greater Stockholm 
region. The authors of the essay have also examined how the brand is being marketed and if 
inhabitants of Stockholm can help strengthen the brand in any way.

The case study presents Stockholm Visitors Board (SVB), Stockholm Business Region (SBR) and 
their brand, Stockholm – The Capital of Scandinavia. Two opinion polls and one interview was 
conducted for the study. One of the opinion polls was a pilot study which held questions, for 
incoming tourists, about their thought of Stockholm. The other was a more thorough poll about 
what tourists knew and thought of Stockholm's new brand. The final interview was with Monica 
Ewert, Head of Communications at SBR and is of great significance for this study's credibility.

The result of the study are the conclusions from the opinion polls and the interview, and shows 
what significance a brand can have for a city. Results show that the brand, Stockholm – The 
Capital of Scandinavia, is durable and can be used for a longer period of time. Due to the fact that 
it lies on a stable base and can be positioned in a broad extent. The results also gives possibilities 
for further research and development of this essay.

Keywords: brand, Stockholm Visitors Board, Stockholm Business Region, Stockholm - The 
Capital of Scandinavia, marketing, image
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Sammanfattning
Syftet med denna uppsats är att undersöka hur ett varumärke påverkar en stad och dess image. 
Avsikten med studien är att granska hur varumärket Stockholm - The Capital of Scandinavia har 
bemötts av utländska turister och om varumärket är så pass exklusivt att det kommer att bestå även 
i framtiden.

En lockande och attraktiv image är en stor betydande faktor för en destination som försöker 
marknadsföra sig gentemot turister. En image kan exempelvis skapas genom ett varumärke, vilket 
presenterar och definierar en destination på ett sätt som är lockande för potentiella besökare.
Stockholms nya varumärke riktar sig både mot utländska turister och företag i Stockholm-
regionens näringsliv. Vi har dessutom undersökt hur varumärket marknadsförs och om 
privatpersoner bosatta i Stockholm på något vis kan hjälpa till att stärka varumärket.

Fallstudien handlar om Stockholm Visitors Board, Stockholm Business Region och deras 
varumärke Stockholm – The Capital of Scandinavia. I studien genomfördes två 
enkätundersökningar och en intervju. En av enkätundersökningarna är en förstudie med 
enkätfrågor till inkommande turister om vad de ansåg om Stockholm och den andra en mer 
ingående enkätundersökning om vad turisterna visste, ansåg och tyckte om Stockholms nya 
varumärke. Den slutgiltiga intervjun gjordes med SBR:s kommunikationschef Monica Ewert och 
är av stor betydelse för denna studiens trovärdighet.

Studiens resultat är slutsatsen av enkätundersökningarna och intervjun och visar vad ett varumärke 
kan innebära för en stad. Resultatet påvisar att varumärket Stockholm - The Capital of 
Scandinavia är hållbart och kan användas för lång tid framöver eftersom det har en stabil grund 
och kan positionera sig i en bred utsträckning. Resultatet ger också en möjlighet för vidare 
forskning och utveckling av denna uppsats.

Nyckelord: varumärke, Stockholm Visitors Board, Stockholm Business Region, Stockholm - The 
Capital of Scandinavia, marknadsföring, image
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1 Inledning
1.1 Bakgrund
Stockholm - The Capital of Scandinavia är det största och vidaste varumärket om Stockholm som 
riktas till utlandet. Det är ett starkt och relativt nytt projekt framtaget för Stockholm Visitors Board 
av Stockholm Stad. Stockholm - The Capital of Scandinavia verkar för hela Stockholmsregionen 
och används för att utveckla och marknadsföra Stockholm på en internationell nivå. Detta erbjuder 
ett intressant och aktuellt forskningsfält som kan bidra till användbara resultat och sedan användas 
för vidare utveckling av varumärket. Eftersom varumärket redan är befintligt har Stockholm 
Visitors Board valt ut argument för att stödja budskapet. Dessa argument stöds av det som kallas 
kärnvärden. Det är därför nödvändigt att lyfta fram dessa val. De fem kärnvärden som varumärket 
Stockholm - The Capital of Scandinavia har är omtänksamhet, effektivitet, innovation, säkerhet 
och närhet till naturen.1 Det kan påpekas att alla dessa områden är relativt omfattande och kan 
förstås på många olika sätt beroende på människors egna uppfattningar. Detta skapar en utmaning 
i undersökningsdelen, då turisterna kan komma att tolka orden annorlunda jämtemot varandra.

En destination kan gynnas av ett starkt och lockande varumärke. Det påverkar kännedomen om en 
destination och resenärernas val. Eftersom Stockholm – The Capital of Scandinavia är ett relativt 
nytt varumärke finns det ingen vetenskaplig forskning kring detta. Det kan därför vara av genuint 
intresse att koppla befintlig litteratur inom destinationsmarknadsföring till varumärket och 
Stockholm.

Stockholm är en cirka 750 år gammal stad, Sveriges huvudstad och är belägen i Upplands 
landskap som ligger i östra Svealand. När det talas om Stockholm, syftas det på en av två olika 
grupper; Stor-Stockholm och Stockholm Stad. Stor-Stockholm eller Stockholms län som det även 
kallas är det större geografiskt sedda området av Stockholm och innefattar delar av Uppland och 
Södermanlands landskap. Förutom Stockholms kommun, tillhör även, alla närliggande tätorter 
samt ett antal olika kommuner som Norrtälje kommun, Södertälje kommun, Upplands Bro 
kommun, Nynäshamn kommun, och Värmdö kommun med flera.2 I hela länet bor det cirka två 
miljoner människor, varav cirka 1,3 miljoner av invånarna bor i tätorterna.3 Stockholm Stad 
däremot är något mindre geografiskt och innefattar den inre staden, Söderort och Västerort, i detta 
område bor det cirka 830 000 invånare.  

Stockholm lockar flest besökare, både utländska och inhemska, per år och är därmed Sveriges 
största turiststad följt av Göteborg och Malmö.4 Stockholm ses som en året-runt destination då det 
alltid finns något för turisten att se och göra under besöket. Under de varmare perioderna på året 
finns det flera aktiviteter att välja bland och då är det inte bundet till aktiviteter och sevärdheter 
som finns på land, utan det finns exempelvis båtturer ut till Stockholms Skärgård.

1 SVB, ”FAQ”, hämtat 23 april 2010, <http://www.stockholmtown.com/templates/page____17784.aspx>.
2 SCB, “Storstadsområden med ingående kommuner i alfabetisk ordning.” hämtat 24 maj 2010, 
<http://www.scb.se/Grupp/Hitta_statistik/Regional%20statistik/Indelningar/_Dokument/Storstadsomr.pdf>.
3 SCB, ” Tätorter 1960-2005”, hämtat 24 maj 2010 
<http://www.scb.se/statistik/MI/MI0810/2005A01x/MI0810_2005A01x_SM_MI38SM0703.pdf>.
4 SVB, ”Stockholms besöksnäring 2009”, hämtat 27 november 2010, 
<http://www.stockholmtown.com/upload/manadsstatistik%20december%202009%20svenska%20inklusive
%20camping%20%282%29.pdf >.
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1.2 Syfte
Syftet med denna uppsats är att genom en fallstudie undersöka hur ett varumärke påverkar en stad 
och dess image, samt studera hur ett varumärke byggs upp och förstärks. Fokus ligger på att 
studera  varumärket Stockholm – The Capital of Scandinavia.

1.3 Problemdiskussion
Att skapa ett varumärke är en komplex process och speciellt för en destination. Svårigheten ligger 
ofta i att varumärket ska tilltala många med olika bakgrund och värderingar. Ett och samma 
varumärke kan uppfattas på flera olika sätt och ibland inte på det sättet som skaparna har tänkt sig. 
Att lyckas med ett fungerande varumärke är som att ge en positiv ”push” för hela destinationen 
och dess ekonomi.

Det finns studier kring imageskapande, varumärke och destinationsutveckling och därför anser vi 
att det kan vara givande att studera detta ämne ur Stockholms perspektiv. För att förtydliga 
processen av varumärkets etablering kan en kommunikationsmodell vara till hjälp. Varumärket 
måste på något sätt  förmedlas och då skapas ett samspel mellan två parter. Genom att koppla den 
forskning som redan gjorts i området till resultatet från undersökningen kan det möjligtvis 
identifieras möjliga störningar i varumärkets etableringsprocess och på detta sätt uppnå en ökad 
förståelse för hur dessa processer fungerar.

Eftersom Stockholm - The Capital of Scandinavia är ett relativt nytt budskap finns det inte mycket 
forskning kring just detta varumärke. Däremot finns det mer forskning kring Stockholms och 
Sveriges image och hur svenskarna uppfattas utomlands. Detta kan i viss utsträckning bidra till 
hjälpmedel när Stockholm image och kännedomen om Stockholm – The Capital of Scandinavia 
studeras. Studien kan förhoppningsvis bidra till att utveckla Stockholm som turiststad och ge 
framtidsvisioner om hur själva varumärket bättre kunde kopplas samman med kärnvärdena.

Ett varumärke är inte lätt att skapa och dess etablering är en långvarig process. Detta utgör en bra 
grund för uppsatsens forskningsområde. Att undersöka ett relativt nytt varumärke, dess kärnvärden 
och etableringsprocessens utveckling kan erbjuda en större förståelse om varumärket. Varumärket 
kan bemöta motvind under sina första lanserings-år, då det ofta kan ta tid för att bli känt världen 
över. Dessutom kommer denna studie att ge en inblick i huruvida det går att bygga ett nytt, starkt 
varumärke när det redan har funnits tidigare varumärken.

1.4 Avgränsningar
Vi har valt att avgränsa oss geografiskt till Stockholm, då det är staden vi känner till och har mest 
kunskap om. Det kan ge både positiva och negativa konsekvenser att studera ett objekt nära en 
själv men det kan förhoppningsvis bidra till djupare analyser och att det är lättare att visa 
olägenheter som kan uppstå.

När det gäller imageskapandet så har vi valt att hålla oss till varumärket Stockholm - The Capital 
of Scandinavia, då det är det största gemensamma varumärke för Stockholm och det varumärke 
som är mest marknadsfört, vidast och sträcker sig över hela Stockholmsområdet. Stockholm 
Visitors Board har klara budskap och mål, vilket underlättar studiens analys och ger den en högre 
trovärdighet.

Tiden och tillgången till material har också avgränsat studiens genomförande. Det har till exempel 
varit begränsat med utföranden av intervjuer och enkätundersökningar. Vi har dessvärre inte fått 
något finansiellt stöd för att genomföra undersökningarna. Detta har avgränsat oss i den mån att vi 
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till exempel inte har kunnat utföra flera djupintervjuer. Tiden är en begränsad resurs och då vill 
respondenterna ofta få något i gengäld som kompensation för att de ställer upp.

1.5 Definitioner
Kärnvärden
De Chernatony och Mcdonald beskriver kärnvärden (eng. core values) som de aspekter ett företag 
eller en organisation anser sina kunder värdera högt. Genom att erkänna och arbeta med dessa 
värden kan företaget öka kundlojalitet och konsumenternas tillfredställande. Konsumenterna lär 
sig till slut att uppskatta dessa värden och i och med den upplevda stabiliteten blir det lättare för 
kunderna att förutspå företagets beteende. Genom kärnvärdena kan också organisationskulturen 
förstärkas och förflyttas till  kommande generationer. Samtidigt fungerar de som en ”checklista” 
för organisationens ledning. Det är enkelt att se ifall varumärket är på väg åt det önskade hållet 
och jämföra varumärket med konkurrenternas.5

Stockholm – The Capital of Scandinavia använder sig av fem kärnvärden som stöd för 
varumärkets tre huvudargument.

Figur 1.Interaktion mellan värde och identitet i tre dimensioner Källa: Urde (1997) i Urde (2003)6

Urde påpekar att de olika värden som används för att skapa ett varumärke ofta väcker förvirring, 
då det kan saknas struktur och på senare tid har definitionerna av alla värden blivit allt mer oklara. 
Han föreslår ett synsätt där värdena betraktas från tre olika synvinklar: Värden som är kopplade 
till organisationer, värden som sammanfattar varumärket och värden som upplevs av konsumenter. 
Dessa tre kategorier är de som oftast används i litteraturen som handlar om varumärkesutveckling 
och värden. När dessa värden sedan summeras blir de grundläggande värden för företagets 
varumärke.

Urde beskriver dock också en annan syn på värdeskapandet, nämligen den som ses i figuren ovan. 
Den fokuserar på identiteter av organisation, företag och konsument. Processen handlar om 
samspel mellan dessa identiteter. För att förklara vad som menas med en organisations värden 

5 L. de Chernatony & M. Mc Donald, Creating powerful brands in Consumer, Service and Industrial Markets,  
(Oxford:Butterworth- Heinemann, 2003), s. 403.
6 M. Urde, ”Core value-based corporate brand building”, European Journal of Marketing, vol. 37 Iss: 7/8, 2003 
s.1020. Bild egenskapad efter Urde.
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uppmanar Urde att ställa två frågor: ”Vad vi som företag står för och vad det är som gör oss till det 
vi är?”. Dessa svar utgör sedan grunden för det som kallas kärnvärden. De fungerar som en 
ledstjärna i byggnadsprocessen av ett  varumärke. Enligt Urde måste kärnvärdena vara kopplade 
till produkten, speglas av beteendet och reflektera känslan av kommunikation. ”Added value”, 
tillagt värde, är nära sammankopplat till kärnvärdena och konstruerar en viktig länk mellan interna 
och externa värden. De är värden konsumenten upplever och den som skiljer produkten från andra 
i slutändan. Den kan vara funktionell, emotionell eller symbolisk.7 Det är detta samspel som 
uppsatsen framför allt vill belysa och betrakta.

Stockholm Business Region – SBR
Stockholm Business Region (hädanefter förkortat till SBR) är ett helägt kommunalt bolag i 
Stockholm Stad och Stockholm Visitors Board är ett helägt dotterbolag till Stockholm Business 
Region.8 SBR är tillsammans med Julian Stubbs varumärket Stockholm – The Capital of 
Scandinavias skapare. SBR har till uppgift att utveckla och marknadsföra Stockholm som etablerings- 
och besöksort. Deras mål är att göra Stockholm till norra Europas ledande tillväxtregion.9

Stockholm Visitors Board – SVB
Stockholm Visitors Boards (hädanefter förkortat till SVB) huvudsakliga uppgift är ”att utveckla 
och marknadsföra Stockholm som besöksort”.10 SVB verkar inom fyra olika affärsområden; 
Privatresor, Evenemang, Möten och Kongresser och Turistservice samt att de driver varumärket 
Stockholm - The Capital of Scandinavia. En mer utförlig presentation av Stockholm Visitors 
Board följer i avsnitt 4.2   Stockholm Visitors Board och varumärket Stockholm - The Capital of 
Scandinavia.

Stockholm - The Capital of Scandinavia - STCoS
Stockholm - The Capital of Scandinavia (hädanefter förkortat till STCoS) är ett varumärke vilket 
är gemensamt för hela Stockholmsregionen i utvecklingen av Stockholm som besöksort.11 

Naturlig mittpunkt, ekonomiskt centrum och tongivande kulturstad är de tre argument STCoS 
grundas på, vilket även gör att Stockholm är idealiskt till att kunna kallas Skandinaviens 
huvudstad. En mer utförlig presentation av varumärket Stockholm -The Capital of Scandinavia 
följer i avsnitt 4.2 Stockholm Visitors Board och varumärket Stockholm - The Capital of 
Scandinavia.

Storstad
Sveriges kommunförbund definierar en storstad som en kommun med ett invånarantal av 200 000 
personer eller högre, exempelvis Stockholm, Göteborg och Malmö.12

7 Urde, s. 1017-1040.
8 SBR, ”Om oss”, hämtat 26 november 2010, <http://www.stockholmbusinessregion.se/Om-oss/Stockholm-Business-
Region/>.
9 SBR, ”Om oss", hämtat 27 november 2010.
10 SBR, “Årsberättelse 2009” hämtat 14 april 2011, <http://www.stockholmbusinessregion.se/Global/N
%C3%A4ringslivsservice/Publikationer/Arsberattelse_2009_FINAL_LOW.pdf>.
11 My News Desk, “Stockholm Visitors board”, hämtat 18 maj 2010, <http://www.mynewsdesk.com/se/pressroom/ 
stockholmvisitorsboard>.
12 SKL, ”Äldre indelning 1999-2004” hämtat 15 maj 2010. <http://www.skl.se/web/Aldre_indelning.aspx>.
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Turist
En besökare som övernattar på platsen för besöket.13 Turister kan delas in i inhemska eller 
utländska turister samt övernattande eller dagsbesökande. Det finns tre kriterier som skiljer turister 
från ”vardagsresenärer”;

●”Resan skall företas till en plats som ligger utanför den vanliga omgivningen, vilket utesluter 
korta lokala resor och pendling, dvs. mer eller mindre regelbundna resor mellan arbets- eller 
studieorten och bosättningsorten
●Vistelsetiden på den besökta platsen skall inte vara längre än tolv på varandra följande 
månader - efter detta skall besökaren anses vara bosatt på orten
●Det huvudsakliga syftet med besöket skall vara ett annat än att utöva en verksamhet för  
vilken betalning utgår på den besökta platsen, vilket utesluter arbetsinvandring”.14

1.6 Uppsatsdisposition
Här nedan förklaras uppsatsens struktur och vilka delar den har:

● Inledning: Presentation av bakgrund, syfte, problemdiskussion, avgränsningar och 
definitioner.

● Metod: Studiens metodval och praktiska tillvägagångssätt kommer att redogöras för.
● Teori: Relevanta teorier för uppsatsen presenteras. Exempelvis den matematiska 

kommunikationsmodellen, destinationsmarknadsföring och varumärket.
● Empiri: Beskrivning av turiststaden Stockholm, Stockholm Visitors Board och varumärket 

Stockholm - The Capital of Scandinavia. Även undersökningen och dess resultat är 
beskrivet,  samt en intervju med kommunikationschefen för SBR.

● Analys:  Med stöd av de valda teorierna besvaras uppsatsens syfte och det görs en analys 
av den insamlade informationen.

● Slutsatser: Besvarar uppsatsen syfte och knyter an hela uppsatsen; teori, empiri och 
analys. Förslag till vidare forskning presenteras.

● Kvalitetssäkring och kritisk granskning: Uppsatsens eventuella felkällor kommer att 
diskuteras samt uppsatsens kvalitet, validitet och reliabilitet försäkras.

13 Turistdelegationen, Turismens begreppsnyckel, 1995. I: Artikelkompendium: Introduktionskurs Turism. 
Turismprogrammet HT06/07, Södertörns Högskola.
14 EUR-Lex, ”Direktiv 95/57/EG om insamling av statistisk information rörande turism”, hämtat 18 maj 2010, 
<http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:31999D0035:SV:HTML>.
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2 Metod
Metodavsnittet presenterar metodvalen till fallstudien. Valet av den kvalitativa metoden förklaras  
samt kopplas till de olika metoderna. Författarnas vetenskapliga synsätt kommer att diskuteras.

2.1 Kvantitativa respektive kvalitativa metoder
Kvantitativa metoder syftar på hård, pålitlig data som är uthämtat från statistik och siffror
i form av enkäter eller andra frågor där de svaren som fås går att mätas. Denna metod beskrivs 
som
en fler-stegs process där forskaren börjar med en teori och utifrån den teorin deducerar en hypotes. 
Den kan sedan provas mot verkligheten och i slutet av processen uppkommer resultat och 
slutsatser.15

Reliabilitet och validitet är två viktiga kriterier för bedömningen av de olika kvantitativa metoder 
som används. Metoderna ska vara pålitliga, vara överensstämmande samt att metoderna ska kunna 
valideras, det vill säga att en metod mäter just det som den är ämnad att mäta. Kvantitativa 
metoder utför prövningar av teorier som redan finns och kopplas till deduktiva tillvägagångssätt 
och den objektivistiska ståndpunkten.

Problem med kvantitativ forskning uppkommer eftersom det ofta handlar om begrepp och dess 
definiering. Det kan diskuteras hur precis forskaren måste vara med definitioner och hur 
omfattande studien måste vara för att uppnå en viss pålitlighet. Kvantitativa metoder har även fått 
stå ut med kritik eftersom det inte har en klar distinktion mellan natur och samhälle och vissa 
forskare upplever även mätningarna artificiella. Att till exempel frågeformulär har fasta 
svarsalternativ kräver mycket förarbete då det i vissa fall kan leda till missvisande resultat 
eftersom det inte ges plats för andra möjliga svar.16

Den kvalitativa logiken anser att teoretiska idéer och begrepp utvecklas utifrån tolkningar och
tar därmed inte ställning på samma sätt som den kvantitativa. Detta kallas induktiv metod. 
Resultatet
av kvalitativ forskning är ofta något som har hittats genom att forskaren har satt sig in i andra 
människors liv och använt sig av observationsteknik.

