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Sammanfattning 
 
 

Uppsatsens titel:   Från St. Petersburg till Paris och Berlin, i Stockholm stad jag kliver 
in - En fallstudie av Stockholms identitetsskapande gentemot den 
ryska marknaden  

 
Författare :  Emma Sundin och Johanna Sandelius 
 
Handledare:  Gustaf Onn 
 
Nyckelord:  Identitetsskapande, involvering, samverkan, mervärdegenerering, 

identitetskommunikation och målgruppsfokusering samt identitet 
och image. 

 
Bakgrund:   Bakgrunden visar på att Stockholms destinationsmarknadsförare 

befinner sig i en stark konkurrenssituation då konkurrensen sker 
globalt. Vidare har kundernas beteende förändrats vilket ställer 
högre krav på Stockholms destinationsmarknadsförare. Utmaningen 
består i att Stockholm måste skapa en attraktiv identitet för att 
uppnå en lyckad image hos nya segment. Därmed är det 
betydelsefullt för Stockholm att attrahera ryska besökare.   

  
Problemformulering: Vilka faktorer är viktiga för att Stockholms image ska bli lyckad? 
 
 
Syfte:  Syftet med denna uppsats är att analysera och utvärdera hur 

Stockholm ska gå tillväga för att skapa en attraktiv identitet 
gentemot ryska besökare. 

     
Metod:  Uppsatsskribenterna har valt ett objektivistiskt synsätt och en 

kvalitativ forskningsmetod. Vidare har en fallstudie genomförts 
och fem intervjuer.  

 
Slutsatser:                          Uppsatsskribenterna har kommit fram till att Stockholm inte har 
                                             en lyckad image i dagsläget. Vidare anger uppsatsskribenterna i 
                                             nästa avsnitt flera konkreta förslag på hur en attraktiv identitet  
                                             kan skapas för att uppnå en lyckad image. Uppsatsskribenterna  
                                             anser att Stockholm har förutsättningar för att uppnå en lyckad 
                                             image om aktörerna integrerar de sex olika faktorerna gentemot 
                                             den ryska marknaden. Då de intervjuade företagen uppvisar lågt 
                                             värde på mervärdegenerering och identitetskommunikation blir 
                                             det viktigt att arbeta främst med dessa, eftersom de två faktorerna 
                                              bidrar till att resultatet blir lågt. Arbetet med att skapa en 
                                              attraktiv identitet för att uppnå en lyckad image bör ske 
                                              långsiktigt då det kräver mycket tid och resurser.  
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Abstract    
 
Title: Från St. Petersburg till Paris och Berlin, i Stockholm stad jag 

kliver in – A case study of Stockholm’s identity creation towards 
the Russian market. 

  
Authors: Emma Sundin and Johanna Sandelius. 
 
Advisors:                    Gustaf Onn.  
 
Keywords: Identity creation, involvement, collaterality, added value, identity 

communication, target group, identity and image.   
 
Background: The background shows that Stockholm’s destination marketers are 

in a strong competition situation due to the global competition. 
Further the clients behavior is changing. This means that their 
needs have become greater and the destination marketers have to 
satisfy these needs. The challenge for Stockholm marketers to 
achieve a successful image in a new segment is to create an 
attractive identity Therefore it is important for Stockholm to attract 
Russian visitors.       

 
The problem: Which factors are important for Stockholm’s image to be 

successful? 
 
Purpose: The purpose of the paper is to analyze and evaluate what 

Stockholm can do to create an attractive identity against Russian 
visitors.  

 
Methodology:  The authors have chosen an objectivistic way and have chosen a 

qualitative research method and have performed one case study 
and five interviews.  

 
Conclusions:  The authors have reached the conclusion that Stockholm does not 

have a successful image at present. Further the authors have given 
some suggestions on how to create an attractive identity to achieve 
a successful image. The authors believe that Stockholm has the 
potential an prerequisites to achieve a successful image if they 
integrate the six factors against the Russian market. Stockholm is 
currently poor at added value and identity communication; 
therefore it is important to work with those factors to release 
Stockholm’s potential. The work with identitiycreation should be 
long-term because it demands much time and resources. 
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1. Inledning 

 I detta kapitel presenteras uppsatsens bakgrund och därefter redogörs för uppsatsens 
problemdiskussion, problemformulering, syfte och avgränsningar samt begreppsförklaringar.  

 
 
1.1 Bakgrund 
Reseindustrin utvecklas globalt och förväntas öka de kommande åren.1 Aktörerna inom denna 
industri står inför flera utmaningar då marknaden utvecklas kontinuerligt och nya krav ställs 
på de inblandade aktörerna. 
 
Den internationella konkurrensen har ökat genom globaliseringen och det innebär att 
Europeiska städer konkurrerar om samma kunder. Det bidrar till att städer i Europa får en 
konkurrenssituation som gör att det blir svårt att synas i det stora globala utbudet för att 
attrahera turister. Den internationella konkurrensen stärks eftersom Europeiska städer i 
dagsläget kan erbjuda likvärdig standard på turistfaciliteter.2 Vidare har kunderna mer makt 
idag, då de har blivit alltmer medvetna och kunniga samt ställer högre krav på alla 
inblandande turistaktörer. Kunderna gör sina inköp noggrant och förhandlar ofta om priser. 
De har även en central roll och är i många fall illojala, vilket gör att aktörerna måste involvera 
kunden i utvecklings- och produktionsprocesser för att skapa en lösning.3   
 
Destinationsmarknadsföring har blivit allt vanligare i storstäder, regioner och länder de 
senaste 30 åren. Logotyper, slogans, varumärken, events med mera används i 
marknadsföringen av destinationer. En viktig aspekt i detta är att skapa en attraktiv identitet 
av destinationen för att uppnå en lyckad image hos besökarna.4 Stockholm som city-break 
destination förväntas bli en av framtidens ”Rising Stars”, då Stockholm har goda 
transportmöjligheter och ett brett utbud av logi och attraktioner samt nöjesliv.5 Stockholm har 
många utländska besökare, år 2006 var antalet 2,9 miljoner, Tyskland utgjorde det största 
segmentet av utländska besökare i Sverige.6 Tyskland är emellertid ett av de länder i världen 
som reser mest och därmed är konkurrensen påtaglig om de tyska besökarna.7 Det ställer krav 
på nytänkande vad gäller nya marknader och segment för att nå framgång inom reseindustrin. 
Ryssland är ett land vars BNP (Bruttonationalprodukt) ökar kraftigt och förväntas göra det 
framöver. Dessutom växer den ryska medelklassen som har en stabil ekonomi. Vidare ökar 
ryssarnas utlandsresor kraftigt. År 2004 genomfördes 13 miljoner utlandsresor, medan år 2006 
uppgick antalet till 29 miljoner.8 De ryska besökarna utgörs av höginkomsttagare, 
västinspirerade och unga ryssar samt den växande medelklassen. För dessa besökare är 
Citybreaks, det vill säga resor till storstäder som exempelvis Stockholm väldigt intressanta. 
Det gör att ryska besökare blir betydelsefulla för Stockholm stads 
destinationsmarknadsförare.9 I Stockholm stad finns det flera aktörer som marknadsför och 
skapar en identitet av Stockholm gentemot utländska marknader. Det innefattar både privata 
                                                 
1 http://www.stockholmtown.com/upload/PDF/projektkatalog_08.pdf  2008-04-01 
2 http://www.rtk.sll.se/publikationer/rapporter/2003/3-2003/Destination%20Stockholm_1-25.pdf  
2008-02-05 
3 http://www.vastsverige.com/sites/Vastsverige/Press/Kortnytt/Kortnytt%20nr%202%202006.pdf 2008-04-16 
4 Andersson, G. 2006 
5 http://www.stockholmtown.com/upload/PDF/projektkatalog_08.pdf  2008-04-01 
6 http://www.nutek.se/content/1/c4/25/80/IBIS2002.pdf 2008-03-07 
7 http://www.visitsweden.com/upload/72920/Kortversion%20Tyskland.pdf 2008-03-07 
8 http://www.stockholmtown.com/upload/PDF/projektkatalog_08.pdf 2008-04-07 
9 http://www.visitsweden.com/upload/72928/Kortversion%20Ryssland%20.pdf  2008-03-07 
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och offentliga aktörer som direkt eller indirekt arbetar med att marknadsföra Stockholm. 
Aktörerna utgörs av bland annat hotell, restauranger, marknadsföringsbolag, researrangörer 
och attraktionsföretag.10    
 
1.2 Problemdiskussion 
Bakgrunden visar på att Stockholms destinationsmarknadsförare befinner sig i en stark 
konkurrenssituation då konkurrensen sker alltmer globalt. Vidare har kundernas beteende 
förändrats vilket ställer högre krav på Stockholms destinationsmarknadsförare. Stockholms 
destinationsmarknadsförare består av flera aktörer som är privata respektive offentliga och 
samtliga medverkar till att en identitet skapas av Stockholm. Vissa aktörer arbetar direkt med 
att marknadsföra Stockholm medan andra gör det indirekt. Utmaningen består i att Stockholm 
måste skapa en attraktiv identitet för att uppnå en lyckad image hos nya segment. Därmed är 
det betydelsefullt för privata och offentliga aktörer i Stockholm att attrahera ryska besökare. 
 
1.3 Problemformulering 
Vilka faktorer är viktiga för att Stockholms image ska bli lyckad? 
 
1.4 Syfte 
Syftet med denna uppsats är att analysera och utvärdera hur Stockholm ska gå tillväga för att 
skapa en attraktiv identitet gentemot ryska besökare. 
 
1.4.1 Avgränsningar 
Uppsatsens fokus kommer att ligga på Stockholm och hur de ska gå tillväga för att skapa en 
attraktiv identitet. Därmed kommer inte de ryska besökarna och deras preferenser att beaktas. 
Uppsatsskribenterna har inte för avsikt att undersöka kundernas uppfattning och således 
kommer inte några kundundersökningar att göras, då uppsatsen främst har ett 
företagsperspektiv. Emellertid har uppsatsskribenterna intervjuat två företag Junibacken och 
First Hotel Reisen som arbetar med direktkunder. Intervjun med First Hotel Reisen har endast 
använts för att uppsatsskribenterna ska få en förförståelse för uppsatsens ämne. Det vill säga 
intervjun kommer inte att beaktas i empiri och analys. Se bilaga 4. Uppsatsskribenterna avser 
i denna uppsats att Stockholm är Stockholms innerstad, det vill säga inte hela Stockholms län. 
Vidare menar uppsatsskribenterna att det finns många aktörer i Stockholm som marknadsför 
staden och medverkar till att en identitet skapas och att en image uppnås. Dock finns det inte 
möjlighet att beakta alla dessa vilket gör att ett urval har gjorts till ett antal aktörer som fått 
medverka i denna uppsats och som får representera Stockholm. 
 
1.5 Begreppsförklaring 
 
Stockholm: i denna uppsats definieras Stockholm som Stockholms innerstad. Företagen som 
intervjuats representerar Stockholm i denna uppsats. 
 
DINKS: Double Income, No Kids – par utan barn. “Segmentet kännetecknas av att resandet är 
en del av livsstilen. De växte upp med resande föräldrar och reser själva mycket både privat 
och i tjänsten. Som vana resenärer ställer gruppen höga krav på både resetjänster och 
produkter samt på att destinationens löften infrias. Utmärkande drag är även tidsbrist, vilket 
medför att fritiden värderas högt.”11 
 

                                                 
10 http://www.stockholmtown.com/upload/PDF/projektkatalog_08.pdf 2008-06-19 
11 http://www.visitsweden.com/upload/72928/Kortversion%20Ryssland%20.pdf sida 4 2008-03-07 
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WHOPS: Whealthy Healthy Older People – par med utflugna barn. “Segmentet kännetecknas 
av att de är vitala och friska och oftast är par med utflugna barn. Under de närmaste åren 
kommer delar av denna så kallade rekordgeneration att gå i pension. De har vanligen tid och 
pengar. En stor del av rekordgenerationen spenderar sina pengar på resor, nöjen, upplevelser 
och unnar sig vardagens lyx.”12 
 
Citybreaks: i denna uppsats definieras citybreaks som privatturister som reser till storstäder i 
två till fyra dagar. 
 
 
 
 

                                                 
12 http://www.visitsweden.com/upload/72928/Kortversion%20Ryssland%20.pdf sida 4 2008-03-07 
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1.6 Uppsatsdisposition 

2. Metod 
I detta kapitel presenteras och motiveras de metoder och tillvägagångssätt som används i uppsatsen. Det vill säga 
objektivism, forskningsstrategi, datainsamling, primär- och sekundärdata och intervju samt urval. Vidare 
kommer reliabilitet och validitet att diskuteras. 

1. Inledning 
I detta kapitel presenteras uppsatsens bakgrund och därefter redogörs för uppsatsens problemdiskussion, 
problemformulering, syfte och avgränsningar samt begreppsförklaringar 

3. Teori 
I detta kapitel presenteras de teorierna som har valts utifrån uppsatsens problemformulering och syfte men även 
utifrån problemdiskussionen. Uppsatsskribenterna kommer att ge en beskrivning av de valda teorierna och 
därefter ge en relevans för uppsatsens syfte. Vidare kommer en forskningsartikel att belysas. Slutligen kommer 
den teoretiska syntesen att presenteras. 

4. Empiri 
I detta kapitel presenteras en marknadsprofil av Ryssland, därefter redogörs för företagspresentationer och 
intervjuer. 

5. Analys 
I detta kapitel presenteras uppsatsens analys. Analysen redogör för uppsatsskribenternas egna tankeprocesser. 
Vidare är den kopplad till den teoretiska syntesens faktorer och variabler samt empirin. 

7. Kvalitetssäkring 
I detta kapitel presenteras hur uppsatsskribenterna har arbetat för att säkra kvaliteten i uppsatsen. 

Källförteckning 
I detta kapitel presenteras uppsatsens källor. Källorna består av litteratur, elektroniska källor, intervjuer, figurer 
och bilder. 

Bilagor 
I detta kapitel presenteras uppsatsens bilagor. 

6. Resultat 
I detta kapitel presenteras uppsatsens resultat där problemformuleringen och syftet besvaras. Vidare presenteras 
slutsatser, rekommendationer och kunskapsbidrag samt förslag till fortsatt forskning.   
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2. Metod 
 

I detta kapitel presenteras och motiveras de metoder och tillvägagångssätt som används i 
uppsatsen. Det vill säga objektivism, forskningsstrategi, datainsamling, primär- och 
sekundärdata och intervju samt urval. Vidare kommer reliabilitet och validitet att diskuteras. 

 
 
2.1 Objektivism som vetenskapligt synsätt  
Studier inom forskning kan utgå från olika kunskapsteoretiska ståndpunkter. Denna uppsats 
har ett objektivistiskt synsätt, eftersom uppsatsskribenterna ska göra en avbild av verkligheten 
genom bedömning av variabler. Därmed kommer inte en mätning i form av siffror att 
genomföras.  
 