Reliabilitet och validitet i kvalitativ forskning har ofta något att göra med själva utformningen av 
forskningen. Eftersom det framtagna resultatet oftast blir en slutprodukt av observationen kan det 
ifrågasättas om detta är pålitligt. Därför betonas ofta validitet mer i den kvalitativa forskningen.

Även den kvalitativa forskningen har fått kritik av andra forskare på grund av att det är, först och
främst, svårt att göra om en studie och därmed är resultatet svårt att granska. Det går inte
heller att generalisera resultatet och därför kan det ifrågasättas om det är meningsfullt att ens ha 
dessa kunskaper. Det påpekas också att kvalitativ forskning saknar transparens, det vill säga att det 
inte går att se hur forskningen har gått till.17

I undersökningen har vi använt oss av en kvalitativ metod. Detta kan motiveras med den 
problemdiskussion och de frågeställningar som har valts, då de kräver en mer beskrivande 

15 A. Bryman, Social Research Methods, 3rd  ed., (New York: Oxford University Press, 2008), s. 140.
16 Bryman, s. 159.
17 Bryman, s. 395.
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forskning istället för hårddata. Intresset har varit att genom intervjuer analysera människors 
uppfattningar och sedan tolka dessa med hjälp av befintliga modeller. Tolkningarna får därför en 
central roll i studien. Kvantitativa metoder har till viss utsträckning använts i utförandet av 
enkätundersökningen och i mätningen av dess resultat.

2.2 Deduktion kontra induktion
Deduktiv och induktiv metod är de två dominerande slutledningssätt som används för att på ett 
teoretiskt och systematiskt sätt förklara samhällsförhållanden. De är lätta att blanda ihop och 
distinktionen mellan de två är inte alltid klar. Deduktiv slutledning kräver på ett sätt induktiv 
slutledning för att kunna existera.18

Deduktiv slutledning har en stark betoning på hypoteser. Den utgår från en teori och utformar 
sedan hypoteser som ska testas. Detta test sker via insamling och analys av data och slutprodukten 
blir att hypotesen antingen är korrekt eller att den måste omformas. Den deduktiva process verkar 
vara logisk men de olika stegen kan i praktiken byta platser vilket gör det komplicerat och svårare 
att särskilja från den induktiva slutledningen.19

Induktiv slutledning är det konkurrerande synsättet till det deduktiva. Induktiv metod utgår från 
observationer och icke gjorda observationer som sedan analyseras för att bilda en teori. Målet är 
att kunna uppnå en teori som kan generaliseras och går att prova.20

På grund av valet av den kvalitativa metoden och det som har påpekats under 
problemdiskussionen har vi använt oss av induktiv slutledning. Detta med tanke på den litteratur 
som finns inom området och den intention som studien har. Enkätundersökningen har vissa drag 
från den deduktiva slutledningen men hela studien syftar på att på ett induktivt slutledningssätt 
komma fram till slutsatserna.

2.3 Författarnas vetenskapliga synsätt – interpretativism
Vetenskapen försöker ge människor ökad kunskap om verkligheten. Det kan dock diskuteras vad 
som är kunskap och vad som är vetenskaplig kunskap. Epistemologiska teorier hävdar att kunskap 
är något som en individ accepterar som sanning. Positivism och interpretativism är två skilda 
epistemologiska synsätt, vilka har olika uppfattningar om hur en individ rent allmänt ska gå 
tillväga för att få denna kunskap.

Positivisterna anser att världen existerar oavsett forskare och andra människor. De förklarar 
verkligheten genom generella lagar och människornas beteende följer dessa lagar. Enligt 
positivisterna kan endast de fenomen som observeras definieras som kunskap. Positivismen är det 
synsätt som har haft störst inflytande inom social forskning under 1900-talet.

Interpretativisterna anser att världen är människors egna föreställningar om oss. Immanuel Kant 
påstod redan i slutet av 1700-talet att det fanns en distinktion mellan naturvetenskapliga 
orsakssamband och praktiskt förnuft. Han betonade istället förnuft men även de andra sinnena 
människor har. Interpretativisterna strävar efter att hitta de samband som kulturella, sociala och 

18 I.M. Holme & B.K. Solvang, Forskningsmetodik. Om kvalitativa och kvantitativa metoder, 2:a upplagan (Lund: 
Studentlitteratur, 2006), s. 51.
19 Bryman, s. 11.
20 Bryman, s. 12.
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historiska händelser har i människors liv. Forskaren har en central roll i interpretativismen, då 
denne hela tiden reflekterar över resultaten och upptäckterna till egna värderingar och perspektiv.21

Denna uppsats har till stor del interpretativistisk inriktning då undersökningen mycket bygger på 
tolkningar. Ambitionen har varit att utifrån respondenternas svar, förstå och förklara verkligheten 
och samtidigt spegla dessa mot den forskning som redan gjorts i området. Författarna till 
uppsatsen har från början haft en viss kännedom inom forskningsområdet. Det är av betydelse att 
påpeka att vissa grundläggande värderingar inte går att undgå, utan finns där oavsett vad. Dock 
har dessa värderingar försökts ifrågasättas och varieras, för att uppnå en mer objektiv studie.

2.4 Fallstudie
Fallstudien är en studie som enbart koncentrerar sig på ett forskningsobjekt, som analyseras 
djupgående och omfattande.22 I detta fall varumärket Stockholm - The Capital of Scandinavia. 
Fördelar som en fallstudie kan ha enligt Bryman är bland annat att de kan ge en djupare förståelse 
inom ett område och att de kan tillämpas i nästan alla forskningsområden. En nackdel som 
fallstudier kan ha är att resultatet är svårt att generalisera.

Berg har dock påpekat att det finns flera olika definitioner för en fallstudie och att det därför är ett 
relativt svårt begrepp. Han påpekar också att beroende på forskarens val kan studien handla om 
enbart ett väldigt specifikt område eller ett bredare område. Det som kännetecknar en fallstudie är 
att den insamlade informationen är väldigt detaljerad och djupgående. I kvalitativ forskning kan en 
fallstudie som forskningsmetod ofta fånga detaljer som andra metoder hade uteslutit. I princip kan 
en fallstudie användas för att studera vilket fenomen som helst.23

Uppsatsen har formen av en deskriptiv fallstudie. Enligt Berg ska en fallstudie av sådan riktning 
först presentera en beskrivande teori som sedan ska utgöra ramen för hela studien. Frågorna som 
en deskriptiv fallstudie ställer är typen hur eller varför.24

Objektiviteten håller samma nivå i en fallstudie som i andra forskningsmetoder, påstår Berg. Detta 
på grund av de underliggande antaganden som forskaren är tvungen att göra under studien. Ifall 
det har varit rätt antaganden är studien lätt att göra om, visar de sig felaktiga kommer de följande 
studierna sannolikt misslyckas. När det gäller generalisering, är det svårare att påstå att en 
fallstudie kan ge någon absolut sanning om en viss individ, grupp eller händelse. Men när en 
fallstudie görs noggrant kan den erbjuda vissa förklaringar. Då människor inte alltid beter sig 
rationellt, kan det riktas kritik mot fallstudien. Accepteras däremot påståendet att ”människors 
beteende går att förutspå” kan också värdet av en fallstudie bevisas.25 Bryman påpekar också att 
fallstudie-forskare inte strävar efter att hitta en represtant för en större grupp, utan koncentrerar sig 
på att forska och analysera det valda objektet.26

21 J. Ritchie & J. Lewis, Qualitative Research Practice. A guide for Social Science Students and Researchers 
(London,Thousand Oaks, New Delhi: SAGE Publications, 2003), s. 2-23.
22 Bryman, s. 52.
23 B. Berg, Qualitative Research Methods for the Social Sciences, Sixth edition (Boston: Pearson International 
Edition, 2006), s. 284.
24 Berg, s. 293.
25 Berg, s. 295.
26 Bryman, s. 55.
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2.5 Tillvägagångssätt
För att skapa en övergripande bild av forskningsområdet och turisternas föreställningar om 
Stockholm har en förstudie utförts. Samtidigt som förstudien utfördes valdes även en samling av 
litteratur ut med anknytning till det valda ämnet. Det har inneburit litteratur inom marknadsföring, 
image, kommunikation och varumärke.

Med hjälp av resultatet från förstudien och den insamlade litteraturen har sedan den huvudsakliga 
enkätsundersökningens frågor omformulerats och nya intervjuer genomförts. Även insamlingen av 
övrigt empiriskt material, det vill säga information om SVB och STCoS, har varit till grund för 
enkäterna.

Efter utförandet av enkätundersökningar och insamling av material har en intervju med Monica 
Ewert, kommunikationschef på Stockholm Business Region genomförts.

Slutligen har enkätundersökningen och intervjun sammanställts och analyserats med hjälp av de 
valda teorierna och modellerna. Detta har lett till det presenterade resultat och slutsatser som 
vidare har kunnat användas för att ge förslag till förbättringar och vidare forskning inom området.

2.6 Enkätundersökning
En enkätundersökning kan erbjuda ett effektivt och praktiskt sätt att skaffa detaljrik information 
inom ett visst forskningsområde. Enkäten erbjuder möjligheten till att forska i ett neutralt område, 
då respondenterna själva får svara på frågorna. Den insamlade informationen kan sedan analyseras 
vidare och resultaten kan justeras för vidare forskning.27

Enkätundersökningen skapar en mindre personlig relation med respondenterna än intervju.28 När 
respondenterna själva fyller i svaren minskar forskarens inflytande över respondenten. På grund 
av omständigheterna såsom tid är det därför lättare att genomföra denna typ av undersökning. 
Frågor med öppna svarsalternativ ska vara få då de fasta svarsalternativen gör det snabbt och 
effektivt för respondenten att läsa igenom formuläret och det krävs inte lika mycket tid för att 
svara på frågorna. Samtidigt ger enkätsvaren en indikation på vad respondenterna anser om 
frågorna och intervjuarens påverkan till svaren är minimerad.29

Nackdelar med enkätundersökningen har delvis att göra med saknaden av kontakt med intervjuare. 
Eftersom respondenten själv fyller i svaren ska svarsformulären vara enkla och lätta att förstå.30 

Detta för att försäkra att respondenten förstår frågan. Detta är speciellt utmanande när det kommer 
till undersökningar som inte görs i ens egna modersmål. Många problem som 
enkätundersökningar tenderar att ha, har försökt minimeras genom att enkätundersökningar har 
delats ut i utvalda delar av staden och då utdelaren hela tiden funnits i närheten av respondenten. 
På detta sätt har det försäkrats att respondenten tillhör rätt fokusgrupp (utländsk turist) och ifall 
respondenten har haft svårigheter med att förstå frågorna har de kunnat fråga intervjuaren om en 
förklaring. Den största nackdelen som användandet av enkäten har haft i denna undersökning är 
att det inte har varit möjligt att ställa några följdfrågor. Detta är ett typiskt problem med 
enkätundersökningar.31

27 Ritchie & Lewis, s. 90.
28Holme & Solvang, s. 173.
29Bryman, s. 218.
30Bryman, s. 217.
31Bryman, s. 219.
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För att komma fram till en fungerande formulering av en enkät och få bättre förkunskap om 
turisternas bilder har en förundersökning utförts. Den har haft formen av en halvstrukturerad 
intervju, vilket betyder att alla respondenter har ställts samma frågor men att deras svar kan ha lett 
till ytterligare frågor. Med hjälp av detta resultat och redan befintlig information om Stockholm - 
The Capital of Scandinavia har den faktiska enkätundersökningen utformats. Frågorna från 
förundersökningen finns som bilaga i slutet av uppsatsen.

Under förstudiens utförande intervjuades 12 utländska turister, 6 män och 6 kvinnor inne i 
Stockholms innerstad. Förundersökningen avslöjade att det nästan var omöjligt att få något 
pålitligt resultat då respondenterna oftast befann sig nära havet vilket influerade deras svar. Till 
exempel vid frågan angående deras uppfattning om Stockholms image svarade respondenterna 
ofta ”nära till vatten” eller ”natur” beroende på platsen vid intervjun. Intervjuer av sådan typ hade 
därför möjligtvis gett större validitet ifall de skulle utförts när respondenterna befann sig i sin 
hemmiljö och inte i Stockholm eller inne i ett rum där de hade fått så lite inflytande av 
omgivningen som möjligt. Detta har dock varit omöjligt att genomföra.

För att uppnå en bättre förståelse om hur STCoS blivit mottaget av turisterna och hur lyckade dess 
val av kärnvärden har varit, har en enkätundersökning gjorts. Undersökningsfrågorna i sin helhet 
redovisas i Bilaga 1 samt hela undersökningen och dess resultat under Empiriavsnittet. Eftersom 
respondenterna var utländska har det inte varit möjligt att skapa ett kontaktnät för vidare 
forskning.

2.7 Webbinnehållsanalys
För att få en överblick över det studerade området har en webinnehållsanalys med hjälp av 
kvalitativa metoder utförts på Stockholm Visitors Boards hemsida. Detta har ägt rum innan 
intervjuerna och enkätundersökningarnas utförande och har därför fungerat som en bas för de 
intervjufrågor som ställts och för utformningen av enkäten. Analysfrågorna går att hitta i bilagor i 
slutet av uppsatsen.

En webbinnehållsanalys är en innehållsanalys som tillämpas för webbsidor istället för dokument.32 

Detta görs genom att först formulera en forskningsfråga, sedan bekanta sig med innehållet och 
materialet och därefter utforma några kategorier som sedan kan justeras med tanke på resultatet 
eller det önskade resultatet. Denna process kan sedan göras igen, ifall det skulle upptäckts brister 
eller för att stärka de valda kategorierna eller schemat.33 Bryman ger en del kritik till varför det är 
av stor betydelse att vara extra försiktig när en webbinnehållsanalys utförs och varför den 
möjligtvis kan minska studiens reliabilitet och validitet. Detta är bland annat för att webbsidornas 
innehåll byts ut flitigt och att det kan   vara svårt att få tag på en pålitligt webbsida.34

Detta har försökt att undvikas genom att endast analysera SVB:s officiella webbsida, det vill säga 
den sidan som de har skapat och uppdaterar själva. Den ska därför kunna anses stå för den bild 
som SVB vill ge ut till omgivningen. Det har också upptäckts att en del av informationen som 
fanns på sidan vid genomförandet av analysen inte finns att tillgå i dagsläget.  

32 Bryman, s. 629-.
33 Bryman, s. 531.
34 Bryman, s. 628-.
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2.8 Intervju
Intervjuer på en kvalitativ undersökning är ofta ostrukturerade och det finns mer spelrum i 
frågorna och hur de ställs. Forskarna är oftast intresserade av att få en mer utförlig bild om 
studieobjektet eller ämnet och därför krävs det flexibilitet i frågorna. Det ligger i forskarnas 
intresse att förstå hur respondenterna ser på världen snarare än att få en färdigutformad 
svarsform.35

Intervjun med Monica Ewert utfördes den 1 oktober 2010  i Stockholm. Den hade formen av en 
halvstrukturerad intervju och för att öka studiens pålitlighet spelades den även in. Med hjälp av en 
enkel intervjuguide har en längre intervju utförts och framför allt har fokus varit på de icke 
besvarade frågorna som kvarstått efter all annan insamling av material.

Kvalitativa intervjuer får ofta kritik på grund av att de har svag reliabilitet och validitet och att 
intervjuarna lätt kan påverka den intervjuade och ställa ledande frågor. Att det finns en närvaro 
och samspel hela tiden kan anses försvaga resultatet något, enligt Bryman.36 Detta har försökt 
minimeras genom att kontrollera frågorna och tänka efter hur de ska ställas.

2.9 Urval
Här nedan kommer urvalet för uppsatsen att diskuteras, framför allt valet av Stockholm -The 
Capital of Scandinavia och respondenterna i undersökningen.

Det finns många företag som försöker marknadsföra sig men som inte syns. Därför har många 
företag gått samman under det gemensamma varumärket STCoS som marknadsför Stockholm, 
dess företag och aktörer. Det blir enklare för både turister och intressenter att urskilja seriösa 
företag från andra. Detta gör att känslan av pålitlighet skapas när det är mer än en som verkar 
under samma varumärke. På grund av detta, behandlas enbart i detta arbete, varumärket STCoS 
och inga andra möjliga enskilda marknadsföringskanaler för Stockholm. Arbetet ska ge en 
överblick av vad turisterna tycker om varumärket STCoS och om det gemensamma varumärket 
fungerar.

I enkätundersökningen intervjuades utländska turister, både män och kvinnor. Urvalet är ett 
bekvämlighetsurval. Det har gjorts ett första bästa urval där de respondenter som har uppfyllt 
kraven har fått svara på enkäten, det vill säga de som var utländska och turister. Det kan anses vara 
större chans att utländska turister har färre uppfattningar om Stockholm, positiva som negativa, än 
vad svenska turister har. Då svenska turister redan känner till den svenska mentaliteten, naturen 
etcetera. Dessutom inriktar SVB sig framför allt på att marknadsföra varumärket utomlands. 
Detta gör att de svar på frågorna angående STCoS kärnvärde, kan ses som tillförlitliga utan 
inblandning av personlig erfarenhet sedan tidigare. Turisternas respons kom från nuet från vad de 
upplevde under de dagar som de spenderat i Stockholm.

Urvalet påverkar resultatet och det kan påstås att på grund av bekvämlighetsurval går resultatet 
inte att generalisera på samma sätt som om urvalet hade gjorts systematiskt. Därför försvagas 
reliabiliteten. Av praktiska skäl har denna typ av urval varit det enda möjliga. Resultatet av 
enkätundersökningen kan också ha påverkats av slumpmässiga fel-faktorer såsom att personen 
inte har förstått frågan eller inte haft tid. Dessa fel är svårare att identifiera och hitta. En del av de 
potentiella respondenterna faller bort på grund av valet av intervjuplatserna. De som har valt att 
inte besöka de traditionella turistmålen har inte kunnat delta i undersökningen. Därför ska det 

35 Bryman, s. 436-.
36 Bryman, s. 448-.
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betonas att turisterna som intervjuats har varit i närheten av just de valda platserna och att 
respondenterna är människor som anses söka sig till de traditionella sevärdheterna. Hur detta 
sedan har påverkat resultatet är svårare att granska. Det skulle behövas en ny komparativ studie 
för att redogöra det. Då det inte är möjligt att intervjua alla turister har valet av platser gjorts i 
förhoppning om att fånga så många respondenter som möjligt.

2.10 Tidigare studier – Brand Canada
Hudson & Brent Ritchie har utfört en fallstudie där de har undersökt varumärket Brand Canada. I 
och med att allt fler nya och mer spännande destinationer uppstår, måste befintliga resmål finna 
nya sätt att locka till sig turister. Ett sätt att göra detta på är genom att skapa ett unikt varumärke 
som utmärker sig från konkurrenternas. Då en destination påstår att de, bland annat, har unik 
kultur, vackert landskap och är gästvänliga, är de oftast inte ensamma om att påstå detta. Många 
andra destinationer på den globala marknaden använder liknande sätt att marknadsföra sig på. Det 
krävs därför nya marknadsföringssätt som exempelvis tilltalar turistens önskan av nya upplevelser. 
I detta fall används exemplet Kanada och varumärket Brand Canada.

Innan Kanadas nya varumärke Brand Canada lanserades 2007, mötte landet många motgångar, där 
naturkatastrofer, epidemier och förändringar i valutakursen ledde till att besöksantalet i landet 
minskade. Även när landet återhämtade sig från motgångarna märkte marknadsförarna på 
Canadian Tourism Comission (hädanefter förkortat till CTC), organisationen som marknadsför 
Kanada internationellt, att besöksantalet ändå inte ökade. Resultat från efterforskningar på 
inhemsk och internationell nivå visade att andra destinationer som exempelvis Nya Zeeland 
presenterade en mer lockande image än Kanada. Den image som Kanada gav ut reflekterade 
visserligen landets största turistiska styrka, naturen, men den kändes inte ny och lockande då 
landet hade haft samma image i cirka 40 år. CTC bestämde då att Kanadas varumärke skulle bytas 
ut där fokus skulle ligga på att försöka knyta emotionella band med besökarna och tilltala turistens 
vilja att skapa egna upplevelser. Målet var att Kanadas nya varumärke skulle locka turister till att 
uppleva allt vad destinationen har att erbjuda och inte enbart naturen och på så sätt bli en ”top-of-
mind”-destination. Förutom en uppdatering av varumärket bestämde sig CTC även att den visuella 
biten skulle få en förändring. Varumärkets logga med det klassiska Kanada-förknippade lönnlövet 
fick en mer simpel och välkomnande ton. En slogan, Canada, Keep Exploring lades även till, 
vilken spelar på människans nyfikenhet och vilja att utforska.37

37 S. Hudson & J.R. Brent Ritchie, ”Branding a Memorable Destination Experience. The Case of 'Brand 
Canada'.” International Journal of Tourism Research , vol. 11, 2009, s. 217-228.
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3 Teori
Teoriavsnittet presenterar de valda teorier och modeller, som anses vara lämpliga för uppsatsens  
syfte. Dessa kommer bland annat att handla om destinationsmarknadsföring, varumärke, image  
och kommunikation.

3.1 Urban turism
Enligt Mill och Morrison söker de turister som åker utomlands efter en naturlig omgivning som de 
inte har hemma.38 Många av de som besöker andra städer gör det för att uppleva kulturella 
attraktioner och turisterna letar hellre i storstäder än åker ut till landsbygden för att finna det. 
Dessa människor är basen i den viktiga turismindustrin världen över. Det är svårt att exakt säga 
vad som drar en människa till en viss stad, frånsett byggnader, kyrkor, gallerior, museum, teatrar 
och så vidare som intresserar en turist individuellt eller kollektivt. Många städer har även en 
individuell karaktär och atmosfär som kan överträffa de fysiska attraktionerna. Mill och Morrison 
ger ett exempel i Paris. De anser att det är tvivelaktigt om den genomsnittlige turister endast åker 
till Paris för att till exempel besöka Eiffeltornet eller gå på Louvren. De skriver att en person åker 
dit för att uppleva atmosfären och stämningen som de hört om i både musik och historier. Det 
finns en del andra länder som till exempel London, Rom, Venedig, New York och Amsterdam som 
även de har en viss sorts atmosfär och stämning. Dock säger Mill och Morrison att atmosfären är 
svår att förklara. Det är en kombination av visuella intryck baserad på gemytlig arkitektur, 
attraktiva gator eller vackra kanaler med restauranger vid sidan av som serverar god mat och 
dryck och även livstilen invånarna i staden har. Alla turistorganisationer, turistbyråer och 
resebyråer är ansvariga att marknadsföra den urbana turismens kända karaktärsdrag och atmosfär 
för att lyckas sälja staden till turisterna.

Utöver vilken bild människor har om olika städer är konkurrens-rankinglistor något som blivit allt 
vanligare. Om en stad ligger högt upp på den listan medför det möjligtvis att staden får både 
inhemsk och utländsk medieuppmärksamhet på sig vilket ger gynnsam PR.39 En stad som vill 
behålla befintliga turister men även få nya besökare bör klättra uppåt på dessa rankinglistor för att 
få så mycket gratis publicitet som möjligt.

I en rapport av OECD från boken Nordic tourism beskrivs konkurrensen till Stockholm gentemot 
andra europeiska städer såhär: ”För att spela en ännu större roll i Europa och globalt så måste  
Stockholmregionens varumärke öka sin internationella synlighet. Jämfört med många andra 
städer i Europa är Stockholm inte lika välkänt. Stockholm kan komma att behöva lita på den  
regionala marknadsföringen för att attrahera utländska resurser (affärer och arbetare). Regional  
marknadsföring kan hjälpa Stockholm komma bort från stämpeln av att vara en stad i utkanten av 
Europa, på den globala marknaden och samtidigt öka Stockholms låga internationella  
synlighet”.40

Världens alla städer måste konkurrera med varandra för att marknadsföra och utveckla sig i 
dagens ekonomiska och politiska omgivning.41 I och med att världen har blivit mer globaliserad 
ökar även konkurrensen.
38 R.C. Mill & A.M. Morrison,  The tourism system – an introductory text, second edition (Englewood Cliffs: 
Prentice- Hall Inc, 1992), s. 255.
39 C. Hall, K. Müller & J. Saarinen, Nordic Tourism: Issues and cases (Bristol: Channel View Publications Ltd, 2009), 
s. 89.
40 OECD rapport, 2006:80 citerad i Hall, Müller & Saarinen, egen översättning.
41 Hall, Müller, & Saarinen, s. 87.
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Mill påpekar att människorna inte åker till en destination om den inte har något utöver det som 
redan finns hemma att erbjuda. En av alla styrkor som en storstad har är att den har ett stort utbud 
när det kommer till vad turister vill ha, alltså ett varierat utbud av shopping, kultur och nöje. 
Eftersom dessa delar finns på en och samma plats gör det lättare för turister att vilja åka dit.42 I 
och med att weekendresor ökar vill turister ha allting samlat så den eller de personerna kan få ut så 
mycket så möjligt av vistelsen.43

3.2 Destinationsmarknadsföring
Ek och Hultman påpekar att destinationsmarknadsföring är en gammal tradition som har sina 
rötter i kolonisering av den nordamerikanska kontinenten, men under de senaste trettio åren har 
den blivit ett global fenomen och allt populärare forskningsobjekt. Destinationsmarknadsföring 
har som mål att locka till sig flera turister till destinationen och öka kännedomen om platsen.44 Ek 
och Hultman beskriver tre olika kategorier som Kearns och Philo har tagit upp och som ofta 
används i destinationsmarknadsföring för att tydligare urskilja vilka som anses vara målgruppen 
och för att kunna rikta marknadsföringen rätt. Dessa grupper är näringslivet, turister och 
potentiella invånare.Den första gruppen innefattar företag och andra potentiella verksamheter som 
staden vill locka till sig. Att ha ett stort företag i en stad ger både anseende och lockar till sig flera 
företag samtidigt som utbudet ökar. Turisterna är intresserade av andra faktorer än ett potentiellt 
etablerat företag. Detta gör att den aktör som vill marknadsföra platsen måste använda sig av 
annorlunda metoder och verktyg för att skapa den önskade bilden.  Den sista gruppen omfattar alla 
de potentiella invånare som har i tankarna att flytta till destinationen. De är viktiga för platsen, 
eftersom det betyder ökade skatteintäkter. Alla grupperna har olika intresse och det är därför 
viktigt att urskilja dessa för att nå ut till de rätta individerna.45

För att en plats ska uppnå en viss status så behöver det paketeras och omformas till en produkt. 
Denna process kallas produktgörande och beskrivs av Ek och Hultman som en ekonomisk process, 
som ändrar vårt sätt att vara i världen. Det är inte en enkel process, utan snarare ett pussel som 
består av små bitar vilka sedan formar en helhet. Dessa bitar består av ekologiska, etiska, 
kulturella, materiella och sociala aspekter, som sedan gör platsen till en produkt. Allt detta utgår 
från ett antagande att människor har olika relationer till olika saker och dessa relationer är möjliga 
att förändra.46

Människor kan också själva marknadsföra ett ställe där de bor eller som de känner sig tillhöra på 
något annat sätt. Att agera som en ambassadör för en plats kan gynna båda parterna och öka 
destinationens statusvärde. Det är också önskvärt att lokalbefolkningen är medvetna om sin egen 
hemort, då detta ökar trovärdigheten i marknadsföringen och ger de turister som har valt att 
besöka platsen en starkare signal om hur destinationen är och vad som är speciellt just där. Dock 
har det konstaterats att lokalbefolkningen har bristande kunskaper i detta område och att det ofta 
inte finns tillräckligt med intresse att lära sig mer.47

42 Mill & Morrison, s. 240.
43 Travel Report, ”Weekendresor allt populärare”, hämtat 27 november 2010, 
<http://travelreport.se/resenyheter/weekendresor-allt-popularare/>.
44 R. Ek & J. Hultman, red., Plats som produkt. Kommersialisering och paketering (Lund: Studentlitteratur, 2007), s. 
28.
45 G. Kearns & C. Philo, Selling places: the city as cultural capital, past and present (Oxford, New York: Pergamon 
Press, 1993), citerad i Ek & Hultman, s.28.
46 Ek & Hultman, s. 13.
47 P. Kotler, Marketing Places Attracting Investment, industry and tourism to cities, states and nations (New York: 
The Free Press, 1993) citerad i  Ek & Hultman, s.
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De svårigheter som marknadsföringen har är ofta förknippade med de etiska frågorna. Med etik 
menas de morala principer och värden som regerar de handlingar och beslut som en individ eller 
en grupp fattar. Det handlar ofta om vilka beslut som anses vara rätt eller fel ur en moralisk 
synpunkt. Eftersom det finns flera aktörer på marknaden och flera intressen kan det ibland 
förekomma krockar. Till exempel kan miljöförändringen bli en omdebatterad fråga inom 
marknadsföring.48 Det finns också annat som bildar hinder för en marknadsförings process. Detta 
kan till exempel vara de rådande lagar och politiska system som kan ses som en viss slags 
restriktion. I Sveriges fall är det Sveriges och Europeiska Unionens lagar som ett företag måste 
följa under en marknadsföringsprocess. Det är också av stor betydelse att känna till de negativa 
sidor som produkten har och ta hänsyn till dessa med hjälp av olika reducerande projekt. Till 
exempel i fallet Pepsi har företaget börjat begränsa försäljningen i till exempel skolor.49 Detta kan 
sannolikt bättre tillämpas i en destination med massturism, men det går inte att undvika de 
negativa sidor som ökad turism för med sig.

3.3 Varumärket
Jobber och Fahy beskriver varumärket som någonting som används för att bättre skilja sin produkt 
från andra liknande produkter. Strategi- och varumärkesskapande används ofta av företag som vill 
lyfta upp sin status och image. Önskan är att ett starkt varumärke väcker känslor och underlättar 
valet av produkt. Ett känt varumärke med positivt rykte innebär ofta ökad försäljning och lojala 
kunder.50

Szatek beskriver Aakers modell om varumärkesvärdets beståndsdelar. Dessa delar är 
varumärkeslojalitet, medvetenhet om namnet, upplevd kvalitet, varumärkesassociationer och 
andra varumärkestillgångar. Dessa delar utgör det riktiga varumärket. Det är önskvärt att det 
varumärke som företaget vill förmedla hamnar relativt nära en individs egna uppfattningar och 
associationer. Varumärkets roll i den process då kunden väljer en produkt är stor. När två 
produkter ställs mot varandra väljer kunden oftast den med ett mer känt varumärke. Ett 
idealvarumärke är enkelt för kunden att välja. Det vill säga att valmöjligheterna bör vara 
minimerade, det ska vara snabbt, enkelt, tryggt och exklusivt. Varumärket ska alltså prägla alla 
dessa karaktärer. Kvalitet är ett annat mätningssätt för varumärket, då det påverkar kundnyttan. Ju 
högre kvalitet kunden upplever desto högre blir chansen att kunden väljer produkten en gång till. 
Kvalitet kan mätas på olika sätt och det är därför av betydelse att varumärket har modifierats så att 
det erbjuder kvalitet i alla aspekter.51

Schultz och Hatch beskriver ett företagsvarumärke som en process av kreativt, fostrande och 
bibehållande av en ömsesidig återkommande relation mellan ett företag och dess interna och 
externa intressenter. Oavsett hur ett företagsvarumärke skapas och drivs, så är ett framgångsrikt 
företagsvarumärke det som genererar genuin lojalitet och förtroende. Detta skapar en nivå av 
kvalitet, tillit och lockelse för alla intressenter. Ett företag som skiljer sig från mängden bör ha ett 
varumärke som drar till sig uppmärksamhet, intresse och verksamhet från relevanta intressenter 
genom en igenkännande stil, liknande värderingar och erfarenheter. Det måste påpekas att 
företagsvarumärket inte endast handlar om olikheter utan även om tillhörighet.52

48 D. Jobber & J. Fahy, Foundations of marketing (Berkshire: McGraw-Hill Education, 2009), s. 36.
49 Jobber & Fahy, s. 40-.
50 Jobber & Fahy, s. 134-.
51 A. Szatek, Konceptstyrd utveckling- förnyelse av produkter, tjänster och marknader, (Lund: Studentlitteratur, 2009), 
s. 79.
52 M. Schultz & M. Hatch, ”Att gestalta en organisation” i L. Holger & I. Holmberg (red.), Identity – Trademarks,  
logotypes and symbols, Expressing organizations through corporate branding (Stockholm: Nationalmuseum, 2002), s. 
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Ett varumärke kan även kopplas till positionering. Detta har Jobber och Fahy beskrivit med hjälp 
av positioneringsprocessen. Efter att ha analyserat marknaden, kunderna, konkurrenterna och 
själva företaget kan det sedan bildas ett påstående, en så kallad tes. Detta ska visa hur företaget 
vill positionera sig, vara tilltalande och stödja den önskade imagen. Jobber och Fahy ger fyra 
riktlinjer för ett bra positioneringspåstående. Dessa är klarhet, konsekvens, trovärdighet och 
konkurrenskraft. Klarhet hjälper till att komma ihåg varumärket och dess slogan. Eftersom det i 
dagens samhälle finns ett ständigt överflöd av information, så måste varumärket skilja sig från 
mängden. Detta görs genom att bland annat vara konsekvent och enkel. Varumärket ska också 
upplevas som trovärdigt av kunderna. Att erbjuda något som konkurrenterna inte har skiljer 
företaget sig från andra, detta ska speglas av ett positioneringspåstående.53

Enligt Melin är det första steget i varumärkesbyggnadsprocessen att identifiera de faktorer som 
kan forma basen för en stark varumärkesidentitet. De faktorer står sedan för det funktionella och 
emotionella tillagda värde av varumärket. Kärnvärdena ska fungera som ledstjärnor i 
varumärksebyggnadsprocessen och stärka varumärkets långsiktiga konkurrenskraft. Ett företag 
ska vara kapabelt till att särskilja mellan förutsättningar och fördelar. Melin listar fyra baskriterier 
för skapandet av kärnvärden. Kärnvärden ska vara värdefullt och kommunicerbart för 
konsumenter och unikt och svårt för konkurrenter att imitera.54

I Branding Places: applying brand personality concepts to cities, har Kaplan, Yurt, Guneri och 
Kurtulus utfört en undersökning där syftet var att försöka ta reda på om det är möjligt att applicera 
konceptet varumärkespersonlighet till varumärken som är platsdestinationer. Studien utfördes i 
form av en enkätundersökning i Turkiets tre största städer; Ankara, Istanbul och Izmir.55

Kaplan, Yurt, Guneri och Kurtulus citerar J. Aaker som definierar varumärkespersonlighet som 
”mänskliga karaktärsdrag som associeras med ett varumärke”.56 Aaker föreslår även ett ramverk 
vilket innefattar ”The Big Five”, fem olika personliga egenskaper som dessutom identifierar fem 
personlighetsaspekter för varumärkespersonlighet; ärlighet, iver, kompetens, sinnrikhet och 
ojämnhet. Aakers personlighetsaspekter har varit forskarnas utgångspunkt för denna studie.
Tidigare har varumärkespersonlighet tillämpats till varumärken med konkreta produkter för att 
kunna associera med konsumenter med liknande karaktärsdrag. Detta har varit ett lyckat koncept 
då en varumärkespersonlighet har stor inverkan på en konsuments produktval, eftersom 
konsumenten betraktar varumärkets personlighet som en reflektion på dennes egna personlighet.

Resultatet av forskarnas undersökning visade att personlighetsbeskrivande karaktärsdrag går att 
tillämpa på destinationsvarumärken på samma sätt som på traditionella produkter för att definiera 
och differentiera, i detta fall, ett resmål. Med grund i Aakers ”The Big Five”, identifierades sex 
olika personlighetsaspekter, där iver, kompetens och ojämnhet överensstämde med Aakers 
aspekter. Forskarna identifierade även tre andra aspekter som kan användas för beskrivandet av en 
varumärkespersonlighet; elakhet, frid och konservatism.57

141-142.
53 Jobber & Fahy, s. 122.
54 F. Melin, ”Varumärket som värdeskapare”  i L. Holger & I. Holmberg (red.), Identity – Trademarks, logotypes  
and symbols, Expressing organizations through corporate branding (Stockholm: Nationalmuseum, 2002), s. 
141-142.
55 M.D. Kaplan, m.fl., “Branding Places: applying brand personality concepts to cities”, European Journal of  
Marketing, vol. 44, nr 9/10, 2010, s. 1286-1304.

56  J.L. Aaker, “Dimensions of brand personality”, Journal of Marketing Research, vol. 34, 1997, pp. 347-56. Citerat i 
Kaplan m. fl. s. 1291.
57 Kaplan, m. fl., s. 1286-1304.
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3.4 Långsiktigt varumärkesbyggande
Morgan och Pritchard påpekar att när varumärkesprocessen sätts igång kan det vara lätt hänt att 
endast tänka kortsiktigt. Detta är dock en farlig utveckling. I många fall kan det konstateras att en 
destination som först har varit ett populärt resmål senare har bemötts av den hårda konkurrensen 
och ”follow the flow”- tänkandet, där trender har en stor betydelse. Ett sådant resmål är till 
exempel Kanarieöarna. På 80- och 90-talet var det ett populärt resmål som i folkmun sades vara en 
allt för turistisk plats att besöka och har nuförtiden snarare ett negativt än positivt rykte.  

För att undvika detta har det tagits fram en mängd olika metoder för att bättre positionera en 
destination och för att lyckas med utvecklingen av en hållbar destination. Morgan och Pritchard 
delar in processen i fem faser. Första fasen innebär att destinationen analyseras och kärnvärdena 
identifieras. De ska vara relevanta, hållbara och sticka ut. Det kan också vara av intresse att 
positionera destinationen gentemot konkurrenterna.

Nästa fas är att utveckla varumärkesidentitet. Då kan en pyramid användas för att visa 
varumärkets användbarhet och möjligheter. Med hjälp av frågorna och nivåerna i pyramiden (se 
figur nedan) är det lättare att bygga upp varumärket och rikta den mot en speciell målgrupp. I 
fasen ingår också valet av material, så att det speglar de kärnvärden som har blivit valda, till 
exempel genom typografi och bilder.58

   Figur 2. Pyramiden Källa: Morgan,Pritchard&Pride, s. 68. 59

Ett lyckat val av ett varumärke kännetecknas av trovärdighet, differentiering, uttryck av starka 
idéer, entusiasm av alla medparter samt kommunikation med konsumenten, det vill säga turisten. 
Genom dess karaktär skapas en mer djupgående relation med kunden och varumärket blir starkare.

De tre sista faserna är lansering och introduktion, genomförande, samt kontroll och värdering av 
varumärket. Den sista fasen är av stor betydelse i det långsiktiga tänkandet. Då samhället förändas 
58 N. Morgan, A. Pritchard & R. Pride (2004), Destination branding, creating the unique destination propostion, 
second edition (Oxford: Elsevier, 2004), s. 68.
59 Figur egen skapat enligt Morgan, Pritchard & Pride, s. 68.
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kontinuerligt måste även kärnvärdena troligtvis tillämpas.60 Varumärkesprocessen är dock såsom 
imageskapandet komplicerat och det krävs tålamod för att uppnå önskat resultat.

Den kritik som ofta ges till litteratur som handlar om varumärkesuppbyggnad inriktar sig ofta på 
den mångfald som finns bland företag. Alla företag är olika och processen ser inte likadant ut i alla 
företag. Jobber och Fahy beskriver en produkts livslängd med hjälp av ett diagram som kallas för 
Product Life Cycle (PLC). Kurvan visar hur en produkts levnadsförlopp ser ut, från introduktionen 
av produkten till ökad försäljning och till den punkt då produkten dör ut, försäljningen minskar 
och likaså vinsterna. Dock har denna enkla kurva fått kritik för att den är allt för enkel och föreslår 
att alla produkter och företag bemöter exakt samma levnadsförlopp. Den utmanar inte för att rädda 
produkten när den börjar sälja dåligt och det är svårt att förutse förändringar och hur långa de 
olika faserna kommer att vara. Men det har påpekats att de metoder som finns ska snarare 
användas som ett stöd för ett beslut, inte som ett verktyg som ger det absoluta 
handlingsalternativet.61

3.5 Varumärket som imagestärkare
Enligt Dolnicar och Grabler beskrivs bilden av en destination såhär: Ökad globalisering inom 
turismindustrin innebär att flera destinationer konkurrerar om turisternas uppmärksamhet. 
Människor har mer specifika förväntningar i och med att flera har möjligheten att resa och deras 
medvetenhet och erfarenhet ökar. Därför är det allt viktigare för en destination att ha ett varumärke 
de marknadsför. Detta har lett till att mätningar av en stads image har ökat, då bilden har ett starkt 
inflytande på valet av destination. Genom detta skapas ett varumärkesvärde som sedan kan 
indikera på ett val av destination. Detta kan också användas som en indikator för att mäta hur
en destination kan ersätta en annan. På grund av detta har fokus flyttats från fakta till turisternas 
egna uppfattningar. I ett val av destination kan konsumentens bild i huvudet vara avgörande.
Denna marknadskunskap om ett varumärkesvärde skapar därför basen för strategiska 
beslutsfattningar för hur bilden ska förstärkas hos turisterna genom marknadsföring.62

3.6 Image
Destinationsimage definieras av Ek och Hultman som en social och kulturell föreställning om en 
plats. Detta skapas genom ett växelspel mellan en mängd olika källor. Att skapa en image eller ett 
varumärke är en komplicerad process, speciellt när det gäller en destination. Det finns mängder av 
aktörer som är inblandade och det gör det utmanande att skapa en bild som stämmer i alla 
dimensioner och inte är motstridig.63

.