Objektivismen menar att sociala företeelser och deras mening har en existens som är 
oberoende av sociala aktörer. Vidare anser objektivismen att sociala företeelser och de 
kategorier vi använder existerar oberoende av aktörerna. Att kategorier som organisation och 
kultur på förhand är givna och de sociala aktörerna uppfattar de som en yttre verklighet som 
de inte kan påverka eller styra. Både organisationer och kulturer ses som något yttre i 
förhållande till aktören och besitter en påtaglig verklighet.13 Uppsatsskribenterna uppfattar 
emellertid att sociala företeelsers existens är i verkligheten beroende av sociala aktörer. Denna 
uppfattning ligger till grund för uppsatsen. 
  
2.2 Forskningsmetod 
Problemformuleringen kommer att besvaras genom en kvalitativ forskningsmetod, då en 
fallstudie av Stockholm och ett antal intervjuer kommer att göras. Metoden är emellertid inte 
ett naturligt val inom objektivismen, då kvantitativa metoder brukar tillämpas.14 
Uppsatsskribenterna har dock valt den kvalitativa forskningsmetoden, eftersom den kan ge en 
djupgående förståelse för ämnet. Uppsatsskribenterna vill få insikter om det karakteristiska i 
Stockholms identitetsskapande, det vill säga förstå konkreta lokala processer.15 Vidare är den 
kvalitativa forskningsmetoden lämplig eftersom forskning om Stockholms identitetsskapande 
är begränsat i dagsläget.    
 
Den kvalitativa forskningsmetoden kännetecknas av ett induktivt synsätt och lägger vikt vid 
ord. Vidare har den ett tolkande synsätt och betonar hur individerna tolkar och uppfattar sin 
sociala verklighet.16 Uppsatsskribenterna har valt ett induktivt angreppssätt då teorierna ingår 
i förförståelsen för att empiri ska kunna tolkas.17 
 
2.3 Forskningsstrategi 
En fallstudie kommer att göras då ett specifikt fall ska undersökas, nämligen Stockholm och 
dess identitetsskapande. Det bidrar till att en djupare förståelse kommer att uppnås. En 
fallstudie undersöker det specifika för att ge en djupgående förståelse i en särskild 

                                                 
13 Bryman, A. 2007 
14 Bryman, A. 2007 
15 Repstad, P. 1999 
16 Bryman, A. 2007 
17 Johannessen, A & Tufte, P A. 2002 
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undersökningsenhet.18 Vidare rör fallstudieforskning den komplexitet och specifika natur som 
fallet uppvisar.19  
 
2.4 Primär- och sekundärdata 
I uppsatsen används både primär- och sekundärdata. Primärdata då intervjuer har gjorts och 
sekundärdata då vetenskaplig litteratur och en forskningsartikel samt elektroniska källor har 
använts för att bland annat redogöra för teorier och metoder men även empiri. Det ska 
resultera i mångsidig och aktuell kunskap om uppsatsens ämne.20  
  
2.5 Intervju 
Intervjuerna som genomförts är semistrukturerade, vilket innebär att vissa frågor är 
strukturerade medan andra hålls öppna för att få ut mycket information vid varje 
intervjutillfälle men även för att det ger utrymme och flexibilitet.21 Intervjuerna består av 15 
frågor som har formulerats noggrant utifrån variablerna i den teoretiska syntesen. Syftet med 
intervjuerna är att få en förståelse för hur aktörerna arbetar med identitetsskapandet av 
Stockholm gentemot ryska marknaden. På så vis ämnar uppsatsskribenterna klargöra 
aktörernas, och därmed Stockholms, eventuella svagheter och styrkor i sitt identitetsskapande 
gentemot ryska marknaden. Utifrån teorierna kommer sedan denna empiri tolkas i en analys 
och därefter visa på ett resultat som uppsatsskribenterna kommer att dra slutsatser kring.    
 
Uppsatsskribenterna har genomfört fyra intervjuer. Intervjuerna har gjorts med följande 
personer; Lotta Andersson på Stockholm Visitors Board AB, Marie Hedmark på 
VistitSweden, Thomas Lindblad på Incoming Scandinavia samt Kylliki Hellström på 
Junibacken. Utöver det har en kortare e-postintervju med tre frågor genomförts med Jannice 
Andersson på First Hotel Reisen, för att få förförståelse för uppsatsens ämne.       
 
För att öka tillförlitligheten i intervjuerna har uppsatsskribenterna bifogat intervjusvaren till 
intervjupersonerna som bekräftat att uppsatsskribenterna uppfattat verkligheten på ett riktigt sätt. Vidare 
har flera intervjupersoner valts för att säkerställa att flera aspekter och åsikter belyses. En rättvis bild har 
uppnåtts genom att flera intervjupersoner har inkluderats i undersökningen.22 
 
2.5.1 Urval 
Uppsatsskribenterna är medvetna om att det finns flera företag och organisationer i Stockholm 
som marknadsför och skapar en identitet av Stockholm men att det inte är möjligt att låta alla 
medverka i denna uppsats. Därmed har uppsatsskribenterna gjort ett val av respondenter. 
Detta har gjorts enligt ett bekvämlighetsurval då samtliga respondenter fanns tillgängliga och 
arbetade med den ryska marknaden vid uppsatsskrivandets tidpunkt. Uppsatsskribenterna har 
gjort ett val på fem företag i Stockholm. Stockholm Visitors Board AB och Visit Sweden 
valdes naturligt eftersom de arbetar med att marknadsföra Sverige och Stockholm 
internationellt. Medan de övriga respondenterna blev uppsatsskribenterna rekommenderade då 
de arbetar gentemot den ryska marknaden. Uppsatsskribenterna anser att de valda företagen 
representerar olika aspekter av uppsatsens ämne men även olika synsätt. Företagen skiljer sig 
från varandra då de representerar statligt, stiftelse och privatägt samt har olika syften med sina 
verksamheter. Det kan således ge en bredare förståelse för uppsatsens ämne. Vidare kommer 
dessa företag att representera Stockholm i denna undersökning.   

                                                 
18 Denscombe, M. 2000 
19 Bryman, A. 2007 
20 Andersen, I. 1998 
21 Bryman, A. 2007 
22 Bryman, A. 2007 



 13

 
2.6 Reliabilitet och validitet  
Enligt det objektivistiska synsättet används kriterier som reliabilitet och validitet. Men eftersom 
uppsatsskribenterna valt en kvalitativ forskningsmetod bör reliabilitet och validitet få en annorlunda 
innebörd än i kvantitativa studier.23 
 
Undersökningen i denna uppsats kan upprepas vid ett senare tillfälle. Dock förändras verkligheten och 
det är inte möjligt att bibehålla den sociala miljön. Om undersökningen ska upprepas måste forskaren 
som utför den inta en liknande social roll som uppsatsskribenterna. Detta för att forskarens iakttagelser 
och resultat ska kunna jämföras med denna uppsats. Därmed är den externa reliabiliteten relativt låg. 
Den interna reliabiliteten är hög i uppsatsen, eftersom uppsatsskribenterna kommit överens om hur de 
ska göra tolkningar. Dessa görs utifrån noggrant formulerade faktorer och variabler i den teoretiska 
syntesen.24   
 
I uppsatsen är den interna validiteten mycket hög då det finns en god överensstämmelse mellan teori och 
empiri. Teorin ingår som en förförståelse för att empirin ska kunna tolkas och på så vis ska all empiri 
kopplas till teorin för att slutsatser ska kunna dras. Den externa validiteten är begränsad, eftersom 
uppsatsens resultat endast delvis kan generaliseras till andra miljöer. En annan miljö kan ha andra 
förutsättningar vilket kan försvåra användbarheten av uppsatsens resultat. Fallstudier belyser en specifik 
miljö och det innebär att det kan bli komplicerat för andra fall, det vill säga andra städer, att applicera 
denna uppsats fullständiga resultat. Andra städer kan ändå ha nytta av studien då den kan ge en djupare 
förståelse för ämnet identitetsskapande i både teori och praktik.25 
 
 

                                                 
23 Bryman, A. 2007 
24 Bryman, A. 2007 
25 Bryman, A. 2007 
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3. Teori 
 

I detta kapitel presenteras de teorier som har valts utifrån uppsatsens problemformulering 
och syfte men även utifrån problemdiskussionen. Uppsatsskribenterna kommer att ge en 
beskrivning av de valda teorierna och därefter ge en relevans för uppsatsens syfte. Vidare 
kommer en forskningsartikel att belysas. Slutligen kommer den teoretiska syntesen att 
presenteras. 