Falkheimer och Thelander återger hur detta växelspel har försökt beskrivas av MacKay och 
Gartner. De beskriver de olika agenter som bistår i en imageskapande process. Till agenterna hör 
öppen och dold övertalning, självständigt material, framkallat medierat och organiskt material (se 
figur nedan). Alla dessa påverkar människors medvetenhet om destinationer.

Ett exempel om öppen övertalning är den marknadsföring destinationen driver eller så kan det 
vara en restaurang eller ett hotell som gör ett liknande arbete. Dold övertalning är marknadsföring 

60 Morgan, Pritchard & Pride, s. 69.
61 Jobber & Fahy, s. 150.
62 S. Dolnicar & K. Grabler, “Applying City Perception Analysis (CPA) for Destination Positioning Decisions” i  Z. 
Gu (red.), Management Science Applications in Tourism and Hospitality (Binghamton, NY: Haworth Hospitality 
Press, 2004), s. 99-111.
63 J. Falkheimer & Å. Thelander, ”Att sätta en plats på kartan, mediernas betydelse för platsmarknadsföring” i Ek & 
Hultman, 2007, s. 134.
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som inte syns lika tydligt, till exempel när en reporter eller en bloggare bjuds på resor till 
destinationen för att sedan, förhoppningsvis, skriva något positivt om platsen. Nyheter i television 
och andra medier ingår i kategorin självständigt material. Detta är möjligtvis den agent som är 
svårast att påverka, eftersom de flesta händelser är oförutsägbara. En negativ nyhet kan stanna i 
tankarna längre än en positiv. Med framkallat medierat material menas guideböcker och 
resemagasin. Nackdelen med dessa är att de ofta försöker måla en allt för pittoresk bild av 
platserna och besökarna är ofta medvetna om detta. De källor som är mest pålitliga är de källor 
som finns närmast en själv. Dessa källor ingår i kategorierna framkallat organisk material samt 
organiskt material och omfattar alltså resenärers egna och bekantas berättelser och erfarenheter av 
en destination. Alla dessa agenter är delaktiga i imageskapandet och därför är det önskvärt att det 
sker något samarbete mellan dessa aktörer. Det skapar trovärdighet och på längre sikt kommer det 
också att påverka destinationens statusplacering.64

Imageskapande agent Exempel

Öppen övertalning
       - första graden

       - andra graden

- Destinationens marknadsföring, 
reklam för destination som bolag som 
sändare
- hotell, restaurang eller researrangör 
som sändare

Dold övertalning
      - första graden
      - andra graden

- reklam för destination med 
kommunikatör
- bjudresor för journalister

Självständig material Nyheter och populärkultur

Framkallat medierat material Guideböcker och resemagasin

Framkallat organiskt material Bekantas berättelser

Organiskt material Egen erfarenhet
Figur 3. Skillnaden mellan olika imageskapande agenter. Källa: Ek & Hultman (2007)65

64 Falkheimer & Thelander,  i Ek & Hultman, s. 135.
65 Tabell. Egenskapad enligt Falkheimer & Thelander s. 134.  Baserad på McKay & Fesenmaier, 1997.
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3.7 Från världsbild till image

Figur 4. Processmodellen Källa: Selby (2004)

”The process through which individuals perceive the urban environment” är en modell skapad av 
Stephen J. Page. Den visar processen hur information uppfattas och bearbetas av en människa 
vilket sedan bildar en image av exempelvis en destination. Verkligheten skickar ut 
informationssignaler där den information som tas emot är det som uppfattas av sinnena. Den nya 
informationen som tagits emot skickas sedan vidare till hjärnan där kognition uppstår, en process 
som sätter ihop den nya informationen utifrån ens egna värderingar, kunskaper och attityder. 
Eftersom varje människa är en egen individ med egna drivkrafter finns det inte två individer som 
uppfattar exakt samma information likadant. Det är då den sammansatta informationen som bildar 
en människas image av en destination eller annat. Denna image är den som människan uppfattar 
som sin egna bild av verkligheten.66

Styrkor med denna modell är att den är okomplicerad och lätt att tyda. Det är enkelt att se hur 
processen för denna form av kommunikation mellan sändare och mottagare går till. Men samtidigt 
ligger dess svagheter också i dess okomplicerade form. Kulturgeografer har bland annat kritiserat 
modellen för att den inte tar hänsyn till de underliggande antaganden som finns. Det har också 
kritiserats att när forskare tillämpar modellen lägger de inte tillräckligt med fokus på 
respondenternas bakgrund och egna erfarenheter.67

66 C.M. Hall, S.J. Page, The geography of tourism and recreation – enviromnent, place & space, second ed. 
(Abingdon: Routledge, 2002), s. 289.
67 M. Selby, Understanding Urban Tourism – Image, Culture & Experience (New York/London: I.B. Tauris & Co Ltd, 
2004), s. 38.
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3.8 Matematiska kommunikationsmodellen

Figur 5.68 Matematiska kommunikationsmodellen, Källa: Hård af Segerstad (2002)

På 1940-talet introducerade Shannon och Weaver en modell som idag benämns matematiska 
kommunikationsmodellen. Den lanserade ett helt nytt sätt att tänka på och tala om begreppet 
information. Det talades tidigare om det semantiska problemet, där fokus låg på informationens 
innehåll och hur det som sades förhöll sig till verkligheten. I Shannon och Weavers modell är 
informationens innehåll ointressant, där ligger grunden på att ett faktiskt meddelande har valts ut 
ur en uppsättning av möjliga meddelande. Termen information definierar i detta fall att 
informationskällan kan, med frihet, välja mellan olika meddelanden. Ju mer frihet 
informationskällan har gentemot sin omgivning desto mer information föreligger i situationen. 
Modellen skapas mellan två människor och mellan dem finns någon form av förbindelse som gör 
att de kan utväxla information.

Kommunikationssystemet består av en informationskälla, som producerar ett meddelande. 
Sändaren gör  meddelandet till en signal som tar sig fram via någon form av kanal till mottagaren. 
Den personen avkodar signalen och gör det till ett meddelande som slutligen når 
informationsmålet (det vill säga hjärnan). Signalen blir vanligtvis utsatt för störningar vilket 
påverkar meddelandet innan det kommer fram till mottagaren.69

”Det första man således måste ha klart för sig när man försöker sätta sig in i den matematiska  
kommunikationsteorin är att informationsbegreppet i denna teori syftar på en egenskap i  
informationskällans förhållande till sin omgivning, inte på budskapets innehåll. Ju enklare detta  
förhållande är, desto mindre finns det att säga om situationen och desto mindre är följaktligen  
behovet av information.”70

68 Figur, egenskapad enligt P. Hård af Segerstad, Kommunikation och information. En bok om människans fömåga att  
tänka, tala och förstå (Uppsala: Uppsala Publishing House AB, 2002), s. 205. Bilden originellt av Shannon & 
Weavers, 1949.
69 C. Shannon & W. Weaver, The Mathematical Theory of Communication (Urbana, Ill.: University of Illinois 
Press,1949), citerad i P. Hård af Segerstad, Kommunikation och information. En bok om människans fömåga att  
tänka, tala och förstå (Uppsala: Uppsala Publishing House AB, 2002) s. 205.
70 P. Hård af Segerstad, Kommunikation och information. En bok om människans fömåga att tänka, tala och förstå 
(Uppsala: Uppsala Publishing House AB, 2002), s. 247.

27



Den kritiken som modellen ofta får är att den är mekanisk och kan varken beskriva beteende eller 
kommunikation mellan människor. Den tar inte heller hänsyn till tekniska kommunikationssystem 
såsom radio och television. Hård af Segerstad påstår dock att den beskriver mänsklig 
kommunikation på ett trovärdigt sätt. Den ger framför allt en inblick över varför kommunikation 
är så betydelsefullt i världen vi lever i.71

3.9 SWOT- analys
Enligt J Christopher Holloway i boken Marketing for Tourism, kan bland annat ett företag använda 
SWOT-analysen  för att kunna identifiera Styrkor (Strengths) och Svagheter (Weaknesses) inom 
organisationen. Företaget identifierar även Möjligheter (Opportunities) som finns för att 
organisationen ska kunna utvecklas, samt definierar Hot (Threats) som kan uppstå och som 
företaget kan komma att stöta på. Det resultat som företaget får av den utförda analysen kan sedan 
användas till företagets strategiplanering och marknadsföring.

Holloway ger exempel på hur SWOT-analysen utförs utifrån ett reseföretags perspektiv där han tar 
upp olika viktiga punkter för varje kategori:

●Styrkor
Holloway skriver att styrkorna bör ses utifrån kundens perspektiv och inte företagets. Han 
fortsätter med att skriva att en resebyrås kontorsutrymme inte har någon större påverkan på hur en 
kund ser på företaget, utan mer på hur väl företagets rykte är i området. Han påpekar bland annat 
att en centralt belägen resebyrå som är bekvämt inredd kan ses som en styrka för företaget. Två 
ytterligare punkter är lojala kunder och varumärket. Här menar Holloway att lojala och 
återkommande kunder är en stor tillgång för ett företag då dessa kunder är lättare att sälja till och 
kostar mindre att attrahera. Ett starkt varumärke som är väl igenkänt bland företagets målgrupp 
och en stark och positiv image är kritiska punkter för det företag som vill ligga först inom det 
området.

●Svagheter
De största punkterna som Holloway tar upp är personal och konkurrenter. Konkurrerande företaget 
i området kan vara väletablerade med kompetent personal, vilket kan göra det svårt för nya och 
yngre företag att slå sig in på samma marknad inom samma geografiska område. Eftersom 
allmänheten känner till de etablerade företagen bättre kan det vara svårare för de ”yngre” och 
nyare företagen att försöka konkurrera om kunderna.

●Möjligheter
Möjligheterna uppstår naturligt utifrån de chanser att kunna utveckla styrkorna som ett företag har, 
men även från förändringar på marknaden. Holloway menar att sådana möjligheter inte bara ska 
uppmärksammas men även att företaget ska agera när möjligheten uppstår. Exempelvis kan en ny 
flygrutt till en ny destination öppna upp möjligheter för en researrangör att specialisera sig på 
resor till just den destinationen. Genom att researrangören arrangerar resor till ett nytt resmålet 
hjälper de dessutom till att öppna utvecklingsmöjligheter för lokala aktörer på resmålet.

●Hot
Den sista kategorin i SWOT-analysen beskriver Holloway på en mer nationell nivå än på den 
organisatoriska nivån. Han menar att den nationella ekonomin och politiska händelser spelar stor 
roll som kan utgöra olika hot för företag. Hot kan uppstå vid helt olika tillfällen och av helt olika 
anledningar, allt från minskad eller begränsad flygtrafik på grund av terrorhot, naturkatastrofer 

71 Hård af Segerstad, s. 207.
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eller förhöjda bensinpriser till konkurrenter som erbjuder resor till samma destination för ett lägre 
pris. Även då alla företag kommer stöta på olika hot kan dessa omvandlas till möjligheter förutsatt 
att hoten uppmärksammas och motarbetas i ett tidigt stadium.72

4 Empiri
Empiri-avsnittet kommer att introducera Stockholm som turiststad och en mer utförlig beskrivning  
av Stockholm Visitors Board och dess varumärke Stockholm – The Capital of Scandinavia. Här  
presenteras även en webbinnehållsanalys, enkätundersökningen och intervjun med Monica Ewert,  
kommunikationschef på SBR.

4.1 Turiststaden Stockholm
På Stockholms Stads hemsida beskrivs huvudstaden som ”en av världens vackraste huvudstäder 
som är byggd på 14 öar sammanlänkade av 57 broar”.73 Stockholm (Stockholm kommun) räknas 
som storstad med cirka 830 000  invånare och den mest besökta staden i Sverige både av 
utländska som inhemska turister.

Enligt Stockholm Visitors Boards statistik över övernattningar besöktes Stockholm av cirka 10 
miljoner turister under hela 2010, och under sommarmånaderna juni - augusti hade Stockholm 
flest övernattande gäster.74 Dessa siffror är uträknade från hotell, vandrarhem, stugbyar och 
campingplatser där hotell var den främsta logiverksamheten. De inhemska turisterna stod för mer 
än hälften av antalet hotellgäster.

31,5 procent av alla turister som besöker Stockholm utgörs av internationella besökare, där Norge, 
Tyskland, Storbritannien och USA är de länder där största delen turister kommer från, medan de 
resterande 68,5 procenten utgörs av besökare från hela Sverige75. Under 2008 gjordes ca 800 000 
besök av finska turister, dessa besök räknas inte som övernattade gäster utan som dagsbesök. Då 
de åkte med kryssningsfartyg över från Finland för att spendera en halvdag i Stockholm för att 
sedan åka tillbaka med samma fartyg.76

Stockholm har genom åren använt olika namn för att kunna marknadsföra sig på den 
internationella turismmarknaden, några av de namn som Stockholm har associerats med är 
”Nordens Venedig” och ”Stockholm - Beauty on Water”. Det namn som används för att 
marknadsföra Stockholm i dagsläget är Stockholm – The Capital of Scandinavia (STCoS), ett 
projekt av Stockholm Visitors  Board (SVB) som innefattar hela Stockholmsregionen, en vidare 
förklaring av STCoS och SVB kommer i följande avsnitt.

Under sommaren 2010 gick ett evenemang av stapeln under namnet Love Stockholm 2010.77 

Detta evenemang gick i kärlekens tema och skedde i samband med den kungliga vigseln mellan 

72 J. C. Holloway, Marketing for Tourism, fourth edition (Harlow: Pearson Education Limited 2004), s.30-.
73 Stockholms Stad, ”Turism”, hämtat 11 maj 2010, <http://www.stockholm.se/OmStockholm/Turism/>.
74 SVB, ”Årsrapport Stockholms Visitors Board Privatresor 2010”, s. 3, hämtat 5 april 2011, 
<http://www.stockholmtown.com/upload/Pressbransch/SVB/Annual_report_2010_SVB_Leisure.pdf>.
75 SVB, ”Turismen i Stockholm - Kommersiella övernattningar – nationaliteter 2010”, hämtat 5 april 2011, 
<http://www.stockholmtown.com/templates/page____19440.aspx>.
76 SVB, ”Projektkatalog – Finland”, hämtat 11 maj 2010, <http://www.irial.net/sthevent/search/sthe_dosearch.php?
area_id=4>.
77 Love Stockholm 2010, “Om Love Stockholm 2010”, hämtat 17 maj 2010, <http://www.lovestockholm2010.se/om-
love-stockholm-2010.html>.
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Hennes Kungliga Höghet Kronprinsessan Victoria och Herr Daniel Westling, vilket ägde rum den 
19 juni 2010. Love Stockholm 2010 pågick i 14 dagar och invigdes på Sveriges nationaldag den 6 
juni och fortsatte sedan enda fram till bröllopsdagen. Evenemanget rörde sig främst kring 
innerstaden där Kungsträdgården, Djurgården, Skeppsholmen och Strömkajen var fyra av de 
platser där det fanns olika aktiviteter för besökarna, men även yttre delar av staden var 
involverade. Huvudorganisatören för evenemanget var Stockholm Stad men de arbetade 
tillsammans med olika samarbetspartners, där alla involverade företag samlades under namnet 
Brands of Sweden, ett varumärke utlånat av Svenska Institutet.78

Med kultur och historiska platser som sträcker sig så långt tillbaka som cirka 750 år bakåt i tiden 
har Stockholm ett stort och varierat utbud av aktiviteter, besöksattraktioner och platser som passar 
till även den mest kräsne turisten. Det finns något som lockar alla, från de yngsta turisterna till de 
äldsta. Stadshuset, Kungliga Slottet, Gamla Stan, Kulturhuset, Skansen och Västerlånggatan är 
bara några av de mest populära turistattraktionerna som finns i innerstaden. Förutom dessa 
populära platser finns även ett stort antal museer av olika slag att besöka, allt från Vasamuseet till 
Astrid Lindgrens Junibacken. Körsbärsträden i Kungsträdgården, Gröna Lund och nyöppnade 
Globen SkyView är ytterligare några platser som kan vara av intresse för turister.

Med en båttur från antingen Strömkajen eller Nybrokajen kan turister enkelt ta sig ut till 
skärgården. Detta gör Stockholm till ytterligare en attraktiv och konkurrenskraftig destination då 
inte många andra städer kan erbjuda en kombination av både närheten till storstadens höga, livliga 
tempo och lugnet och friden ute i naturen. En annan fördel Stockholm har fast att det är en storstad 
är att det inte är långa avstånd mellan olika attraktioner, olika platser och att det finns möjlighet att 
ta sig runt i staden till fots.79

4.2 Stockholm Visitors Board och varumärket Stockholm - The Capital of 
Scandinavia
Stockholm Visitors Board
Stockholm Visitors Board AB är Stockholms ansikte utåt och är ett helägt dotterbolag till 
Stockholm Stad. SVB är Stockholms största marknadsföringsbolag och ska utveckla Stockholm 
som etableringsort och besöksdestination, detta med hjälp av varumärket Stockholm - The Capital 
of Scandinavia.

SVBs affärsidé är: ”Att tillsammans med näringslivet arbeta med besöksutvecklingsfrågor och  
marknadsföring av Stockholm som besöksdestination gentemot såväl privat- som affärsresenärer.  
Vår målsättning är att bli norra Europas ledande besöksmål”.80

Privatresor, möten och kongresser, evenemang och turistservice är dessa fyra områden SVB 
arbetar  inom och VD:staben arbetar aktivt med att öka privatresandet till Stockholm. De jobbar 
även med att  lyckas få arrangörer för stora mässor och kongresser att vilja förlägga dem där samt 
att lyckas få stora evenemang dit och att tillhandahålla turist- och press-service.

Varje år genomför SVB cirka 100 marknadsföringsprojekt i Sverige samt några utomlands.

78 Brands Of Sweden, “Welcome to Brands of Sweden”, hämtat 18 maj 2010, <http://www.brandsofsweden.se/>.
79 SVB, ”Sevärdheter”, hämtat 28 november 2010, <http://beta.stockholmtown.com/sv/Gora/Sevardheter/>.
80 SVB, ”Om oss”, hämtat 21 maj 2010, <http://www.stockholmtown.com/templates/page____17735.aspx>.
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Syftet med STCoS är att föra tillsammans olika aktörer och företag som verkar inom Stockholms 
region att gå samman och marknadsföra sig under STCoS. Detta stärker inte bara Stockholm som 
turiststad utan även aktörerna och företagen på platsen.81

Stockholm - The Capital of Scandinavia
Det finns många orsaker till varför Stockholm kan kalla sig Skandinaviens huvudstad och några av 
dessa orsakerna är: Stockholm är den största staden i Skandinavien, staden ligger i det största 
landet och den har en bra placering i mitten av Skandinavien med kommunikationer i världsklass.

En kort sammanfattning av STCoS är att det är ett budskap som ska göra hela Stockholmregionens 
röst hörd. Budskapet är inte exklusivt för Stockholm Business Region, dotterbolaget Stockholm 
Visitors Board och Stockholm Business Region Development. Det kan användas av alla som vill 
hjälpa till med utvecklingen av Stockholm som etablerings- och besöksort. Budskapet gjordes för 
att lättare nå ut i dagens ”mediabrus” och göra det mer enhetligt med vad Stockholm och dess 
aktörer och företag vill visa utåt.

SVB hävdar att Stockholm har tre argument som säger sig uppfylla kraven för att en plats ska få 
kalla sig Skandinaviens huvudstad och dessa tre är: ”Central”, ”Business” och ”Cultural”, det vill 
säga centralt, ekonomiskt centrum och kultur. Dessa tre utgör en helhet för STCoS men för att få 
en lättare överblick så visas en förklaring här nedan, dessa får och ska inte användas separat vid 
marknadsföring utan är endast en förklaring.

Det första argumentet som är ”centralt” får stöd från att Stockholm har kommunikationer i 
världsklass, flera internationella flygplatser, Stockholms hamnar är Östersjöns största mötesplats 
och här finns världsledande akademiska institutioner. Inom ”ekonomiskt centrum” så finns 
innovationscentrum med bland annat IT och miljöteknik i världsklass, ett av Europas största 
bioteknikkluster, högst representation av multinationella företag och störst besöksnäring. Det 
tredje och sista argumentet är ”kultur” med Nobelpriset, centrum för musikproduktion, ett unikt 
utbud av gallerier, museer och form och design i världsklass.82

Utöver argumenten så har även STCoS kärnvärden som ska förmedlas. De fem kärnvärden som 
STCoS står för är: Omtänksamhet, effektivitet, innovation, säkerhet och närhet till natur.

STCoS vill även förmedla sina unika egenskaper som är att det finns olika aktiviteter att utföra 
som till exempel att gå på museer och det finns attraktioner och evenemang i världsklass. Skönhet 
och vatten visar att där finns vacker arkitektur och vackra parker. Att äta gott kan göras för en 
billig peng eller på en lyxkrog som finns med i GuideMichelin. Där finns både svensk design och 
mode i världsklass och natur och miljö finns alldeles runt hörnet. Stockholm bjuder på mycket 
kontraster såsom trend/tradition, urban/natur och ljus/mörker etcetera. Tillgänglighet är bra 
kommunikationer med tunnelbana och bussar. Människorna är personliga och glada, öppenhet och 
mångfald finns, till exempel menas att staden är gayvänligt.

4.2.1 Webbinnehållsanalys av Stockholm Visitors Boards hemsida
På Stockholm Visitors Boards hemsida finns mycket fakta som anses vara en bra grund för att 
bilda sig en uppfattning om varumärket och en tillräcklig grund för att forma den slutliga 
undersökningen. På sidan har de samlat information om själva varumärket Stockholm- The Capital 
81 SVB, ”Om oss”, hämtat 21 maj 2010, <http://www.stockholmtown.com/templates/page____17735.aspx>.
82 SVB, ”FAQ”, hämtat 28 november 2010, <http://www.stockholmtown.com/templates/page____17784.aspx>.

31



of Scandinavia och om Stockholm. De vänder sig även till olika aktörer såsom press, partners, 
studenter och resebranschen. Denna information kan anses vara den bilden som SVB vill förmedla 
utåt.

För att utföra webinnehållsanalysen ställdes först en rad frågor som ansågs vara intressanta och 
relevanta för studiens utförande. Dessa frågor går att hitta i bilagor i slutet av uppsatsen. Den 
information som sedan fåtts från sidan visar på allmän fakta om Stockholm, varumärket 
Stockholm - The Capital of Scandinavia, marknadsföring och vilka argument som gör en turisstad 
framgångsrik. Det SVB vill förmedla med STCoS har beskrivits i föregående avsnitt. Fokus har 
framför allt riktats mot varumärket och Stockholm som turiststad.

Den främst tänkta målgruppen Stockholm Visitor Board har, enligt hemsidan, är en 
citybreakresenär, det vill säga en genomsnittsbesökare i Stockholm. Citybreakresenären stannar i 
Stockholm i genomsnitt 2,6 nätter, spenderar cirka 1866 kronor per dygn och 40 procent av 
turisterna bokar sin resa 1-4 veckor i förväg och 40 procent mellan 1-3 månader innan avresa.

Utbudet i Stockholm riktar sig till ”den globala resenären” som är en person som är både 
ekologiskt och socialt engagerad och som söker annorlunda, givande resmål. Resenären är resvan 
och ställer höga krav på tillgänglighet och service. Information om resan och bokning av resan 
görs själv via Internet. Den typiske resenären har redan varit i andra stora städer som till exempel 
Paris och New York och besöker dessa städer för att få uppleva något annorlunda. Stockholm har 
blivit utsett till en av världens hetaste städer i listan för ”Hot Spots 2020” som är utförd av The 
Communication Group i London. Detta innebär att staden har ett unikt utbud och att turister inte 
bör missa Stockholm när de reser. Några av de andra länderna i ”Hot Spots 2020” var Sao Paolo 
och Kapstaden.83

Inom den privata resesektorn riktar sig SVB primärt till ”DINKs - Double Income No Kids” som 
är par med dubbel inkomst som reser utan barn och ”WHOPs - Wealthy Healthy Older People" 
som är vitala, något äldre par med utflugna barn. Den sekundära målgruppen är ”Active Family” - 
den aktiva familjen.

När SVB ska marknadsföra Stockholm och varumärket så sker detta på prioriterade marknader 
och mot utvalda segment. I första hand läggs fokus på storstäder i Europa, Ryssland, Kina och 
USA och målgrupperna i projektet Stockholm Gay Network och Stockholm Cruise Network. 
Utöver dessa länder och projekt bevakas även nya marknader, främst i östra Europa och Asien.
Enligt hemsidan ska en framgångsrik turiststad bestå av tre saker: en attraktiv destination, god 
tillgänglighet och effektiv marknadsföring. Genom att samordna och koordinera turismnäringen 
fortsätter SVB att försöka göra Stockholm så attraktivt som möjligt. SVB vill genom att betona 
god tillgänglighet att så många direktflyg som möjligt flyger till Stockholm och att det finns 
tillräckligt med hotell och vandrarhem för de besökande. Varumärket STCoS, där 
turistorganisationer, företag med mera har koordinerats ihop till en insats som ger större 
genomslagskraft via marknadsföring än ensamma. Detta är ett exempel på effektiv 
marknadsföring.84

SVB marknadsför sig via olika medier såsom till exempel mässor runt om i världen, kampanjer, 
workshops, baspaket, banners och nätverk. Några exempel på deras marknadsföring är CITM-
mässan i Shanghai, den ledande resemässan i Asien med 90 000 besökare. Där knyts nya kontakter 

83 SVB, ”FAQ”, hämtat 23 april 2010, <http://www.stockholmtown.com/templates/page____17784.aspx>.
84 SVB, ” Fakta om besöksnäringen i Stockholm”, s. 23, hämtat 30 april 2010, 
<http://www.stockholmtown.com/upload/Fakta_besök_2009%20LR%20(slutversion).pdf>.
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men även gamla kontakter underhålls. Avsikten är att öka kännedomen om Stockholm på den 
kinesiska marknaden. I Danmark genomförs en Citybreak-kampanj där marknadsföring sker för 
att locka WHOPs och DINKs till Stockholm. Under en dag genomförs en Skandinavisk Workshop 
i Madrid där SVB vill öka kännedomen om Stockholm som en Citybreak-stad men även generera 
affärer med deltagande partners. Via till exempel baspaketet Kina - Travel Trade vill SVB nå ut till 
olika säljled och press då de under en viss tid ger ut information om Stockholm för att öka dess 
kännedom och dess produktutbud. Genom trycksaker och banners vill de nå ut till resesugna 
människor redan i planeringsstadiet. Information om destinationen går att finna i till exempel 
guideböcker och på reklamblad hos samarbetande företag. Till detta samarbetar SVB med SAS, 
Germanwings med flera. Stockholm Cruise Network riktar sig till bland annat kryssningsrederier 
och kryssningsrelaterad press i England, Tyskland, Italien med flera. Målet är att marknadsföra 
Stockholm som den ledande kryssningsdestinationen och bli ett självklart val för anländande 
fartyg men även ”turnarounds”.85

I Fakta om besöksnäringen i Stockholm – statistik för 2008 fram till augusti 2009 visas Stockholm 
läns och Stockholms stads ökning av övernattningar av utländska och inhemska turister, hur 
många som varit utländska eller inhemska besökare, ankommande och avgående flygpassagerare 
med flera statistikdiagram. Dessa diagram konstaterar att turismen har ökat mest i Stockholm 
jämfört med andra inhemska städer.86

4.3 Enkätundersökning om Stockholm - The Capital of Scandinavia
För att skriva denna uppsats har det utförts en enkätundersökning i Stockholms innerstad på de 
mest populära turistplatserna som innefattar Gamla stan med Slottet, Stortorget och Järntorget, 
Skeppsbron, Kungsträdgården, se bilaga 5. 40 handplockade, utländska turister blev ombedda att 
delta i undersökningen genom att svara på frågor om STCoS. Syftet var att få bättre förståelse om 
hur STCoS kärnvärden har blivit mottagna av turister och om Stockholms marknadsföring av 
varumärket har nått ut till sina mottagare. Detta gjordes för att se om kärnvärdena stämmer 
överens med turisternas bild av Stockholm, frågorna redovisas i bilaga 1.

23 män och 17 kvinnor svarade på enkätundersökningen som gjordes under två helgdagar. Vädret 
var mulet och emellanåt regn. Det borde inte ha påverkat resultatet något märkbart.

Valet av undersökningsplatserna gjordes med tanke på att insamling av data ska vara enkel och 
snabb. Detta på grund av tidsramen. Då dessa platser är Stockholms största turistfällor var det 
troligt att där också skulle finnas respondenter som var villiga att delta i undersökningen och som 
hade ett par minuter över. Utanför dessa platser skulle det vara mer tidskrävande och svårare att 
lyckas fånga turister. Dock utesluter valet av platserna alla de som valt att inte besöka de 
traditionella turistattraktionerna.

Undersökningen utgick från utländska turister som varit i Stockholm minst en halv dag. Valet av 
turister var ett bekvämlighetsurval. ”Turistisk utseende” kan ha haft betydelse i valprocessen, det 
vill säga att personen burit på en kamera eller karta. Några utländska turister valdes bort då de 
endast varit i Stockholm ett fåtal timmar och svaren förväntades inte vara baserade på tillräckligt 

85 SVB, “Portal”, hämtat 30 april 2010, 
<http://www.irial.net/sthevent/search/sthe_dosearch.phparea_024=24&from_date=2009-01-01&to_date =2010-
12-31&bSearch2=%3CIMG+border%3D0+src%3D%22..%2Fruntime%2Fstyles%2Fxp%2Fimages
%2Fsearch_16.png%22%3E+S%F6k...&bSearch=%3CIMG+border%3D0+src%3D%22..%2Fruntime%2Fstyles
%2Fxp%2Fimages%2Fsearch_16.png%22%3E+S%F6k...>.
86 SVB, ” Fakta om besöksnäringen i Stockholm”, hämtat 30 april 2010, 
<http://www.stockholmtown.com/upload/Fakta_besök_2009%20LR%20(slutversion).pdf>.
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mycket kunskap och vad dem tyckte om STCoS kärnvärden. Turister som gick i grupp valdes bort 
då författarna för uppsatsen antog att deras schema är mer tidspressat än turister som upplever 
staden på egen hand. Även turister som åt någonting någonstans blev bortvalda då det antogs vara 
oförskämt att utföra en undersökning under det tillfället.

Det har även varit ett bortfall på förstahandsval av turister då de till exempel har gått för fort, varit 
svenska turister, tackat nej till att vara med i undersökningen och om deras språk har avslöjat att 
de inte pratade engelska.

De turisterna som har blivit valda kan i vissa fall ha varit de som gått bakom de primära turisterna, 
de som stått still en bit bort och de turister som suttit mest tillgängliga på en bänk vid en andra 
eftertanke. Däremot har turisterna inte blivit utvalda eller bortvalda på grund av utseende såsom 
hudfärg och val av kläder.

Två personers svar har till viss del uteslutits på grund av att trovärdigheten inte varit tillräckligt 
hög för att kunna använda i datan. I det ena fallet läste inte respondenten frågorna ordentligt och 
den andre respondenten svarade inte på frågan angående innovationsnivå.

4.3.1 Sammanställning av resultatet
Enkätundersökningen har gjorts på 40 utländska turister och hur stort ett deltagarantal ska vara för 
att kunna vara representativ är en komplicerad fråga. Det ska reflektera urvalsgruppens storlek 
samtidigt som den inte behöver vara proportionell för det. Det som spelar roll när ett urval görs är 
variation i urvalsgruppen, den precisionsnivå som behövs för att göra en uppskattning samt 
kostnaderna.87 Det finns ett mönster i dessa 40 svar och därför tros det vara ett tillräckligt stort 
antal för att göra slutsatser och analyser. Ett större urval hade dessutom krävt en längre tidsram.

Turisterna delades upp i tre grupper – unga, medelålders och äldre och dessa grupper är mellan 20-
35, 36-45 och 46-80 år. Grupperingarna gjordes efter att undersökningen hade genomförts. Den 
största andelen på 30 personer av de svaranden var de unga i åldern mellan 20-35 år och den 
minsta gruppen var medelålders-turisterna som endast var 2 personer. Den äldre gruppen bestod av 
8 svarande.

De länder med flest tillfrågade turister var Holland med 8 personer och Tyskland med 6 personer. 
Övriga länder var Albanien, Australien, Bangladesh, England, Estland, Frankrike, Indien, Japan, 
Marocko, Norge, Ryssland, Spanien, Tjeckien, Turkiet och USA. Det stora antalet olika 
nationaliteter ökar undersökningens trovärdighet och gör det något lättare att generalisera. Dock 
måste det påpekas att det stora antalet holländska och tyska turister kan ha förvridit resultatet 
något, men det verkar inte vara någon större skillnad i svaren mellan de olika nationaliteterna. 
Detta betyder att nationaliteten inte har haft något betydelse i svaren. Det måste dock påpekas att 
de flesta respondenter var europeiska, vilket kan ha haft betydelse i till exempel kännedomen om 
varumärket eller Stockholm.
Den största delen av turisterna var i Stockholm för första gången, det vill säga 85 procent medan 
de resterande15 procenten var återkommande.

Vid sammanställningen av statistiken visade det sig att hälften av de 40 tillfrågade turisterna hade 
hört talas om STCoS tidigare och den resterande hälften hade aldrig hört talas om det. Oberoende 
om de kände till vad STCoS är eller inte beskrevs det sedan kortfattat vad STCoS är och vad deras 
87 I. Diamond & J. Jefferies, Beginning Statistics- an introduction for social scientists, (London Thousand Oaks, New 
Delhi: SAGE Publications, 2001), s.122.
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kärnvärden är.”Stockholm – The Capital of Scandinavia is a brand name by Stockholm Visitors  
Board and is shared and used for the whole Stockholm region. The image of Stockholm that is  
conveyed through the brand STCoS are through five different core values: Thoughtfulness,  
Effectiveness, Innovativeness, Safety and Being close to Nature.” Där efter fick turisterna 
betygssätta mellan skalan 1-5 på hur bra eller dåligt dem tyckte STCoS kärnvärden stämde in på 
deras bild av Stockholm.

Till undersökningen användes följande siffror: 1 sämst, 2 dåligt, 3 medel, 4 bra och 5 mycket bra. 
Tolkningen av alternativet medel kan vara relativt svårt, det är inte bättre eller sämre än vad 
respondentens egna erfarenheter säger.

I Figur 5 är resultat redovisat i procent och figur 6 med antalet personerna i y-axel. Staplarna går i 
ordning från vänster till höger enligt förklaringarna till höger om diagrammet.

Figur 6. Diagram 1

Figur 7. Diagram 2
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Då en person kryssade i alternativ nummer ett på alla frågor uteslöt vi respondentens svar i 
analysen som tidigare förklarats. Svaret är dock med i statistiken då den är viktig att redovisa. Det 
går inte att utesluta att personen kanske inte trivdes i Stockholm eller av någon annan anledning 
valde att betygsätta kärnvärdena avvikande från andra respondenter.

Som diagrammen visar var de flesta svar positiva. Hela 24 personer anser att omtänksamhet 
genomsyras i Stockholm på ett bra sätt och elva personer tycker på ett mycket bra sätt. Detta visar 
att STCoS anspelar på bra val av kärnvärde då 85 procent tycker omtänksamheten är bra eller 
mycket bra.

Inom effektivitet är skillnaden på medel, bra och mycket bra inte så stor. Skillnaden mellan dessa 
svar är endast fem till tio procentenheter, vilket låter högt, men detta beror på antalet respondenter. 
I det undre diagrammet är skillnaden mindre, fyra personer betygsatte detta kärnvärde med en 
tvåa. Även detta kärnvärde får positiv respons.

Siffran tre, det vill säga medel var det alternativet som fick högst antal svar på enkäten på frågan 
om innovationsnivå. En person svarade inte på frågan, vilket gör det svårare att jämföra med 
andra. Det kan också betyda att frågan var svår att förstå eller att personen inte visste något om 
Stockholms innovationsrikedom. STCoS tredje kärnvärde visas också ha fått högt betyg.

Säkerheten i Stockholm har fått högsta betyg av alla kärnvärden. Här kan det konstateras att när 
73 procent av respondenterna  har satt betyget mycket bra har marknadsföringen och valet av 
kärnvärdet lyckats. Endast två personer satte betyget under medel-nivå. För en stad i dagens 
samhälle är detta ett jättebra betyg och för Stockholm är det än mer positivt om de även lyckas 
hålla denna nivå i framtiden när turiststaden växer.

Frågan om närheten till naturen är intressant. Då Stockholm ligger nära vatten, skärgården, skog 
och att det finns stora parker i centrum kan det göras ett antagande att detta borde få ett relativt 
högt betyg. Ändå svarade 32,5 procent av turisterna att närheten till naturen är på medelnivå och 
7,5 procent att den är dålig. De resterande 40 procent satte ett positivt betyg. Denna fråga är av fri 
tolkning då svaret kan vara grundat på att personen i fråga har sett vatten eller blivit intervjuad i 
Kungsträdgården, att turisten inte har sett så mycket natur eller av någon annan anledning tyckt att 
naturen inte är närvarande. Det är upp till var och en vad de anser vara mycket eller lite natur, till 
exempel kan en person anse att Kungsträdgården bjuder på mycket natur om det inte ens finns en 
så stor plats i närheten av där personen bor i vanliga fall. Det kan också diskuteras ifall en 
planterad park är natur.

Resultatet av denna studie visar att STCoS använder rätt kärnvärden vid sin marknadsföring av 
Stockholm som Skandinaviens huvudstad. Även om det endast var hälften som hade hört talas om 
STCoS ansåg även de som aldrig hört talas om varumärket tidigare att kärnvärdena var positiva 
och bra.

Studien kunde ha gjorts på flera olika sätt. Ett sätt kunde till exempel ha varit att frågorna hade 
varit mer djupgående. Det hade dock tagit längre tid och tyvärr har turister inte den tiden att lägga 
på en undersökning som inte ger dem något tillbaka. Den angivna tidsramen påverkar arbetets 
upplägg och begränsar hur omfattande en studie ska bli. Hade det varit ett arbete med till exempel 
ett halvårs tidsfrist hade det funnits mer tid till en mer djupgående intervju eller någon annan form 
av intervju.
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Vid missförståndet av felsvaren eller den icke ifyllda frågan borde det undersökts varför 
respondenten i fråga svarade och inte svarade som den gjorde. Respondenten som svarade en etta 
på allt, hade bråttom iväg så det fanns inte tid till att fråga varför personen svarade som den 
gjorde. En möjlighet kan vara att denne trodde att ett betydde bäst och fem sämst. Svaren ger en 
osäkerhet på om respondenten förstått frågorna så därför finns det endast 39 tillförlitliga svar på 
frågorna 5-9. Det icke ifyllda svaret av innovationsnivån tydde på att frågan inte gav så pass 
mycket information till turisten som den skulle behövt. Men då flera andra personer skrivit medel 
eller mer positivt borde frågan vara så pass bra förklarad då 38 av de 40 tillfrågade hade svarat. 
Den person som svarade att säkerheten är dålig i Stockholm finns det tyvärr ingen förklaring till. 
Men det kan vara påverkat av många utomstående faktorer som till exempel dåligt bemött vid en 
anmälan av stöld etcetera.

4.3.2 Respons från kvinnor respektive män
23 män och 17 kvinnor svarade på enkäten och det var blandat mellan olika åldersgrupper. Bland 
kvinnorna dominerade holländare medan männen dominerades av tyskar.
Sex manliga turister hade varit i Stockholm tidigare, men inga kvinnliga. Detta kan bidra till att 
männen är mer kunniga och känner till staden bättre än kvinnorna i undersökningen.

Frågan som ställdes, om turisterna visste vad varumärket STCoS är, var väldigt jämnt i svaren om 
ja och nej både bland män och kvinnor.

Figur 8. Diagram 3

Turisterna tycker att omtänksamheten är väldigt positivt. Både män och kvinnor har satt ett högt 
betyg för omtänksamhet. Svarsalternativet bra dominerar resultatet i båda grupperna med näst 
intill 60 procents understöd.
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Figur 9. Diagram 4

I effektivitetsfrågan var männen något mer kritiska än kvinnorna. Den största andelen av 
kvinnorna satte det högsta betyget i frågan medan endast 22 procent av männen svarade likadant. 
Detta kan möjligtvis bero på att männen ofta anses vara mer intresserade av fordon och 
kommunikation och kan därför ha mer förväntningar när det gäller effektivitet. Sammanlagt är 
effektiviteten mycket bra enligt den största delen av de intervjuade.

Kvinnornas svar sänker det allmänna betyget för innovationsnivån, vilket kan konstateras i 
diagrammet ovan. Endast en liten del av männen tycker innovationsnivån är mycket bra och 70 
procent av män värderar det till medel eller bra. Skillnaden mellan dessa tre nivåer är inte så stor 
bland männen och inget av svarsalternativen är så högt som i andra frågor. Då många av svaren 
ligger på medel är det önskvärt att se en utveckling åt det positiva hållet. De flesta av kvinnorna 
tycker innovationen ligger på medelnivå och som diagrammet visar har också en person svarat att 
det är dåligt. Enligt kvinnorna anses innovationsnivån i Stockholm inte vara så hög och detta kan 
vara något STCoS måste jobba med att lyfta fram mer i framtiden.

Däremot har säkerheten fått ett positivare betyg. Bland män har alternativen bra och mycket bra 
fått de flesta av rösterna. 87 procent av män tycker säkerheten håller en hög nivå i Stockholm. 
Kvinnorna anser också att säkerhetsnivån är hög då 88 procent av de kvinnliga turisterna tycker att 
den är mycket bra eller bra. Säkerheten har till störst del fått bäst resultat då ingen annan fråga fått 
så många positiva svar på nivån mycket bra.