 
 
3.1 Image och identitet 
Image definieras som hur kunden uppfattar företaget och dess produkter.26 Image bör särskilja 
sig från identitet. Identitet är hur företaget definierar eller positionerar sig själv eller sin 
produkt. För att ett företag ska bli framgångsrikt måste image och identitet överstämma med 
varandra. En effektiv identitet gör tre saker; beskriver produktens karaktär och värde, 
särskiljer produktens karaktär samt levererar en emotionell bild. Identiteten kommuniceras 
genom olika kanaler, exempelvis genom varumärket. Hur kunden sedan uppfattar identiteten 
blir imagen. Det är således identiteten som företaget kan påverka och inte imagen.27 
Företagets image kan variera mellan olika segment och mellan olika personer. Image existerar 
på flera nivåer så som nätverk eller ett lokalt företag. En image påverkar kundens upplevelse 
av företagets kommunikation och verksamhet, vilket gör att en fördelaktig och välkänd image 
blir en tillgång för företaget.28 

 
Vidare förmedlar image förväntningar tillsammans med extern marknadsföring som 
exempelvis reklam och word-of-mouth kommunikation. Dessutom påverkar image 
förväntningar och gör så att människor kan sortera information och marknadskommunikation. 
Image är också ett filter då teknisk kvalitet och funktionell kvalitet uppfattas genom detta 
filter. Om företaget har en bra image fungerar den som ett skydd mot mindre problem i 
produkten. Men om problemen inträffar ofta minskar skyddets verkan och imagen förändras. 
Medan en dålig image gör att kunderna känner sig mer missnöjda med dålig service än vad de 
annars skulle ha gjort. En neutral image bidrar inte med något skydd. Image som en funktion 
av kundernas förväntningar och upplevelser innebär att kunderna har en image av företaget 
för att sedan när de möter verkligheten förändras imagen eller blir förstärkt.29 
 
Image handlar mestadels om marknadskommunikation. På en destination kan ett komplext 
marknadsföringssystem skapas genom ett antal imageskapande aktörer. Aktörerna består av 
icke-vinstdrivande organisationer men även vinstdrivande företag. Tillsammans skapar de en 
image men även enskilt. Genom imagestärkande aktiviteter skapar aktörerna en image för 
kunden. De imagestärkande aktiviteterna kan till exempel vara varumärkeshantering, 
annonsering och produktkampanjer. Imageattributen skapar en mental bild av en företeelse 
och är de kriterier som betraktaren använder för att skapa en imageuppfattning. Exempel på 
imageattribut är en inbjudande stad. Imageobjektet är den företeelse som kunden har en 
uppfattning om, exempelvis en destination. Imageuppfattare är kunderna, till exempel 
besökarna på en destination.30 

                                                 
26 Andersson, G. 2006 
27 Kotler, P och Keller, K. 2006 
28 Grönroos, C. 2002 
29 Grönroos, C. 2002 
30 Andersson, G. 2006 



 15

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figur 1: Bearbetad version av image som förutsättning för professionella möten.31 
 
För storstäder är det viktigt att skapa en identitet kring olika attraktioner. Identiteten kan 
baseras på konst och kultur i form av konstmuseum, historiska byggnader och arkitektur men 
även exempelvis shopping. Identitet kan även byggas på destinationens natur och landskap för 
att attrahera besökare. En destination måste konstruera och skydda en attraktiv identitet 
baserad på det lokala, det kan till exempel vara stereotyper om människor på platsen men 
även att skapa myter och fantasier om destinationen.32 
 
En destination kan befinna sig i en av fem imagesituationer. Den första är en överdriven 
attraktiv image. En sådan destination behöver lite marknadsföring och kan till och med 
behöva avmarknadsföring det vill säga att minska intresset för destinationen. Den andra 
situationen är positiv image. Destinationer som har en positiv image behöver inte förändra sin 
image, utan utmaningen består i att lyfta fram fördelarna och marknadsföra dem mer effektivt 
till utvalda målgrupper. Den tredje situationen är en svag image. Många destinationer har en 
svag image, då de saknar en marknadsföringsstrategi med ett tydligt budskap. Men en sådan 
destination kan ha en svag image på grund av en liten befolkning eller få resurser. Dessa 
destinationer måste stärka sin image genom att lyfta fram konkurrenskraftiga fördelar annars 
förblir de anonyma. Den fjärde situationen är motstridig image då människor har olika 

                                                 
31 Andersson G. 2006 
32 Selby, M. 2004 
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uppfattningar om destinationen. Den femte situationen är negativ image. Det resulterar i stora 
problem och destinationen måste bygga upp en strategi för att skapa en positiv image med 
tillhörande effektiv marknadskommunikation.33     
 
Relevans  
Teorier om image och identitet är mycket viktiga för uppsatsens syfte. Det är betydelsefullt att 
aktörerna på destinationen förstår imagens och identitetens funktioner för att kunna attrahera 
besökarna. För att skapa en attraktiv och tydlig identitet gentemot målgrupper måste aktörerna 
på destinationen vara medvetna om imageuppfattarna, imageattributen, imageobjektet och de 
imagestärkande aktiviteterna. Vad gäller modellen ”image som förutsättning för 
professionella möten” är denna användbar även för privatresenärer, eftersom begreppen i 
modellen inte är begränsad till affärsturism utan även lämpar sig för privatturism. Exempelvis 
är imagestärkande aktiviteter en viktig förutsättning i identitetsskapandet gentemot alla 
former av turism. Vidare har det stor betydelse att destinationen skapar en identitet kring 
bland annat myter, fantasier, konst, kultur och historia samt landskap. En sådan identitet blir 
mycket slagkraftig. Det är också viktigt att destinationens aktörer kan identifiera i vilken av 
de fem imagesituationerna de befinner sig i för att kunna påverka sin situation och vidta 
åtgärder för att nå framgång.   
 
3.2 Nätverk  
”Nätverk uppstår när relationer blir många, komplexa och svårbeskrivbara.”34 
Nätverk bildas både horisontellt och vertikalt i distributionsledet och leverantörsledet. Det blir 
effektivare och lönsammare att hitta partners som kan bistå med de delar i erbjudandet som 
behövs för att utveckla en bra relation till kunden. Företagen ser inte varandra som ”fiender” 
utan skapar en win-win situation. Det vill säga företagen konkurrerar ändå med varandra men 
samarbetar på vissa områden för att betjäna gemensamma kunder. Det förutsätter att parterna i 
nätverket har förtroende för varandra samt ett ömsesidigt engagemang.35 
 
Nätverksansatsen ser marknadsföring som interaktion i ett nätverk av relationer. Aktörerna i 
nätverket kontrollerar, utnyttjar och omvandlar resurser. Därmed finns det bindningar i 
nätverk; sociala, teknologiska, kunskapsmässiga, planeringsmässiga, ekonomiska och 
juridiska. Relationerna mellan två företag utgör ett delsystem inom ett större nätverk. Det 
större nätverket består av kundens kund, leverantörernas leverantörer, mellanhänder och olika 
samarbetspartners.36 
 
Relevans 
I teorin om image och identitet beskrivs det att på en destination kan ett komplext 
marknadsföringssystem skapas genom ett antal imageskapande aktörer. Därmed bör aktörerna 
på en destination samverka i nätverk för att skapa en identitet. Genom att ingå i nätverk kan 
de tillsammans skapa en attraktiv och tydlig identitet som tilltalar kunderna. Bakgrunden visar 
på att konkurrensen tilltar och att den är på global nivå, vilket innebär att varje enskild aktör 
får det svårt att synas på marknaden. Därmed blir nätverk ett kraftfullt konkurrensmedel då 
aktörerna tillsammans är starka både ekonomiskt och kunskapsmässigt genom sina bindningar 
till varandra på destinationen. 
 

                                                 
33 Kotler,P. 1999 
34 Gumesson, E. 2002 sida 17 
35 Grönroos, C. 2002  
36 Gumesson, E. 2002  
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3.3 Involveringsteorin 
Kunder agerar inte alltid på samma sätt det vill säga ibland är de personligt involverade i 
erbjudandet och ibland inte. Höginvolvering uppstår när den personliga relevansen och 
uppfattad risk är höga. Risk kan ta sig uttryck i flera former exempelvis finansiell. En 
höginvolverad kund lägger mycket tid på att söka information för att reducera risken. Vidare 
är den höginvolverade kunden lojal mot företaget. Låginvolvering uppstår när kunden 
uppfattar en liten personlig relevans och risk. Låginvolverade produkter är ofta 
lågprisprodukter. Inköpet kräver mindre tid för informationssökning. Höginvolverade kunder 
är mindre priskänsliga än låginvolverade kunder.37   
 
Relevans 
Att förstå kundernas, det vill säga imageuppfattarnas, involveringsgrad är av stor betydelse 
när aktörer ska skapa en attraktiv identitet på en destination. Om kunderna är höginvolverade 
ställs det högre krav på att identiteten ska vara tilltalande eftersom kunderna uppfattar 
produkten som högrisktagande och söker mycket information om den. Om kunden istället är 
låginvolverad ställs det inte lika höga krav på en tilltalande identitet, då produkten är 
lågrisktagande och informationssökningen är begränsad. Bakgrunden visar på att kunden blir 
alltmer medveten och ställer högre krav vilket gör att kunden är höginvolverad vid flera 
köptillfällen.  
 
3.4 Mervärdesteorin 
”Kundvärde kan på enklast möjliga sätt definieras som den totala fördel över tid kunden 
upplever sig få av en given lösning, vara eller tjänst eller kombination av sådana, i relation till 
den totala uppoffringen över tid för denna lösning, pris och övriga kostnader, som kunden blir 
tvungen att göra.”38 Företaget kan emellertid skapa ett tilläggsvärde för kunden, det vill säga 
ett mervärde till kärntjänsten.39 
 
Mervärde kan beskrivas som något som kunden upplever som till exempel effektivitet. Det 
vill säga att företaget inte kan förutbestämma mervärdet utan det görs utifrån en förståelse av 
kundens värdeskapande logik.40 För att skapa mervärde för kunden måste företaget skaffa sig 
kunskap om kundens förväntningar, behov och önskemål. Utifrån det utformas tjänsten eller 
varan så att den passar kundens interna värdeskapande process så att den skapar värde för 
kunden. Vidare kan ett mervärde skapas genom noggrann analys av dessa delar.41 
 
Relevans 
I bakgrunden framkom det att konkurrensen ökar på global nivå samt att kunderna blir alltmer 
krävande. Det innebär att aktörerna på destinationen måste erbjuda mervärden i sina 
kunderbjudanden för att klara konkurrensen men även för att tillgodose kundernas höga krav. 
Mervärden är viktiga inslag i destinationens identitet för att en lyckad image ska uppnås hos 
besökarna.  
 
3.5 Varumärke 
Ett varumärke definieras som ett namn, tecken, symbol eller design, vilka också kan 
kombineras. Varumärken används för att identifiera ett företags produkter och differentiera 

                                                 
37 Fill, C. 1999 
38 Grönroos, C. 1996 sida 119 
39 Grönroos, C. 1996 
40 Ramírez, R & Normann, R. 1995 
41 Grönroos, C. 2002 



 18

dem från konkurrenterna. Namnet, symbolen eller kombinationen kallas logotyp då själva 
produkten marknadsförs. Genom ett varumärke får produkten ett högre värde eftersom 
produktens egenskaper kommuniceras och fördelarna lyfts fram. En destination är emellertid 
abstrakt, vilket innebär att kunden inte kan röra eller testa den innan köpet. Genom att skapa 
ett varumärke för produkten hjälper man kunden att undvika risk. Vidare måste varumärket 
utformas och anpassas till de valda målgrupperna så att de väljer att köpa produkten.42 
 
Varumärkesidentitet är en uppsättning av associationer som företaget skapar. Associationerna 
är ett löfte till kunderna. Varumärkesidentiteten etablerar en relation mellan varumärket och 
kunden. Detta genom att skapa ett värde som består av funktionella, emotionella och andra 
fördelar, eller genom att stärka stödjande varumärken.43 
 
Relevans 
Varumärken har stor betydelse för en destination, då en destinations identitet tydligt kan 
kommuniceras genom ett varumärke. Varumärket i sig kan dessutom stärka identiteten 
gentemot valda målgrupper. Syftet med varumärket är att kunden ska känna igen 
destinationen och få en positiv image som leder till ett besök.  
 
3.6 Segment  
Kunder har olika behov och önskemål. Därmed kan ett företag sällan tillgodose alla kunder på 
samma sätt. Kunder delas in i homogena segment som är olika varandra. Därefter väljs ett 
eller några av segmenten ut som målgrupp. Om företaget fokuserar på segment som är mycket 
olika varandra bör företaget hålla isär dem. I en relation till en serviceleverantör vill kunden 
ofta bli igenkänd och behandlad som en individ även om kunderna är delar av ett större 
segment. Med andra ord vill kunderna behandlas som ett segment med en person.44 
 
Ett segment kännetecknas av att kunderna delar samma behov och önskemål. Det är viktigt att 
skilja mellan segment och målgrupp då ett segment kan till exempel vara svenska resenärer 
bestående av en målgrupp som är pensionärer medan en annan kan vara barnfamiljer. 
Marknadsförare skapar inte segment utan identifierar segmenten och tar beslut om 
vilken/vilka som ska bli målgruppen.45   
 
Relevans 
Segmenteringsteori är av stor vikt eftersom imageskaparna på destinationen måste ha kunskap 
om målgruppen och dess värderingar för att kunna skapa en attraktiv identitet. Bakgrunden 
visar på att ryska besökare är ett växande segment som har stor potential att resa. För att 
kunna skapa en identitet för detta segment måste imageskaparna på destinationen utse 
målgrupperna och analysera dessa.  
 