I närheten till naturen är svaren nästintill jämnt fördelade mellan medel och bra. Den procentuella 
skillnaden i svaren är inte stor och detta kan betyda att valet av kärnvärden har lyckats. Den största 
andelen av männen på 91 procent betygsatte att närhet till naturen låg någonstans mellan medel 
och bra. Endast nio procent gav ett betyg under medel. 86 procent av kvinnorna betygsatte frågan 
till medel eller bra medan 14 procent svarade under medel eller mycket bra. Denna fråga kan vara 
svårtolkad då alla respondenter har egna uppfattningar om vad natur betyder för dem.

En jämförelse mellan män och kvinnor ger en tydlig bild av att båda könen anser att kärnvärdena 
är bra. Detta gör att staden som helhet ger ett bra intryck för både förstagångs-turister och 
återkommande turister. Bortsett från att en turists svar, som tidigare nämnts, har inte ett enda av 
kärnvärdena fått någon negativ respons, det vill säga alternativet 1 som är sämst. Även om antalet 
män och kvinnor var ojämnt kan det ändå enkelt redovisas vad som har varit mest populärt 
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respektive mindre populärt för båda könen. Det har varit möjligt att kunna se hur det har skiljt sig 
eller varit snarlikt med vad de anser om Stockholm och om STCoS kärnvärde.

Kärnvärdet som fått flest röster i 1-5 skalan är säkerheten. Medianen blev ett betyg på 4,53 för 
både kvinnliga och manliga respondenter. Stockholm är en säker stad enligt de flesta turister. Det 
är många städer som brister i säkerheten när det gäller terrorism men i Sverige har det tagits fram 
en speciell plan för att undvika detta.88 Vid enkätundersökningens tillfälle hade det ännu inte 
uppstått några terroristattacker i Stockholm. Säkerhet behöver inte endast beyda att det ligger en 
oro över att det kommer att ske, utan även att turisten känner sig trygg när han eller hon går på 
gatorna, att kriminaliteten är låg eller att de offentliga institutionerna fungerar som de ska.

På andraplats kommer omtänksamhet, där har många av de svarande männen och kvinnorna svarat 
med betyget bra.

Både kvinnor och män har besvarat den största delen av frågorna med ett positivt betyg. 
Kvinnorna var mest skeptiska mot effektivitet och innovationsnivå medan män mot närheten till 
naturen och effektivitet. STCoS kärnvärdena får positiv feedback av respondenterna, även om de 
inte har varit medvetna om varumärket tidigare.

4.3.3 Europa gentemot världen
I undersökningen deltog 28 europeiska turister respektive 12 turister från övriga länder. I detta fall 
anses Ryssland vara en del av Europa.

Den största andelen av tillfrågade europeiska turister kom från Nederländerna och Tyskland. Och 
de dominerande åldersgrupperna var unga och äldre. Japanska resenärer var den största gruppen 
bland de från övriga världen. Den största skillnaden mellan dessa två huvudgrupper var att utav de 
europeiska turisterna hade betydligt större del hört talas om STCoS tidigare. Detta kan förstärkas 
med den fakta om att SVB marknadsför sig kraftigare i Europa än i de övriga länderna.
Sammanfattning av de båda grupperna, Europa mot övriga länder i världen, visar att de flesta 
personerna är européer.
    

Figur 10. Diagram 5

88 Regeringskansliet,”Sveriges landprofil”, hämtat 21 maj 2010, 
<http://www.sweden.gov.se/content/1/c6/11/54/09/a038fb34.pdf>.
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Figur 11. Diagram 6

Av européerna tycker majoriteten att Stockholm har en bra nivå på omtänksamhet. De från övriga 
världen ger ett något mer positivt svar på frågan. I båda dessa fall anser en stor del av turisterna att 
omtänksamheten är ett bra kärnvärde.

När det gäller effektivitet har grupperna varit något mer kritiska. Européerna har angett något 
positivare betyg än de från övriga världen. Dock måste det påpekas att urvalsgruppen för de från 
övriga världen är mycket mindre och kan ha förvridit resultatet. Vad de övriga världens länder 
anser beror nog mycket på vilket land de som svarat kommer ifrån då vissa länder till exempel inte 
har så bra kommunikationsmedel. Då Japan är ett land med hög teknologi ställer kanske 
respondenterna som kommer därifrån högre krav på den svenska teknologin.

De flesta av de europeiska turisterna anser att nivån på innovation i Stockholm är enbart medel 
medan de från övriga länder gav ett högre betyg i denna fråga. Det är svårt att förutsäga varför 
denna skillnad förekommer. Som tidigare förklarat lämnade en person inget svar på frågan vilket 
kan betyda att detta var ett svårt förståelig kärnvärde. Det kan också vara att innovationsnivån är 
det kärnvärde som respondenten kanske har minst erfarenhet av ifall turisten inte är i Stockholm 
för att till exempel göra affärer. En möjlig hypotes kan också vara att de som kommer från övriga 
världen har större förkunskaper om Stockholm eller kommer från ett land där det också finns en 
hög nivå av innovationskreativitet. Detta kan medföra att turisten är bättre medveten om andra 
liknande länder.

Säkerheten har fått ett högt betyg av alla turisterna från övriga världen och majoriteten av 
européerna anser att Stockholm har mycket bra säkerhet. Detta kan bero på att många andra länder 
har större problem med säkerheten än vad Sverige har. Dock kan det vara så att turisterna känner 
sig säkrare med den säkerhet som finns i Stockholm. Storleken på staden och landet kan ha stor 
betydelse i frågan. Hade Stockholm varit en lika stor stad som till exempel New York som har 
något högre nivå på brottslighet så hade det kanske funnits mer problem.

När det kommer till kärnvärdet närhet till naturen har turisterna delade meningar. Européerna gav 
väldigt jämt fördelade svar mellan nivåerna medel, bra och mycket bra. De från övriga världen ger 
ett sämre betyg i frågan då mycket bra har fått relativt få svar. Även detta kärnvärde får bra 
respons av turisterna, dock är det önskvärt att de från övriga världen hade betygsatt det högre. 
Målet med varumärkesbyggnadsprocessen är att kärnvärdena ska upplevas passande.
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För alla kärnvärden kan det tydligt visas att alla tillfrågade turister, vare sig de kommer från 
Europa eller från övriga världens länder, värderar kärnvärdena för Stockholms varumärke högt. 
Denna enkätundersökning ger en bra överblick om att STCoS är ett bra varumärke och att det har 
marknadsförts med rätt verktyg. Dock finns det fortfarande vissa skillnader mellan 
åldersgrupperna  som inte går att förklaras med enbart resultatet från undersökningen. Detta 
kommer att tas upp i slutet av uppsatsen i förslag till vidare forskning.

4.4 Intervju med Monica Ewert på Stockholm Business Region
För denna uppsats utfördes en intervju med Monica Ewert, kommunikationschef på Stockholm 
Business Region. Stockholm Business Region är ett helägt kommunalt bolag i Stockholm Stad och 
Stockholm Visitors Board är ett helägt dotterbolag till Stockholm Business Region.89 Under 
intervjun har Monica Ewert använd sig av en kompletterande powerpoint presentation, som 
handlar om varumärket Stockholm- The Capital of Scandinavia.

Många städer och länder väljer att se sig om i världen för att få inspiration om hur de ska 
marknadsföra sig och det gör dem med hjälp av olika marknadsföringsteman. Olika teman kan 
vara ”Life” och ”Love” och används för att positionera sig på marknaden. Det kan även visa en 
geografisk tillhörighet. Det finns en mängd olika sorters taglines (slogan) inom olika teman och 
Stockholm har tidigare använt sig av Nordens Venedig och Beauty on Water som har riktat sig mot 
turister. Det är inte endast Stockholm som har använt sig av Nordens Venedig, även St Petersburg 
och Härnösand använder den taglinen så därför bytte Stockholm till en mer ”egen” tagline. En stad 
eller ett land kan ha mer än en tagline som riktar sig mot till exempel endast investerare, dock kan 
det bli för spretigt. Därför är det lättare att hålla sig till en tagline som riktar sig mot båda 
grupperna samtidigt – turisterna och investerare.90

Vad vill Stockholm Business Region med sitt varumärke Stockholm – The Capital of 
Scandinavia?

Julian Stubbs, grundaren av varumärket Stockholm – The Capital of Scandinavia, började jobba 
tillsammans med Arlanda 2001 efter terrorattacken i USA. Arlanda fick en nergång med färre 
turister och färre flyglinjer och marknadsföringen av Arlanda flygplats hjälpte inte. Stubbs 
påpekade för de ansvariga på Arlanda att det inte går att marknadsföra en flygplats, ingen 
människa väljer att åka till en flygplats, däremot väljer de att komma till en stad. 
Marknadsföringen av Arlanda bytte perspektiv och började marknadsföra sig med Stockholm 
genom ”Welcome To My Hometown”. Där presenterar olika kända människor, till exempel 
idrottsmänniskor varför dem tycker om Stockholm. Det blir mer trivsamt, skapar mer gemenskap 
och det blir en bättre presentation av Arlanda och Stockholm. Grafikmässigt är taglinen i samma 
stil som Arlandas övriga skyltar.91

Arlanda verkar tillsammans med varumärket Stockholm – The Capital of Scandinavia och 
”Welcome To My Hometown” vänder sig både till investerare och turister.

89  SBR, ”Om oss”, hämtat 26 november 2010, <http://www.stockholmbusinessregion.se/Om-oss/Stockholm-
Business-Region/>.
90 Intervju med Monica Ewert, utfört 01 oktober 2010.
91 Intervju med Monica Ewert, utfört 01 oktober 2010.
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Vad tycker Köpenhamn då?

Ett exempel av många städer, utöver Stockholm, som använder sig av positionering för att synas 
och höras överallt är Köpenhamn. De använder sig av taglinen cOPENhagen.92 Ewert uttalar sig 
om att OPEN är ett väldigt moget och modigt begrepp. I Köpenhamns fall är det modigt då frågan 
om mångfald är besvärlig. Ett annat exempel är att affärerna i Köpenhamn har tidiga 
stängningstider på lördagar och inte öppet alls på söndagar. Därför kan deras tagline OPEN vara 
felaktig i många människors ögon men med denna taglinen försöker de påverka inte bara 
turisterna att komma dit för det är öppet utan även politiker, affärsinnehavare och näringsliv till att 
staden ska bli mer öppen. Längre öppettider i affärer är ett exempel. En rolig notis är att 
Köpenhamn kan leka med sitt namn, vilket Stockholm inte kan.

Köpenhamn vet att Stockholm har lite mer av allt det som Köpenhamn behöver för att kunna ”ta 
över” Stockholms tagline, alltifrån ekonomisk tillväxt till tongivande kultur. När det gäller att vara 
centralt beläget ligger dock även Köpenhamn bra till, då staden är lättillgänglig att nå från övriga 
europeiska huvudstäder.93

Städer i förändring

Tidigare var Barcelona en smutsig och kriminell stad men i och med att staden fick sommar-OS 
1992 rustades staden upp och har ändrats totalt och står för något helt annat idag. Idag är det 
många svenskar som åker på en weekendresa till Barcelona. Barcelona är en ”drake”, en stad som 
ligger i täten av alla populära städer att besöka och förlägga möten i. Dessutom ligger staden oftast 
i topp 5 på rankinglistor vad gäller turistresmål och att hålla i stora kongresser.

En annan stad som också håller på att förändra sin image är London. Även om många människor 
gillar det gamla som staden har att erbjuda växer den och utvecklas till en stad i modern tid. I 
fokus inför OS 2012 står miljön och i och med OS måste staden, dit alla blickar riktas tillfälligt, 
följa med i utvecklingen.94

Hur börjar Stockholm Business Regions historia med varumärket Stockholm – The Capital 
of Scandinavia?

2005 kom Julian Stubbs in i bilden efter att han valde om han skulle bosätta sig i Köpenhamn eller 
Stockholm och han valde Stockholm. Socialdemokraterna hade majoriteten i Riksdagen och tog 
beslutet tillsammans med Stockholm Stad att samarbeta med Julian Stubbs och utveckla ett 
varumärke, Stockholm – The Capital of Scandinavia. Varumärket skulle fungera i alla olika 
sammanhang som finns. Och därefter fick SBR uppgiften att sprida budskapet.95

Sedan varumärket utvecklades har 49 kommuner i Stockholm regionen som för andra gången 
skrivit på ett avtal, som löper över fem år, valt att använda sig av varumärket i sin marknadsföring. 
Dessa kommuner betalar fyra kronor per kommuninvånare för att marknadsföra regionen 
tillsammans. Ewert påpekade att en 50:e kommun skulle tillkomma om några månader.

92 Köpenhamn, ”Open Copenhagen”, hämtat 30 november 2010, 
<http://www.opencopenhagen.com/Open/InEnglish.aspx>.
93 Intervju med Monica Ewert, utfört 01 oktober 2010.
94 Intervju med Monica Ewert, utfört 01 oktober 2010.
95 Intervju med Monica Ewert, utfört 01 oktober 2010.
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STCoS styrkor har lett till att Invest Promotions, de som jobbar med investeringsfrämjande 
åtgärder för olika bolag, har lyckats få upp 171 företags ögon för att investera och etablera sig i 
Stockholm under föregående år. Detta tillsammans med Sverigeorganisationen Invest Sweden. Det 
är ungefär dubbelt så många företag mot för några år sedan och detta betyder att varumärket 
betyder något, de facto att det ger resultat berättar Ewert.

Det viktigaste en investerare söker är en plats där företaget kan vara tillsammans med andra 
företag med liknande verksamhet, de söker ett företagskluster och det kan Stockholm erbjuda. 
Finns ett företagskluster innebär det att det finns kompetens att anställa. Marknad i starkt behov av 
utveckling ger ett incitament på att företaget ska flytta hit. Andra saker som också är viktiga är att 
det är lätt att göra affärer, att det känns säkert, inte bara för företaget och enskilda individer utan 
att det är korruptionsfritt i största möjliga utsträckning.96

Att använda sig av ”one voice”, ”one message” och ”one goal” är en stor fördel. Ewert ger ett 
exempel på detta i det påhittade företaget Smedjebacken. De berättar för omvärlden att de är 
väldigt kunniga på automation men vad hjälper det när det är väldigt få som känner till 
Smedjebacken. Går de däremot ut tillsammans med budskapet STCoS kan de berätta om sig själva 
och samtidigt säga: ”Vi finns i Stockholm, en expanderande region, våra styrkor ligger i det här 
och det här. Vi är 3,3 miljoner människor och vi har de här förutsättningarna och en stark tillväxt”. 
Då ökar förtroendet och något händer tack vare de gemensamma styrkorna och att alla ger samma 
budskap. Det blir en trovärdig påverkan.

”Capital” står för huvudsaklig och det står för huvudstad men kan också uppfattas som namnet för 
en centralort, dit folk samlas för att mötas och deras vilja att göra saker. Många gånger kan det 
vara tuffare att vistas i en storstad och de så kallade ”bättre och finare” jobben finns där. Med de 
”finare” jobben kommer skatteintäkterna som kan gå till att staden kan satsa på nya saker som till 
exempel den offentliga sektorn som gör en stad mer trivsam. Allting hänger ihop.97

Hur ser turister Stockholm?

Det som turisterna associerar Stockholm främst till är miljön – vatten och naturnära. Turisterna 
säger även att det är ljust, vackra människor och stor mångfald. Stockholm associeras också som 
exotiskt i mångas ögon. Mångfalden är viktig då den ger alla HBT-människor (Homo-, Bi- och 
Transexuella) mer frihet. Mångfalden ska fortsätta vara en viktig del i staden och lyftas fram 
ytterligare med tanke på vår nya politiska situation (Sverigedemokraternas vågmästarroll i 
Riksdagen). Stockholm ses även som väldigt modernt och jämlikt och en av de referenser som ofta 
dyker upp är att vi är språkbegåvade. Det är inte lätt för en engelsman att lära sig svenska när vi 
hellre pratar engelska tillbaka. I TV framställs svenskarna som duktiga inom IT och 
telekommunikation och det är Kista Science Park ett levande exempel på, ett företagskluster inom 
ICT (information & communication technologies).98

Vad är målet då?

Målet, förutom själva visionen, för Stockholm stad är att bli norra Europas ledande tillväxtort. 
Detta är ett mål som sträcker sig fram till 2030. Går det bra för Stockholm går det även bra för 
resten av Sverige, 40 procent av Sveriges BNP placeras i Stockholm.

96 Intervju med Monica Ewert, utfört 01 oktober 2010.
97 Intervju med Monica Ewert, utfört 01 oktober 2010.
98 Intervju med Monica Ewert, utfört 01 oktober 2010.
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Vem vill Stockholm jämföra sig med?

De städer som Stockholm vill jämföra sig med, inte konkurrera med, är de städer som sitter ”top-
of-mind” i alla personers huvud. Det vill säga stora städer såsom Paris, Barcelona, London och så 
vidare. Glenn Bourke, före detta VD för Volvo Ocean Race jämförde Stockholm med Sidney, 
Boston och New York och det är otroligt stort att en ”liten” stad som Stockholm kan jämföras med 
så stora städer.

Turister väljer att åka till en stad och då är Skandinavien inte ett alternativ. Lyckas dock 
Stockholm visa upp sig som ”huvudstaden i Skandinavien” har staden lyckats förflytta sig från en 
del av världen till att listas som en stad som är bland turisternas ”top-of-mind”-alternativ.99

Varför just Skandinavien?

Varför nämns just Skandinavien i taglinen, varför inte Norden eller Baltikum? Norden är relativt 
okänt ute i världen och står för något kallt och det gör inte Skandinavien. Baltikum står för något 
helt annat, rysk influens med mer sorgliga omständigheter när det gäller människors sätt att ta 
hand om varandra och de har inte alls samma sociala trygghet i de länderna.

Skandinavien är ett begrepp som SBR jobbar med då alla som marknadsför varumärket utomlands 
pratar om tre länder, Sverige, Norge och Danmark och inte om alla fem som är inom Norden.

Att utmärka Stockholm som huvudstad i Skandinavien är inte legalt då Skandinavien inte är ett 
land i sig. Men oavsett så finns det tre ”ben” som visar Stockholms styrka och är klassiska när det 
jobbas med varumärken och argumentationsmarknadsföring. De tre begreppen är ”centralt 
beläget”, ”finansiellt centrum” och ”kulturellt centrum”. Historiskt sett har Stockholmsregionen 
legat centralt och varit en viktig handelsort sedan 1800-talet. Det tar 1 timme och 30 minuter 
längre att flyga från Kuala Lumpur till Paris än från Kuala Lumpur till Stockholm. Stockholm 
erbjuder kommunikationer i världsklass som efterfrågas av alla, från såväl turister som investerare. 
Logistik och infrastruktur fungerar bra i jämförelse med många andra länder. Det ”finansiella”-
benet är det starkaste som Stockholm har och det  ligger på plats nummer fyra i Financial Times 
senaste ranking när det gäller tillväxt och styrka i hela marknadsplatsen.100

Ewert ger ett exempel när hon lyssnade på Izabella Scorupco som sommarpratade i P3 är att när 
Scorupco satt på Stureplan och tittade på människor som bar stuprörsjeans så tänkte hon ”det 
kommer aldrig att komma till Los Angeles. Men nu sitter jag i Los Angeles och alla bär 
stuprörsjeans”. Det innebär att det finns en effekt som heter ”early adopters” som betyder att den 
här marknaden ligger långt före när det kommer till trender och att det finns en ”independent” 
kultur i Stockholm som till exempel SoFo (Söder om Folkungagatan) på Södermalm. Det finns 
massor av nya varumärken som växt fram som till exempel kriminalgenren med Stieg Larssons 
böcker om Lisbeth Salander som gått från böcker till svensk och utländsk film. Svenskar är starka 
på musik som till exempel ABBA och har många begåvade låtskrivare som Max Martin.

Inom det kulturella i Stockholm finns Nobelpriset, Vattenpriset och Polarpriset. För att 
marknadsföra Stockholm och Sverige ytterligare borde Sverige titta och lära sig av Norge hur stort 
evenemanget vid utdelningen av Fredspriset är. Av alla turister som kommer till Skandinavien åker 
40 procent till Stockholm.

99 Intervju med Monica Ewert, utfört 01 oktober 2010.
100 Intervju med Monica Ewert, utfört 01 oktober 2010.
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En nisch som ökar är citybreaks- och weekendresor. Står en potentiell turist och väljer mellan Prag 
och Stockholm ska valet falla på ett besök till Stockholm för det känns och låter mer exotiskt. Det 
är en viktig bild i turistens sinne som blir avgörande av resmålet som väljs.101

Vanliga missuppfattningar om Stockholm

En missuppfattning om Stockholm är att det är mörkt men alla platser på jorden har lika mycket 
ljus. Det fördelas bara olika och på olika bilder från olika platser i världen syns det att Stockholm 
har mer ljus vid samma tidpunkt än flera andra städer. För två år sedan, under Cannes Lion 
(Liknande Venedigs filmfestival men med fotografier) där det tävlas i olika 
marknadsföringskoncept, finns en nordeuropeisk tävling där de ansvariga kom till Stockholm 
under december månad. Det var dåligt väder ute med regn men de ansvariga tyckte det var mysigt 
med ljusstakar i alla fönster och nybakade lussebullar på borden överallt. Så även om något är 
negativt på ett sätt kan något annat som är positivt väga upp mer.

Prismässigt anses Sverige vara dyrt men både Ryssland och Norge är dyrare. I Ryssland kostar ett 
hotellrum inte under 2000 kronor. På rankinglistor över dyrast städer kommer Stockholm först på 
31:a plats.102

Grafiken i varumärkets logga

Ordet ”capital” valdes för det betyder både betydande och huvudsak och inte bara huvudstad. 
Kronan ovanför ordet Stockholm står för lång tradition med massor av historik och den blå färgen 
står för vatten.

Det tar lång tid att skapa ett varumärke och på fem år det inte tillräckligt etablerat. Ewert anser att 
det ska finnas en stark etableringsfas innan det görs anpassningar och utvecklingar av ett 
varumärke. Det måste få tid att gro i människors sinnen. Varumärket måste fyllas med innehåll 
innan ändringar för olika ändamål kan göras, som till exempel färgändringar, och så pass långt har 
vi inte kommit ännu påpekar Ewert. Men det finns andra städer som, i ett tidigt skede, redan har 
börjat experimentera med färgerna i sitt varumärkes logga så även Stockholms skulle kunna börja 
utvecklas. Köpenhamns cOPENhagen är ett exempel som finns i olika färger. 80 procent av 
stockholmarna känner till varumärket STCoS och 61 procent tycker det är ett bra varumärke.103

SVB har inte en enda krona att lägga på marknadsföring och därför kan de som skulle kunna vara 
ambassadörer för märket inte bli det för de vill ju också tjäna pengar på sitt jobb. Men 
ambassadörer behövs överallt där alla säger samma sak, om varumärket vilket gagnar alla i 
regionen i slutändan. Målsättningen är att även stockholmarna pratar med en röst och marknadsför 
Stockholm genom STCoS.

Budskapets kärnvärde

Det finns cirka 30 olika kärnvärden som är framtagna via undersökningar av vad turister och 
investerare tycker om Stockholm. Däremot är de fem kärnvärden som visas på hemsidan 
sammanställda för ett turistiskt ändamål. Alla kärnvärden kan gå in i varandra så det är inget som 
utesluter något annat, till exempel företagsamhet förknippas med säkert och säkert förknippas med 
korruptionsfritt. Oftast räcker det att ha tre argument att bygga vidare på påstår Ewert.
101 Intervju med Monica Ewert, utfört 01 oktober 2010.
102 Intervju med Monica Ewert, utfört 01 oktober 2010.
103 Intervju med Monica Ewert, utfört 01 oktober 2010.
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Stockholm står för något vackert för att det finns mycket vatten och är naturnära. Men alla 
kärnvärden tolkas olika från person till person. Stadens positionering är viktig och måste sticka ut 
ur mängden, därför krävs det något originellt annars kommer ingen ihåg den.104

A jour med Stockholm – The Capital of Scandinavia

För att alltid ha aktuell information om vad turister tycker om Stockholm görs undersökningar och 
uppföljningar årligen.

Loggan finns endast på engelska och kinesiska, marknaden i Kina är väldigt exceptionell och det 
finns ”oskrivna regler” som bör följas.

De företag som väljer att använda sig av STCoS-loggan måste ta kontakt med SVB eller SBR 
innan de får lov att använda den då den inte får förekomma i vilket sammanhang som helst och 
inte se ut hur som helst. Loggan ska se ut precis som den är, inga ändringar eller borttagningar får 
göras och loggan får inte förknippas med omoraliska företeelser. Det är bara ett godkännande som 
behövs sen är loggan fri att användas.

En positiv ”boost” till positionering kan vara olika sorters evenemang, som till exempel 
Oktoberfestivalen i München som omsätter sju miljarder kronor på tre veckor. Även Volvo Ocean 
Race 2009 och 2010 års kungabröllop ökar positioneringen av Stockholm. 6 procent av de 
tillfrågade i en undersökning som gjordes på turister i Stockholm om varför de valde att komma 
till Stockholm blev svaret för att de såg bröllopet på TV och tyckte det var vackert här berättar 
Ewert.105

104 Intervju med Monica Ewert, utfört 01 oktober 2010.
105 Intervju med Monica Ewert, utfört 01 oktober 2010.
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5 Analys
Analysavsnittet presenterar de slutliga analyserna av varumärket Stockholm – The Capital of  
Scandinavia utifrån valda teorier och modeller.

5.1 Destinationsmarknadsföring
Såsom Ek och Hultman har påpekat, ligger fokuset i destinationsmarknadsföringen ofta på tre 
grupper: näringslivet, turisterna och de potentiella invånarna. I undersökningen ligger fokus på 
den andra gruppen; turisterna och hur Stockholm och olika aktörer marknadsför sig mot turisterna 
genom STCoS. Det kan dock påpekas att eftersom STCoS är ett varumärke som kan användas av 
alla de som vill, kan konceptet inrikta sig mot alla dessa grupper. Till exempel kan hög 
innovationsnivå innebära ett ökat värde när ett företag funderar på att etablera sig i Stockholm.

Lokalbefolkningens åsikter av STCoS har inte varit i fokus på grund av den valda inriktningen 
mot turisterna. Dock måste det påpekas att lokalbefolkningen deltar i varumärkesprocessen och 
hur varumärket förmedlas. Det kan också diskuteras vad som anses vara lokalbefolkning. De som 
har flyttat till Stockholm kan ha betydligt sämre kännedom om Stockholm och kan jämföra 
Stockholm med sin egna hemort vilket gör att bilderna blir olika. Detta kan innebära att den 
marknadsföringen som invånarna i Stockholm skickar ut skiljer sig relativt mycket beroende på 
vem som är sändare och mottagare. En jämförande studie om invånarnas bilder skulle kunna visa 
dessa skillnader.

5.2 Varumärke
Varumärket består av olika delar såsom Szatek beskriver. Dessa delarna är bland annat 
medvetenhet om namnet. I en ideal situation är så många som möjligt medvetna om att varumärket 
finns. Enligt undersökningen som tidigare presenterats hade 50 procent av respondenterna hört 
talas om Stockholms varumärke tidigare. Detta kan anses vara ett relativt högt tal då varumärket är 
nytt men ju fler som är medvetna om det desto bättre. Medvetenhet ökar också den allmänna 
kännedomen om destinationen och därmed ökar antalet resenärer till Stockholm. Såsom redovisat 
i resultatet var fortfarande kännedomen bland europeiska turister betydligt högre än bland de från 
den övriga världen. Detta kan bero på att marknadsföringen främst är koncentrerad på de 
europeiska länderna.

De associationer som varumärket skapar kan analyseras på många olika sätt. Att associera 
Stockholm med Skandinavien kan betyda att medvetenheten om de enskilda skandinaviska 
länderna försvagas något. Detta borde inte försvaga kännedomen om Stockholm utan snarare bidra 
till att den ”omedvetna” turisten möjligtvis skapar sig en missvisande bild om verkligheten, då 
turisten kanske tror att Skandinavien till exempel är ett land.

Den förundersökning som utfördes avslöjade att respondenternas första tanke var på vatten istället 
för att till exempel tänka att Stockholm låg centralt. Detta kan dock bero på intervjuplatserna, som 
var lokaliserade nära vatten. Att inget av kärnvärdena direkt hamnade bland svaren kan betyda att 
kärnvärdena är för allmänna och att de istället borde vara mer specifika. Detta skulle dock 
begränsa varumärket och göra det mindre intressant i vissa aspekter.

För ett långsiktigt varumärkesbyggande ska det finnas speciellt utvalda kärnvärden som ger styrka 
till varumärket. I första fasen vid varumärkesuppbyggnaden väljs kärnvärdena för destinationen 
ut. Då STCoS redan valt sina fem kärnvärden kommer det diskuteras om dessa val uppfyller 
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förutsättningarna för ett stark varumärke. Morgan och Pritchard skriver att de ska vara relevanta 
och hållbara samt sticka ut.

De länder som konkurrerar om varumärket som Stockholm innehar är de andra huvudstäderna i 
Skandinavien, det vill säga Oslo och Köpenhamn. Det kan också diskuteras ifall Helsingfors utgör 
ett liknande hot, även om det inte är en del av Skandinavien, men ligger relativt nära. Den fördel 
som Stockholm har är dock att det är den största staden av de övriga tre städerna och kanske 
därmed har mer aktiviteter och så vidare att erbjuda.

Omtänksamhet och säkerhet var de kärnvärden i undersökningen som fick högst betyg. Det kan 
vara bra att notera att alla de fem kärnvärden som SVB har valt för STCoS är relativt omfattande 
och nästan alla konkurrerande storstäder skulle kunna uppfylla dessa värden. Detta kan betyda att 
de inte sticker ut tillräckligt mycket. Tanken bakom dessa val har möjligtvis varit att få ut en 
kombination som inte utesluter något specifikt men som formar en unik stad. Dock kan det vara 
att de valda kärnvärdena har eller kommer att bli för vanliga. Med tiden kan omformulering av 
kärnvärdena behövas. Men eftersom STCoS är ett relativt nytt varumärke kan det också vara så att 
kännedomen om alla kärnvärden inte har nått ut till alla.

Stockholm - The Capital of Scandinavia är ett betydligt mer omfattande begrepp än föregående 
slogan Beauty on Water som användes tidigare. Detta gör att varumärket kan användas av flera 
aktörer som vill marknadsföra Stockholm utåt. Bytet av varumärket kan också anses vara en 
nackdel, då staden förlorar det tidigare varumärkets långsiktighet. Dock måste det påpekas att 
vatten fortfarande finns representerat i de nya kärnvärdena i form av närheten till naturen.

Som pyramiden i Figur 1 visar kan destinationens varumärkesidentitet bland annat formas genom 
att använda de olika nivåerna och frågorna som har tagits fram. Eftersom STCoS redan är ett 
färdigt varumärke kan det ifrågasättas hur noga dessa val av kärnvärden har varit. Det är sant att 
dessa kärnvärden karaktäriserar Stockholm men också många andra städer. Den nivån som STCoS 
nu borde koncentrera sig på är den fjärde nivån som handlar om att turisten ska återkomma. Det 
SVB vill visa upp med STCoS borde kunna visa är att det finns mycket att se och göra i 
Stockholm, tillräckligt mycket att återkomma för.

I nuläget kan det vara att turisterna känner att en gång i staden är tillräckligt. Med hjälp av 
förstärkning av kärnvärdena kan det bidra till ökad längtan av att komma tillbaka. Då många 
upplever dessa fem kärnvärden viktiga i livet och att de bidrar till ökad trivsel, kunde till exempel 
en mer aktiv kampanj för att understryka dessa värden göra succé. Då skulle turisterna bli 
medvetna om Stockholms starka sidor och kanske även lägga bättre märke till dem. För tillfället 
var till exempel innovationsnivån svår att förstå av de respondenter som besvarat enkäten.

Ett aktivt uppföljande av hur varumärket fungerar och hur valet av kärnvärdena har lyckats öka 
stadens attraktionskraft borde göras. Detta borde göras ofta genom olika undersökningar. Då 
STCoS är ett nytt varumärke har sådana undersökningar inte gjorts än och denna uppsats lär vara 
en av de första i sitt slag. I framtiden kan resultatet för liknande undersökningar bli betydligt mer 
annorlunda, då kännedomen om STCoS har spridit sig.

5.3 Image
Tre viktiga komponenter som ger positiv image åt en stad är atmosfär, marknadsföring och priser. 
För att få känslan av en unik atmosfär måste det finnas något som gör resan komplett, det vill säga 
att alla delar av en upplevelse ger ett bra intryck. Några av dessa viktiga faktorer kan vara hur 
omgivningen ser ut, hus och gator med mera, och hur människor agerar etcetera. Många 
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destinationer i världen anses vackra, likaså Stockholm. Men utöver att det är vackert så tycker 
utländska turister att Stockholm är exotiskt och känslan av ordet exotiskt ger känslan av att staden 
ger en mer unik atmosfär.

I och med konkurrensen av att synas mest, som stad i Skandinavien, har Stockholm fått en fördel 
på så vis att det har arrangerats ett kungabröllop sommaren 2010. Detta har lett till gratis 
marknadsföring runt om i världen och samtidigt har SVB fått chansen att marknadsföra 
Stockholms varumärke. Detta kan vara möjligheten som Stockholm fick för att visa för turister att 
staden är värt ett eller flera återbesök. Detta kan vara ”bandet” som ger Stockholm det fortsatta 
förtroendet att vara Skandinaviens huvudstad även i framtiden, att människor fått upp ögonen för 
Stockholm. Troligtvis är det nu fler potentiella turister än tidigare som har fått upp ögonen för 
Stockholm.

Det som Stockholm kan komma att behöva i framtiden är mer internationella kommunikationer. 
Det vill säga fler eller större flygplatser än vad som finns, för att kunna ta en plats bredvid städer 
såsom Paris och London. Även utvidgat tågnät, som till och med medför miljötänk som är en 
viktig detalj i många människors liv. Lockar Stockholm till sig lågprisflygbolagen är det ett stort 
plus som Monica Ewert har påpekat.

Även mer gynnsamma priser kan vara till Stockholms fördel då staden ligger en bit ifrån Europas 
mittpunkt. Då Sverige inte använder sig av euro kan detta leda till att människor väljer bort 
Sverige som turistmål då växling av pengar kan ses som oeffektiv tid i människors uppbokade 
vardag.

STCoS bidrar till en förstärkt image av Stockholm. I denna process bidrar också många andra 
aktörer vilka är till exempel resebyråer, hotell, restauranger, attraktioner, media, webb-sidor och 
framför allt egna och bekantas upplevelser. Då många av respondenterna i undersökningen var i 
Stockholm för första gång kan det betyda att Stockholm mest lockar till sig turister som inte varit 
där förut. Endast 15 procent var återkommande turister.

Den stora utmaningen Stockholm står inför nu är att få turisterna att återkomma. 
Förundersökningen avslöjade att de flesta turisterna hade fått information om Stockholm via 
webb-sidor. Detta innebär att den bilden turisten har haft när de har kommit till Stockholm 
mestadels varit baserad på information som finns tillgänglig på Internet.

SVB kan öka kännedomen om Stockholm som en attraktiv plats att besöka men med tiden borde 
de också försöka etablera STCoS i folkmun. Det vill säga att Stockholm skulle bli det självklara 
svaret när det diskuteras om Skandinaviens huvudstad eller vilket av Skandinaviens länder 
turisterna väljer att åka till, såsom till exempel ”Big Apple”. Detta skulle öka dess statusvärde 
ytterligare.

Ett problem med ett utbrett varumärke kan vara att det får användas av flera olika aktörer. Det kan 
då förekomma företag som använder varumärket på ett felaktigt sätt. Företagen kan välja ett eget 
meddelande att sända ut med hjälp av loggan men inom bestämda ramar. Ett exempel Monica 
Ewert tog upp i intervjun var ett företag som riktade in sig på strippklubbsverksamhet, det ansåg 
Stockholm Business Region vara oetiskt så de fick be företagets VD ändra sin affärsidé eller ta 
bort loggan från sin reklam. Varumärket ska hålla hög klass och stadens image kan ta skada av fel 
sorts marknadsföring.
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Verkligheten är en representerad del i modellen, som redovisas på sida 22, som visar på ens egna 
världsbild i hjärnan. Marknadsföringen av STCoS och Stockholm som resmål sker genom 
informationssignalerna som sänds ut till turister och turistorganisationer för att kunna 
marknadsföra Stockholm.

För Stockholm som har STCoS som varumärke kan de som läser denna uppsats se att enkät-
undersökningen med just de kärnvärde som marknadsförs av STCoS stämmer överens med 
turisternas egna bilder som de har i sina huvud. En recension om en stad i en guidebok står inte 
högt i kurs längre. Nu vill turisten istället höra hur andras upplevelser har varit för att sedan skapa 
egna positiva eller negativa bilder och uppfattningar. Stockholm kan stå sig i konkurrensen med de 
övriga skandinaviska länderna då uppmärksamheten riktas dit just för att Stockholm tagit på sig 
ansvaret som Skandinaviens huvudstad med sina marknadsföringsargument. Det som turister 
finner intressant av den information som fångas upp och som har liknelser med dennes egna 
värderingar och normer, bildar dennes egna uppfattning om STCoS och Stockholm.

Modellen är en okomplicerad, rättfram och tydlig modell. Den är enkel att läsa samt enkel att 
förstå. Någonting som kan vara någorlunda problematiskt med denna modell är att SVB inte kan 
vara 100 procent säkra på om modellen fungerar, det vill säga om informationssignalerna om 
STCoS går ut till turisterna eller inte. Då SVB inte har publicerat någon tidigare undersökning om 
hur varumärket och kärnvärdena har tagits emot av turister har det varit svårt att hitta användbar 
information. Detta har således lett till att en önskvärd jämförelse mellan uppsatsens undersökning 
och tidigare undersökningar inte kunnat utföras.

Modellen är snarlik en kommunikationsmodell då det finns en sändare – kod – mottagare, dock i 
detta fall i ett bredare sammanhang än endast mellan företag och kunder. Som i de flesta 
kommunikationsmodeller finns brus eller störningar som kan uppstå vilket gör att hela 
meddelandet inte kommer fram till mottagaren, utan att endast bitar av den vilket kan göra att 
meddelandet tas ur sin kontext. I detta fall är sinnena och hjärnan de så kallade störningar som 
istället för att ta emot hela signaler väljs endast det som personen har ett intresse för. Detta kan 
göra att mottagaren av informationssignalerna får en något annorlunda eller inte fullständig bild 
och det är då här personens personliga image av något uppstår.

Ett varumärke bör visa en stads styrka och karaktär och Stockholm är ett gott exempel då de tre 
”ben” som Stockholms varumärke grundar sig på stämmer bra. Samtidigt som varumärket ska stå 
upp för staden så ska staden stå upp för varumärket. Hade de tre ”benen” inte varit sanningsenliga 
så hade såväl turister som investerare sett igenom det och valt bort Stockholm för någon annan 
stad och det hade försämrat Stockholms image avsevärt.

Utöver ”benen” hjälper även kärnvärdena till att skapa ett positivt varumärke som förstärker 
Stockholms image. Uppfyller både varumärket och Stockholms image en godkänt-nivå från 
turisternas bilder i huvudet ökar varumärkesvärdet.

5.4 Matematiska kommunikationsmodellen
Med utgångspunkt för denna uppsats kan varumärket STCoS tolkas som ett meddelande. 
Meddelandet är utvalt från flera alternativ om hur Stockholm ska marknadsföras. SVB lånar ut 
loggan till de företag som vill synas mer och stärka sin trovärdighet men även skapa ett positivt 
nätverk av företag som strävar efter att uppnå samma mål, att göra Stockholm mer attraktivt i 
Sverige och utomlands. I grund och botten är meddelandet budskapet som STCoS står för, det är 
bara företaget som valt att använda loggan, som blir ny avsändare och inte SVB.
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Däremot gör SVB egen marknadsföring utomlands vid till exempel olika mässor, roadshows och 
workshops. SVB väljer ut det bästa meddelandet av flera möjliga meddelanden för just det mötet 
de ska möta en mottagare på. Träffar de företag på mässor väljer de ett meddelande som passar för 
just de företagen. Vid till exempel en roadshow träffar de agenter från turism-relaterade företag 
där det meddelande som ska sändas ut visar Stockholm som rätt val av besöksdestination.

Störningar i dessa fall kan vara allt från feltryck i reklamblad som delas ut, svårigheter i ett visst 
språk när två personer ska samtala, mässbesökare ser reklamskyltar i montern som marknadsför 
Stockholm men vill inte gå in i montern för där redan står för många besökare etcetera. När 
meddelandet sedan nått fram till mottagaren är det upp till den personen att omvandla 
informationskällan och göra ett ställningstagande gentemot det.

Även om modellen framställs som envägsmodell kan den göras om av sändaren till en tvåvägs-
modell. Sändaren kan göra undersökningar och be om att mottagaren ger sin syn på meddelandet. 
För SVB:s del gynnar deras årliga undersökningar deras fortsatta arbete av utvecklingen med 
marknadsföringen av Stockholm. Följer man inte upp meddelanden man sänder ut i denna 
envägsmodell så har man ingen grund att jobba vidare på i framtiden.