3.7 Hur destinationsimage och utvärderingsfaktorer påverkar 
beteendeintentioner? 
I forskningsartikeln delas turistbeteende in i tre faser; före besöket, under besöket och efter 
besöket. Faserna består av följande steg; beslutsfattande innan besöket, upplevelse på 
destinationen, utvärdering av upplevelsen samt efter besöket som består av intentioner och 
beteende. Efter besöket funderar kunden på att återbesöka destinationen eller att 

                                                 
42 Holloway, J.C. 2002 
43 Aaker , D. A. 2000 
44 Grönroos, C. 2002 
45 Kotler, P  & Keller, K 2006  
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rekommendera den till andra. Destinationsimage spelar två viktiga roller vad gäller beteende. 
Den första rollen innebär att destinationsimagen influerar beslutsprocessen vad gäller att välja 
destination. Den andra rollen innebär att destinationsimagen påverkar efterbeslutsprocessens 
beteenden som består av upplevelse av platsen, utvärdering och framtida intentioner. Studien 
visar att destinationsimage har den största effekten på beteendeintentioner, det vill säga 
intentionen att göra ett återbesök och att rekommendera destinationen. Vidare visar studien att 
destinationsimage påverkar beteendeintentioner på två sätt; direkt och indirekt. Det innebär att 
imagen påverkar turisternas beslutsfattandeprocess men även efter beslutsprocessen. Det vill 
säga att imagen inte bara begränsas till att påverka fasen där turisten väljer destination utan 
även påverkar turistens beteende generellt. Därmed blir det viktigt att 
destinationsmarknadsförare bygger upp en attraktiv image och stärker sina 
marknadsföringsåtgärder.46 
 
Relevans  
Forskningsartikeln är relevant för uppsatsen då den visar att image är ytterst viktigt för en 
destination, eftersom image påverkar turistens intentioner och beteende. Det i sin tur kan 
resultera i att turisten gör ett återbesök eller rekommenderar destinationen för andra.  
 
 

                                                 
46 http://www.sciencedirect.com/science?_ob=MImg&_imagekey=B6V9R-
4KXF2MGX&_cdi=5905&_user=651649&_orig=search&_coverDate=08%2F31%2F2007&_sk=999719995&view=c&wch
p=dGLbVlb-zSkzk&md5=a6fe75f4e57ddda8c915186144026cad&ie=/sdarticle.pdf  2008-04-16. 
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3.8 Teoretisk syntes 
Nedan presenteras den teoretiska syntesen som formulerats utifrån uppsatsens 
problemformulering samt teorierna och deras faktorer. Uppsatsens problemformulering är; 
vilka faktorer är viktiga för att Stockholms image ska bli lyckad? Teorierna som valts är 
nätverk, involveringsteori, image och identitet, segment, mervärde och varumärke.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figur 2: Egen illustration av den teoretiska syntesen 
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Förtydligande av teoretisk syntes 
Utifrån de valda teorierna har uppsatsskribenterna valt ett antal faktorer från varje teori. Dessa 
faktorer är avgörande för att kunna skapa en attraktiv identitet för att uppnå en lyckad image. 
Faktorerna som valts är involvering, identitetsskapande, målgruppsfokusering, 
mervärdegenerering och identitetskommunikation samt samverkan. Tillsammans är dessa 
faktorer förutsättningen för en lyckad image. Vidare har faktorerna gjorts om till variabler för 
att bedömas och visa på ett resultat; lyckad image eller icke lyckad image. Den teoretiska 
syntesen beskriver endast hur man uppnår en lyckad image. Den attraktiva identiteten består 
av variablerna; hög samverkan, hög målgruppsfokusering, tydligt varumärke, effektivt 
identitetsskapande, hög mervärdegenerering och höginvolvering.   
 
För att uppnå en lyckad image bör man skapa en attraktiv identitet som innefattar mervärden. 
För att kunna skapa denna identitet bör i första hand målgrupperna utses. Därefter bör dessa 
analyseras noggrant för att förstå deras värdeskapande logik och om de är höginvolverade. 
Det är ytterst viktigt för att kunna utforma mervärdena i identiteten men även för att kunna 
utforma varumärket. Identiteten skapas och kommuniceras genom ett effektivt 
identitetsskapande bestående av olika imagestärkande aktiviteter. Vidare bör identiteten 
kommuniceras genom ett tydligt varumärke som riktas mot de utvalda målgrupperna. Det är 
även av stor vikt att identiteten skapas och kommuniceras tillsammans med aktörer i ett 
nätverk för att en gemensam identitet ska uppnås. Tillsammans kan aktörerna synas tydligare 
på marknaden än om de agerade enskilt utanför nätverket.         
 
 
Faktorer  Variabler     
   
Involvering För att ta reda på om Stockholm kan skapa en attraktiv identitet 

gentemot ryska besökare ska variabeln höginvolvering och 
variabeln låginvolverig undersökas, enligt involveringsteorin. 
Höginvolvering betyder att besökarna inte är priskänsliga och att 
de söker information om erbjudandet. Låginvolvering innebär att 
besökarna är priskänsliga och att de inte söker information om 
erbjudandet. Höginvolvering resulterar i en lyckad image, medan 
en låginvolvering resulterar i en icke lyckad image. 

   
Identitetsskapande För att undersöka om Stockholm kan skapa en attraktiv identitet 

ska variabeln effektivt identitetsskapande och variabeln ineffektivt 
identitetsskapande undersökas, enligt imageteorin. Effektivt 
identitetsskapande innebär att Stockholm arbetar med 
imagestärkande aktiviteter. Medan variabeln ineffektivt 
identitetsskapande innebär att Stockholm inte arbetar med 
imagestärkande aktiviteter. Om Stockholm arbetar med effektivt 
identitetsskapande resulterar det i en lyckad image. Medan 
ineffektivt identitetsskapande resulterar i en icke lyckad image. 
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Målgruppsfokusering För att få reda på om Stockholm kan skapa en attraktiv identitet 
gentemot ryska besökare ska variabeln hög målgruppsfokusering 
och variabeln låg målgruppsfokusering undersökas, enligt 
segmenteringsteorin. Hög målgruppsfokusering innebär att 
Stockholm noggrant definierat och analyserat sin målgrupp. 
Medan låg målgruppsfokusering innebär att Stockholm inte har 
definierat och analyserat sin målgrupp. Hög målgruppsfokusering 
resulterar i en lyckad image. Låg målgruppsfokuseringen resulterar 
i en icke lyckad image. 

 
Mervärdegenerering För att undersöka om Stockholm kan skapa en attraktiv identitet 

gentemot ryska besökare ska variabeln hög mervärdegenerering 
och variabeln låg mervärdegenerering undersökas, enligt 
mervärdesteorin. Hög mervärdegenerering innebär att mervärde 
nyttjas i skapandet av identiteten. Medan variabeln låg 
mervärdegenerering innebär att mervärde inte nyttjas. Hög 
mervärdegenerering resulterar i en lyckad image. Låg 
mervärdegenerering resulterar i en icke lyckad image.  

 
Identitetskommunikation För att utreda om Stockholm kan skapa en attraktiv identitet 

gentemot ryska besökare ska variabeln tydligt varumärke och 
variabeln icke tydligt varumärke undersökas, enligt 
varumärkesteorin. Tydligt varumärke innebär att Stockholm har 
skapat ett varumärke som kommunicerar identiteten riktat mot 
valda målgrupper. Medan icke tydligt varumärke innebär att 
Stockholm inte har skapat ett varumärke riktat mot målgrupper, 
utan snarare skapat ett varumärke riktat mot samtliga målgrupper 
och kommunicerar inte identiteten. Ett tydligt varumärke resulterar 
i en lyckad image. Medan ett icke tydligt varumärke resulterar i en 
icke lyckad image. 

  
  
Samverkan För att avgöra om Stockholm kan skapa en attraktiv identitet 

gentemot ryska besökare ska variabeln hög samverkan respektive 
variabeln låg samverkan undersökas, enligt nätverksteorin. Hög 
samverkan betyder att Stockholm arbetar i nätverk för att 
tillsammans med flera aktörer skapa en gemensam identitet. 
Medan låg samverkan innebär att Stockholm inte arbetar i nätverk 
för att skapa en gemensam identitet med andra aktörer. Hög 
samverkan resulterar i en lyckad image. Medan en låg samverkan 
resulterar i en icke lyckad image.  
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4. Empiri 
 

I detta kapitel presenteras en marknadsprofil av Ryssland, därefter redogörs för 
företagspresentationer och intervjuer. För vidare läsning om intervjufrågor se bilaga två och 
tre. 