Genom intervjun med Monica Ewert i kapitel 4.4 framgår det att det görs undersökningar på 
utländska turister några gånger per år. Modellen lägger inte kraft på innehållet i informationen och 
SVB förhåller sig på samma sätt, meddelandet som sänds ut hör ihop med vilken sorts 
marknadsföring de gör. Budskapet i grunden är detsamma i alla meddelanden men valet om vilket 
av alla meddelande som ska sändas kan variera.

Genom marknadsföring på detta vis, om meddelandet blivit avkodat på ett positivt sätt, kan 
Stockholm stärka sin image då budskapet och varumärket är detsamma överallt. Eftersom 
varumärket är väl etablerat bland företag i kommuner och näringsliv möjliggör denna 
envägsmodell för Stockholm att skicka ut ett meddelande som har samma riktning. Som det står 
tidigare i denna uppsats kan städer använda sig av flera olika sorters taglines och varumärken men 
i slutändan kommer det göra att mottagaren blir förvirrad över vad den ska tro om staden. En 
gemensam röst med ett gemensamt mål är starkare än flera röster med olika mål.

Utnämnandet som Skandinaviens huvudstad kan göra att SVB marknadsför Stockholm men inte 
med all kraft som kan användas då staden ”har sitt på det torra”. Och gör SVB inte uppföljningar 
på sina marknadsföringsstrategier vet de inte vad utländska företag och turister tycker om 
Stockholm då mottagarna inte själva gör en kraftansträngning att ge ett svar tillbaka efter sitt 
besök.

5.5 SWOT-analys
SWOT-analysen presenteras i teoriavsnittet och är en modell som används för bland annat 
strategiplanering för exempelvis en destination eller en organisation. Styrkor (strengths) och 
svagheter (weaknesses) är de två områden som tillhör den interna miljön medan möjligheter 
(opportunities) och hot (threat) tillhör den externa miljön. Precis som namnet antyder så är syftet 
med denna modell att hitta styrkor, svagheter, möjligheter och hot på till exempel en destination.

Styrkor som talar för varumärket Stockholm – The Capital of  Scandinavia är bland annat att 
Stockholm är Skandinaviens naturliga mittpunkt, ekonomiska centrum och tongivande kulturstad. 
Dessa  är de tre huvudargumenten för STCoS. Stockholm uppfyller alla dessa tre huvudargument 
vilket gör det passande att just Stockholm får bära namnet.
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Omtänksamhet, Effektivitet, Innovationsnivå, Säkerhet och Närhet till naturen är de fem 
kärnvärden som Stockholm Visitors Board vill förmedla genom STCoS. Utifrån resultaten från 
den utförda enkätundersökningen kan det konstateras att de flesta respondenter gav dessa fem 
kärnvärden goda betyg, vilket i sin tur betyder att SVB har lyckats med att framhäva Stockholm 
utifrån dessa kärnvärden.

Även då SVB använder sig av olika kanaler vid marknadsförandet av STCoS är det fortfarande en 
stor del människor som aldrig hört talas om varumärket. Hälften av respondenterna som deltog i 
enkätundersökningen hade tidigare hört talas om STCoS. Detta kan bero på att kanalerna, som 
exempelvis mässor, som använts vid marknadsföringen har varit riktad till branschfolk inom 
turismen. En annan möjlighet kan vara att de respondenter som inte hört talas om STCoS inte har 
haft någon möjlighet att besöka någon resmässa i deras hemland där SVB och STCoS har varit 
representerade. Detta är ännu en svaghet inom varumärket som skulle kunna förbättras för att 
kunna nå ut till potentiella turister.

Det finns många möjligheter som SVB och STCoS kan vidareutveckla för att göra varumärket 
ännu mer slagkraftigt på marknaden. Bland annat kan ett utökat samarbete med andra 
turistorganisationer i Stockholm och andra städer både i Sverige och utomlands gynna 
marknadsföringen av varumärket.

Som nämnts under punkten svagheter marknadsförs STCoS via varierande kanaler, som möjligtvis 
är riktade mot branschfolk och inte ”vanliga” turister. I dagsläget använder SVB sig av olika 
kanaler för marknadsföringen mot turismbranschen. Samtidigt kan det vara bra att rikta sin 
marknadsföring så att ”vanliga” turister lättare kan komma åt den information de behöver som 
passar deras livsstil och preferenser vid resor.

STCoS primärgrupper är DINKs (Double Income No Kids) och WHOPs (Whealthy Healthy Older 
People) medan sekundärgruppen är Active Family. Detta kan leda till att marknadsföringen mot 
barnfamiljer kan hamna lite i skymundan vilket kan betyda att de väljer att besöka andra 
destinationer fastän Stockholm har ett brett utbud av aktiviteter och sevärdheter för dem. Det finns 
potential att även Active Family kan bli en primärgrupp i framtiden i och med att 
Stockholmsregionen växer.  

Fler-dagars evenemang som exempelvis Love Stockholm 2010 är en annan möjlighet att betrakta. 
Om ett evenemang marknadsförs på rätt sätt kan det göra att människor får upp ögonen för 
Stockholm och väljer att besöka staden just under de dagar då evenemanget pågår men även väljer 
att kanske återvända vid en annan tidpunkt.

Det sista området i SWOT-analysen är hot. Slogans som Stockholm tidigare har använt i sin 
marknadsföring kan vara namn som folk fortfarande associerar till Stockholm, exempelvis; Beauty 
on Water och Nordens Venedig. Det kan vara svårare för dem att få en koppling till Stockholm - 
The Capital of Scandinavia vilket kan leda till att informationen inte går fram.
Övriga populära turiststäder i Sverige som använder sig av slogans och kanske har en något mer 
slagkraftig marknadsföring, exempelvis Göteborg – Just Around the Corner kan bli en konkurrent 
för Stockholm i framtiden.

När STCoS blev introducerat på affärs- och turism-marknaden blev det uppståndelse i Norge och 
Danmark då dessa två länder protesterade mot att Sverige skulle få använda namnet STCoS. 
Liknande incident kan ske om de andra städerna försöker skapa en lika stark och dominerande 
slogan.
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6 Resultat och slutsats
Syftet med denna uppsats har varit att studera bland annat hur ett varumärke byggs upp. Som 
resultatet visar har varumärket STCoS haft en väldigt traditionell väg till ett färdigt varumärke. I 
början hade Stockholm inget tydligt varumärke och därför ansåg SVB att det behövdes ett sådant. 
Varumärket skapades då i samarbete med Julian Stubbs och SBR. Avsikten har inte varit att 
generalisera några slutsatser av denna studie, då STCoS inte har kunnat studeras på ett tillräckligt 
grundligt sätt.

Dessutom borde det utföras en mer utförlig, djupgående studie om varumärket där det skulle 
kunna utföras mer intervjuer och undersökningar för att kunna nå sådana slutsatser. Vi har däremot 
försökt belysa själva processen och snarare ge en indikation om hur en process kan se ut och hur 
framtiden för ett nytt varumärke kan se ut. En fallstudie har därför fungerat utmärkt som 
forskningsmetod kompletterad med de andra stödjande metoderna såsom intervjuer och analyser 
av annat material. 

Julian Stubbs som skapade varumärket har arbetat länge inom destinationsmarknadsföring och har 
hjälpt till att skapa flera städers image. Det kan vara både en styrka och en svaghet då personen 
som jobbar inom branschen måste vara kreativ. Om denne inte är det, blir resultatet lätt en kopia 
av något som redan finns. Stubbs har dock påpekat att han är väldigt medveten om denna möjliga 
utveckling och har visat hur han har försökt undvika detta i utvecklingen av varumärket STCoS. 
Dock visar det sig att STCoS fyller de kraven som ett bra varumärke ska ha och det har skapats för 
en stabil grund där alla de tidigare varumärkena, möjliga hot och svagheter har betraktats.

Det kan ifrågasättas om en annan form av skapandeprocessen kunde gett annorlunda resultat och 
vilken typ av resultat det i så fall hade blivit. Att använda en traditionell process och ta hjälp av 
personer med erfarenhet kommer troligtvis gynna STCoS så länge det inte sker några reformer 
inom branschen.

Det är svårt att förutse varumärkets utveckling och det kan tidigast visas om några år. Det är 
fortfarande ganska otydligt vart STCoS vill komma. STCoS är nu ett färdigt varumärke, men 
arbetet bör inte sluta där. Som Monica Ewert har påpekat är den ekonomiska sidan alltid ett 
problem när det gäller marknadsföring av varumärket, däremot borde inte politiska förändringar i 
Stockholm eller närorten påverka, iallafall inte under de kommande åren. Det som i framtiden 
skulle kunna gynna varumärket är att marknadsföra det mer inåt och inte endast utåt. Att göra 
Stockholmarna mer medvetna om varumärket kommer att gynna varumärket i längden. Det kan 
hjälpa själva etableringen av varumärket och sprida positiva associationer om staden. Sociala 
medier är idag en kostnadseffektiv metod att sprida budskap på och skulle därför även kunna 
tänkas vara en bra metod för STCoS att använda, då den både är en visuell och informativ kanal.

Som tidigare påpekats har avsikten med denna studie varit att ge en bas för vidare studier och att 
göra en studie som sedan andra studier kan bygga vidare på. Denna studie har belyst STCoS på ett 
relativt brett sätt. Det som har varit studiens svagheter kan till exempel erbjuda en givande studie 
om turisternas bild av Stockholm eller hur lokalbefolkningen uppfattar varumärket eller hur de 
skulle beskriva Stockholm. En framtidsvision är något som kan vara intressant att studera. 
Kommer Stockholm att välja att ha kvar varumärket eller byta fler gånger för att bygga upp något 
ännu starkare. En intervju med Julian Stubbs skulle kunnat styrka studien ytterligare, men detta 
har tyvärr inte varit möjligt. Om en djup och ingående studie om varumärket ska uppnås är det 
önskvärt att även han intervjuas.
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7 Kvalitetssäkring och kritisk granskning
7.1 Validitet kontra reliabilitet
Reliabilitet avser att forskningen är korrekt utförd. Att till exempel urvalet av 
forskningsrespondenterna i en enkätundersökning är representativ och att inga tillfälligheter har 
påverkat undersökningen. Ifall mätningar har gjorts, ska de vara rätt. Reliabilitet syftar på att 
undersökningen möjligtvis kan utföras igen och samma resultat uppnås av en annan forskare. 106

Frågorna i enkäten har stark verklighetsanknytning och respondenterna, via observation under 
svarandet av enkäten, har inte varit under stark tidspress. För enkätens utformande har en förstudie 
utförts, för att testa ifall en annan typ av undersökningsmetod hade varit möjligt. På detta sätt har 
en slumpfaktor kunnat elimineras. Dock innebär användandet av fasta svarsalternativ alltid en viss 
svårighet, då respondenterna inte ges tillräckligt plats för att förklara sina val. Det kan dock tänkas 
att människorna har ungefär samma värden ifall undersökningen skulle utföras igen med samma 
frågeformulär.

På grund av anonymiteten kan respondenternas svar anses vara tillförlitliga och samtidigt har 
författarnas påverkan på respondenternas svar minskat då respondenten själv fyllt i enkäten. I 
enkätundersökningen måste det påpekas att inget ”förstår ej frågan” eller ”vet ej” liknande 
svarsalternativ tagits fram. Detta kan ha gjort att få eller flera skrivit ett bra eller mindre bra betyg 
fast de inte menat det. Dock kan det tänkas att alla respondenterna har en åsikt och då varit 
tvungna att föra fram denna åsikten genom att faktiskt välja ett alternativ.

Genom att ha haft kontakt med både turister och SVB:s kommunikationschef, samt analyserat den 
informationen som SVB ger ut till alla via sin webbsida har vi ökat studiens pålitlighet då flera 
delaktiga parter har betraktats. Samtidigt har den direkta kontakten med SVB skett först efter all 
annan materialinsamling vilket har minskat påverkningen av SVB:s egna åsikter och gjort studien 
mer objektiv. Under intervjutillfället har intervjuarna varit medvetna om att den intervjuade 
troligtvis har subjektiva värderingar.

Tiden i undersökningens utförande utgör en viss svårighet, då varumärkets kännedom kan öka 
eller minska beroende på marknadsföring, publicitet som den får och andra faktorer. Till exempel 
kan  kungabröllopet ha ökat kännedomen om varumärket Stockholm- The Capital of Scandinavia 
och om enkätundersökningen skulle utföras igen, skulle kännedomen om varumärket möjligen bli 
högre. Det är också sannolikt att ett nylanserat varumärke blir mer känt med tiden.

Validitet innebär att studien verkligen mäter det den ska och ingenting annat. Frågorna mäter det 
som är avsikten och därför blir resultatet pålitligt. Till exempel att ett inträdesprov mäter de 
egenskaper som är av betydelse inom utbildningen och ingenting annat.107

Detta är ofta problematiskt när en kvalitativ undersökning utförs, då det finns en relation mellan 
den som intervjuas och intervjuaren. Detta kan innebära att vissa svar uppfattas på ett annat sätt 
eller att en fråga uppfattas fel. Detta har försökt undvikas genom att ha flera intervjuare under 
intervjun och, vid behov,  omformulerat frågorna ifall de inte har blivit uppfattade på ett korrekt 
sätt. Under enkätundersökningen har det varit svårare att omformulera frågorna eller ge 
respondenterna någon mer information. Detta har dock försökts minimeras genom utförandet av 
en förstudie.

106 T. Thurén, Vetenskapteori för nybörjare, andra upplaga (Malmö: Liber, 2009), s. 26.
107 Thurén, s. 34.
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Avsiktet med denna studie har varit att skapa en överblick om det konkreta varumärket Stockholm 
- The Capital of Scandinavia och sedan betrakta detta i ljuset av de valda teorierna. Det har varit 
viktigare att skapa en indikation som sedan kan användas i vidare studier än att komma fram till 
någon mer generaliserad slutsats.
Om studien skulle utföras igen, skulle resultatet troligtvis bli annorlunda, då själva 
forskningsobjektet är levande. Det kan bero på att varumärket hela tiden utvecklas och samtidigt 
ökar dess kännedom. Kvalitativa intervjuer är svåra att replikera men genom att ge så mycket 
information om de intervjutillfällen som möjligt har detta försökts underlättas.  

7.2 Källkritisk granskning
För att skriva denna uppsats har det används två sorter av källor. Primära och sekundära. Med 
primära källor menas till exempel intervjuer, brev och undersökningar som utförts själva. 
Sekundära källor har används i form av stödjande litteratur och internetsidor.

Det finns mycket litteratur inom detta forskningsområdet. De sekundära källorna har försökt 
granskas på bästa möjliga sätt och litteratur som anses vara föråldrat har inte använts. Därefter har 
fokus varit på  att källorna håller hög kvalitet. På grund av den stora mängd befintlig litteratur som 
finns har det inte varit möjligt att göra en noggrann granskning av alla böcker inom detta område 
då tidsramen varit begränsad.  Därför är det möjligt att författarna inte har fått tag på all lämplig 
litteratur inom området. Det måste också påpekas att det alltid finns begränsningar när det gäller 
källor, då all information inte finns tillgänglig. De viktigaste teorierna är representerade och det 
material vi använt anses vara tillförlitligt.

I webbinnehållsanalysen har vi använt oss av Stockholm Visitors Boards hemsida. Sidan är den 
som ger mest information om SVB och har skapats direkt av dem. Därför kan den anses vara en 
pålitlig källa. De andra hemsidor som använts för detta arbete har varit tillförlitliga och trovärdiga, 
ofta förknippade med någon känd aktör. Dessutom har källorna blivit granskade och jämförda med 
annan befintlig information.

Genom att utföra en intervju med någon som arbetar inom SVB har studiens tillförlitlighet ökat. 
Användandet av en första-handskälla ger studien en direkt kontakt med någon som kan anses veta 
mer om ämnet än alla andra. Dessutom kan de frågor som inte blivit besvarade genom litteratur 
eller webbsidorna ges svar. Det kan dock påpekas att några som jobbar med varumärket utanför 
SVB (eller använder sig av det färdiga varumärket) inte har blivit intervjuade, vilket möjligtvis 
hade kunnat tillföra ännu ett nytt perspektiv för studien. Julian Stubbs, som har skapat varumärket 
har inte heller kunnat intervjuas, men då Monica Ewert arbetar som kommunikationschef på SVB 
anser vi att hon har breda kunskaper om ämnet.

Utförandet av en enkätstudie ger också förstahands information i form av turisternas bilder och 
genom utformandet av enkätundersökningen kan den anses ge information om turisternas bild och 
turisternas åsikter och kännedom av det valda ämnet. Den begränsade mängden intervjuade kan 
dock inte användas för att göra några generaliseringar om turisternas bilder, men kan fungera som 
en indikation.
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Bilagor
Bilaga 1. Enkätundersökning

Stockholm Image - Survey

1.Sex:    Male         Female

2.Age: ________ Nationality: ________________

3.       First-time tourist         Returning tourist

4.Have you heard about the brand name ”The Capital of Scandinavia”?

1. Yes   No

Stockholm – The Capital of Scandinavia is a brand name by Stockholm Visitors Board and is shared and 

used for the whole Stockholm region. The image of Stockholm that is conveyed through the brand CoS are 

through five different core values: Thoughtfulness, Effectiveness, Innovativeness, Safety and Being 

close to Nature.

5.On a scale of 1 – 5, (1 being bad and 5 good) How would you rate your experience of 

Thoughtfulness in Stockholm? (eg. How you have been treated by hotel staff, restaurant staff, 

professionals that you have met through your visit, etc)

1.1 2 3 4 5  

6.On a scale of 1 – 5, (1 being bad and 5 good) How would you rate your experience of 

Effectiveness in Stockholm? (eg. Finding and getting hold of information, communication, etc)

1.1 2 3 4 5

7.On a scale of 1 – 5, (1 being bad and 5 good) How would you rate your experience of 

Innovativeness in Stockholm? (eg. Level of creativity and the innovative ability, etc)

1.1 2 3 4 5

8.On a scale of 1 – 5, (1 being bad and 5  good) How would you rate your experience of

Safety in Stockholm?

1.1 2 3 4 5

9.On a scale of 1 – 5, (1 being bad and 5 good) How would you rate your experience of

Being close to Nature in Stockholm?

1.1 2 3 4 5

THANK YOU FOR YOUR TIME!
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Bilaga 2. Förenkätsfrågor

Survey questionnaire

●Sex:    Male         Female

●Age: ________

●Nationality: ________________

 

●       First-time tourist         Returning tourist

 

●Purpose for travel:  Private

●          Business

          Leisure & recreation

Family & Friends

●If I say Stockholm, what is the first thing you think about?

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

●What is your personal image of Stockholm?

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

●Where did you find information about Stockholm?

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

●What was your first impression of Stockholm after finding the information?

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

61



Bilaga 3. Frågor gällande webinnehållsanalys
1.Vilken bild vill SVB förmedla av Stockholm?
2.Vilken eller vilka målgrupper riktar de sig till?
3.Vad är SVB:s framtidsvisioner?
4.Hur marknadsför de sig utomlands? Webbsidor, kampanjer osv?
5.Har de gjort någon studie efteråt för att följa upp om marknadsföringen lyckats?
6.Hur har deras marknadsföring mottagits av turister?
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Bilaga 4. Intervjufrågorna för Stockholm Visitors Board- Monica Ewert
1. Hur gick processen till med att skapa CoS och hur uppstod de kärnvärden som finns?
2. Fanns det flera alternativ som kärnvärde än de tre ni valde att använda er utav?
3. Finns det någon annan stad i världen som har liknande varumärke?
4. Hur stärker dessa just Stockholm, kan någon annan stad använda dessa (är de bara generella 
eller gjorda för just Stockholm).
5. Hur får man fram kärnvärdena genom varumärket? Märker turisterna och stockholmarna något 
utav det?
6. Har det gjorts någon marknadsföring för att förklara för turister och stockholmare vad CoS är 
och varför det grundar sig på de kärnvärden som det gör?
7. Marknadsförs CoS utomlands via agenter och resebyråer när resenärer väljer stad de ska åka 
till?
8. Har varumärket hjälpt företag att synas?
9. Varför tror ni detta varumärke är starkare eller har bättre genomslagskraft än era tidigare 
varumärken såsom Sveriges Venedig.
10. Vilka företag vänder ni er till? Stora/små.
11. Får de utbildning om hur varumärket ska synkroniserats ihop med deras företag?
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Bilaga 5. Karta över Stockholm med intervjuplatser

Källa: http://www.cityisamverkan.se/download/icitykarta.pdf, 2010-05-21
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Bilaga 6. Logo The Capital of Scandinavia och Love Stockholm 2010
Bild 1.

Källa:http://www.mynewsdesk.com/se/pressroom/stockholmbusinessregion/image/view/stockholm-the-
capital-of-scandinavia-11143, 2010-05-21

Bild 2.

Källa: Printscreen från http://www.stockholmbusinessregion.se/templates/indexpage____39317.aspx, 2010-
05-21

Bild 3.

Källa: http://content.expressen.se/blog/49/54/44/liljeholmsbron/images/Love2010_rgb.jpg,2010-
05-21
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