 

 
4.1 Marknadsprofil Ryssland 
 
Ryssland är världens största land.47 Ryska befolkningen bestod av 142,9 miljoner invånare år 
2006. 
 

 
 
Bild 1: Karta över Ryssland 48 
 
De senaste åren har den ryska befolkningens resande ökat kraftigt. Ryska resemarknaden har 
visat stor tillväxtpotential vad gäller utlandsresandet. De populäraste reseformerna är sol- och 
badresor samt citybreaks. Internet börjar få allt större betydelse för de ryska resenärerna, när 
det gäller att söka information om destinationer.49 Den ryska medelklassen växer kontinuerligt 
och resandet till Europa ökar i dagsläget. De ryska besökarna är ofta i åldern 25-44 år. De 
spenderar mycket pengar på destinationen i form av shopping och aktiviteter samt hotell.50  
Ryssarna reser till Stockholm för att det ligger nära och för att kommunikationerna är bra. 
Många ryssar lockas av Stockholms stora utbud av shopping, kultur, nattliv och design. 
Resenärerna kommer främst från St. Petersburg och Moskva. 51 År 2006 gjordes 89 500 ryska 
övernattningar i Stockholm, vilket är en ökning med 25 procent i jämförelse med år 2005.52 
 
                                                 
47http://www.landguiden.se/pubCountryMap.asp?country_id=137 2008-04-17  
48 http://www.ui.se/default.aspx?country_id=137 2008-04-17 
49 http://www.stockholmtown.com/upload/PDF/projektkatalog_08.pdf 2008-04-07 
50 http://www.stockholmtown.com/upload/PDF/projektkatalog_08.pdf 2008-04-07 
51 http://www.stockholmtown.com/upload/PDF/projektkatalog_08.pdf 2008-04-07 
52 http://www.stockholmtown.com/upload/PDF/projektkatalog_08.pdf 2008-04-07 
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4.2 Företagspresentation av Stockholm Visitors Board AB 
”Stockholm Visitors Board AB är Stockholm Stads marknadsföringsbolag.”53 De arbetar med 
att samordna resurser inom näringsliv och kommun. De arbetar även med att koordinera  
marknadsföringen av Stockholm under varumärket ”Stockholm – the Capital of 
Scandinavia.”54 Stockholm Visitors Board AB (SVB) är ett helägt dotterbolag till Stockholm 
Stadshus AB. Vidare arbetar SVB med fyra affärsområden, dessa är evenemang, privatresor 
och turistservice samt möten och kongresser. SVBs marknadsföring av Stockholm delas upp 
och riktas mot olika marknader som exempelvis den ryska. SVB genomför tillsammans med 
besöksnäringen cirka 100 marknadsföringsprojekt i Sverige samt på 15 utlandsmarknader 
varje år.55 
 
4.2.1 Varumärket Stockholm 
SVB har skapat varumärket ”The Capital of Scandinavia,” som är Stockholmsregionens 
gemensamma varumärke för att samordna aktörerna inom näringslivet samt kommunens 
bolag och förvaltningar. Det innebär att all marknadsföring av Stockholm sker enhetligt.56 
Alla som vill medverka till utvecklingen av Stockholm som besöksort kan använda 
varumärket.57 Se bilaga 1 för vidare läsning.  

 
Bild 2: Logotyp av Stockholms varumärke 58  
  
4.2.2 Intervju Stockholm Visitors Board AB 

Lotta Andersson på SVB är area manager för Finland, Baltikum och Ryssland.  

Lotta Andersson anser att ryska besökare upplever Stockholm som en vacker stad med ett rikt 
kulturliv med många museer. Vidare upplever ryssarna att Stockholm är rent och snyggt samt 
att det finns ett stort utbud av shopping av märkeskläder och billig shopping. Ryssarna 
förknippar Sverige med kända personer som kungafamiljen, ABBA och Olof Palme. Sverige 
upplevs som perfekt i och med folkhemmet och ryssarna har en bra grundbild av Sverige 
vilket gör dem positivt inställda till huvudstaden. Ryssarna uppskattar också Stockholms 
natur. Många ryssar känner till Stockholm som besöksmål i dagsläget. Vidare är de ryska 
besökarna mycket involverade i kunderbjudandet då de är pålästa om Stockholm och 
intresserar sig mycket för historia som är gemensam för Sverige och Ryssland.  

De primära målgrupperna är enligt Lotta Andersson DINKs och familjer. WHOPs är en 
sekundär målgrupp. Målgrupperna är lokaliserade i Moskva och St. Petersburg. Målgrupperna 
har definierats och analyserats noggrant av VisitSweden. Lotta Andersson anser att dessa 
målgrupper generellt inte är priskänsliga.  

                                                 
53 http://www.stockholmtown.com/templates/page____10572.aspx 2008-04-07 
54 http://www.stockholmtown.com/templates/page____10572.aspx 2008-04-07 
55 http://www.stockholmtown.com/templates/page____10572.aspx 2008-04-07 
56 http://www.stockholmtown.com/upload/PDF/projektkatalog_08.pdf 2008-04-17 
57 http://www.stockholmbusinessregion.se/templates/indexpage____21555.aspx 2008-04-17 
58 http://www.stockholmbusinessregion.se/templates/indexpage____21555.aspx 2008-04-17 
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SVB har skapat en medveten image gentemot de utvalda ryska målgrupperna. De arbetar i 
nätverk för att skapa en image gentemot ryska besökare. Nätverket består av bland annat 
VisitSweden, Vasamuseet, Skansen, SAS, flertal hotell men även ryska samarbetspartners 
som researrangörer och rysk media. 

Lotta Andersson anser att en lyckad image har skapats gentemot ryska besökare då SVB 
arbetar med ett flertal imagestärkande aktiviteter och i ett stort nätverk. Som exempel arbetar 
SVB med workshops och ställer ut på MITT-mässan i Moskva som är en av de största 
resemässorna. Vidare arrangerar SVB och deltar på olika publika events som exempelvis 
midsommarevent och nationaldagsfirande, ofta i samarbete med exportrådet och 
ambassaden/konsulatet och svenska företag i Ryssland som IKEA. SVB arbetar även med ett 
Business to business-projektet som innebär att de samarbetar med utvalda aktörer på den 
ryska marknaden eftersom de besitter lokal marknadskunskap. Dessutom arbetar SVB med 
famtrips det vill säga studieresor. Även pressresor, kataloger, Internet och nyhetsbrev är 
viktiga inslag i marknadsföringen av Stockholms image.   

Mervärden används i imageskapandet av Stockholm enligt Lotta Andersson. Hon anser att 
Stockholm marknadsförs som en kompakt stad då shopping, hotell samt museer är 
koncentrerad till en relativt liten yta. Det vill säga Stockholm är en ”small town – big city”. 
Stockholm innehar en tredjedels vatten, en tredjedels grönområden och en tredjedel 
stadsmiljö. Vidare är Stockholm rent och lugnt.  

Med varumärket ”Stockholm the Capital of Scandinavia” kommuniceras Stockholms image 
medvetet. Enligt Lotta Andersson önskade Stockholm Stad skapa ett varumärke som kan 
användas inte bara för turismen utan för alla branscher. Då det är effektivt att alla aktörer i 
Stockholm använder samma varumärke än skapar sina egna. Varumärket gäller för hela SVBs 
verksamhet men Lotta Andersson menar att SVB använder olika texter och bilder för att 
kommunicera Stockholms image på olika marknader. 

Imageskapandet kan utvecklas och förbättras menar Lotta Andersson. Även stora företag som 
IKEA, Volvo, Annas pepparkakor och Babybjörn är med och påverkar bilden av Stockholm. 
Det är därmed viktigt att samarbeta med andra branscher för att nå ut med Stockholms image 
till den ryska marknaden.  

Business to business-projektet har varit framgångsrikt och Lotta Andersson tror att det är 
viktigt att fortsätta med det för att skapa ytterligare kontakter med ryska aktörer. Det är även 
viktigt att tillhandahålla bra information på ryska och anpassade bilder för att skapa en image 
av Stockholm samt att erbjuda rysktalande personal på exempelvis hotell. Det är viktigt att 
underlätta för säljled och media att ”sälja” Stockholm i Ryssland men också viktigt att 
destinationen är bra i sitt mottagande av ryska turister. 

Lotta Andersson tror på den ryska marknaden och att de kommer att fortsätta besöka 
Stockholm. Hon tror att närvaro och goda relationer blir viktiga inslag för att lyckas på den 
ryska marknaden. 
 
4.3 Företagspresentation VisitSweden 
VisitSweden är ett kommunikationsföretag som ägs av både staten och den svenska 
besöksnäringen. I dagsläget arbetar VisitSweden i 13 länder. De har två uppdrag som innebär 
att marknadsföra varumärket Sverige internationellt samt att produktmarknadsföra svenska 



 26

destinationer och upplevelser utomlands. Utöver det analyserar VisitSweden genomförda 
insatser och rapporterar till sina ägare.59 
  
 
4.3.1 Intervju VisitSweden 
Marie Hedmark är sales- & marketing manager för Ryssland på VisitSweden. 
Enligt Marie Hedmark upplever ryska besökare Stockholm som vackert, säkert och rent. 
Ryssarna förknippar Stockholm med att det finns bra shopping och intressanta sevärdheter. 
Vidare har man en kännedom om svenska kända personer som Olof Palme och ABBA.  
Marie Hedmark menar att många ryssar känner till Stockholm och Åre som besöksmål men 
generellt sätt är kännedomen låg för övriga Sverige. Ryssarna är involverade i 
kunderbjudandet då de söker information på Internet. De är väldigt pålästa och kunniga enligt 
Marie Hedmark. Ryssarna är bildade vad gäller gemensam historia mellan Sverige och 
Ryssland.  
 
VisitSweden har identifierat fyra målgruppssegment; DINKs, active family (aktiv familj), 
WHOPs och corporate meetings (företagsmöten). Enligt Marie Hedmark är den globala 
resenären den primära målgruppen i Ryssland. Cirka 80 procent av resenärerna kommer från 
St. Petersburg och resterande från Moskva. Den utvalda målgruppen är inte priskänslig. Ryska 
besökare spenderar mycket pengar på kringaktiviteter som restaurangbesök. Marie Hedmark 
berättar att målgrupperna analyseras ständigt genom kundundersökningar och att de arbetar 
med ett företag som analyserar segment och målgrupper.  
VisitSweden har skapat en medveten image gentemot målgrupperna enligt Marie Hedmark. 
De arbetar i nätverk med ett flertal aktörer som exempelvis SVB och arbetar även mycket 
med regioner som i sin tur arbetar med lokala aktörer. Tillsammans gör de bland annat 
workshops och ställer ut på mässor. VisitSweden arbetar även med ryska partners.   
 
VisitSweden arbetar med flera imagestärkande aktiviteter. De arbetar med 
konsumentkampanjer och digitala konsumentkampanjer. Vidare arbetar de med public 
relations (PR) som är målgruppsinriktad och innebär exempelvis aktiviteter som 
pressmeddelande och pressresor. De arbetar även i dagsläget med en PR-byrå i Ryssland som 
hjälper till att lokalisera rätt media. Även relationsmarknadsföring genom mässor som MITT-
mässan i Moskva, events, workshops och matchmaking som innebär att utländska köpare 
sammanförs med svenska aktörer är viktiga inslag i imageskapandet. Dessutom har 
VisitSweden en officiell webbplats som är den bredaste kanalen till marknaden. I Ryssland 
arbetar VisitSweden främst med PR för att skapa en image. Marie Hedmark berättar att 
VisitSweden samarbetar med bland annat IKEA, svenska ambassaden i Moskva och svenska 
konsulatet i St. Petersburg för att tillsammans arrangera events.   
 
Marie Hedmark anser att mervärden som exempelvis Sverige erbjuder kan även andra länder 
erbjuda. Därför menar hon att teman blir viktiga att arbeta med i imageskapandet, som 
exempelvis temat natur. Varumärket Sverige är i stort sett detsamma på alla marknader men 
anpassas till viss del. Till exempel marknadsför man camping och stugor mycket i Tyskland 
medan i Ryssland är detta inte gångbart. Men Sverigemontern på mässor i olika länder ser i 
grunden lika ut.  
 
Marie Hedmark tror att imageskapandet kan utvecklas och förbättras om mer pengar satsas på 
marknadsföringen och på mer personal, i dagsläget är budgeten liten i jämförelse med 

                                                 
59 VisitSweden, 2007 
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konkurrerande turistråd. Dessutom kan ett sätt vara att arbeta mer med PR samt skapa events 
med partners från andra branscher. Det är även viktigt att hitta fler samarbetspartners både i 
Sverige och i Ryssland.      
Marie Hedmark tror att framtiden är ljus och att antalet ryska besökare kommer öka i 
framtiden.   
 
4.4 Incoming Scandinavia 
Incoming Scandinavia är ett privatägt destinationsmanagement företag som startade år 1992. 
Företaget är aktiva i Sverige, Norge, Finland och Danmark. Incoming Scandinavia är 
specialiserade mot Baltikum och Ryssland. De arbetar med att ordna hotell, guider, 
arrangemang och transport på destinationen.60 
 
4.4.1 Intervju Incoming Scandinavia 
Thomas Lindblad är ägare och VD på Incoming Scandinavia. Han upplever att ryska besökare 
har god kännedom om Stockholm. Incoming Scandinavias kunder är involverade i 
kunderbjudandet, då de inte är priskänsliga. De ryska besökarna uppskattar personlig kontakt, 
vilket innebär att de uppskattar relationer med turistaktörer. Därmed anser Thomas Lindblad 
att det handlar mycket om förtroendekapital när man arbetar med den ryska marknaden. 
Enligt Thomas Lindblad är Incoming Scandinavias målgrupper privatresenärer som är 
höginkomsttagare och MICE – segmentet (meetings, incentives, conventions och exhibitions). 
Dessa målgrupper är definierade och analyserade. 
 
Thomas Lindblad uppfattar att ryssarna upplever Stockholm som rent, snyggt, säkert och att 
det är enkelt att ta sig hit. Vidare tycker de att Stockholm är en kulturell stad som erbjuder ett 
rikt kulturliv. Ryssarna uppskattar Stockholms museer. De känner också till Nobel och Astrid 
Lindgren. De ryska besökarna tycker om att shoppa märkeskläder och tax-free, vilket är 
mycket billigare i Stockholm än i Ryssland. 
 
Incoming Scandinavia arbetar i nätverk. I detta nätverk samarbetar de med bland annat SVB, 
VisitSweden och Stockholmsmässan. De samarbetar även med ett flertal hotell, 
transportföretag samt de stora turistattraktionerna i Stockholm, som exempelvis Skansen, 
Junibacken och Vasamuseet. Incoming Scandinavia arbetar via exportrådet, ambassader i 
Ryssland samt SAS – kontoren för att skapa en image gentemot de ryska besökarna. 
 
Thomas Lindblad anser att Stockholm har en lyckad image då de arbetar med en långsiktig 
plan. Men han anser även att mycket kan förbättras och utvecklas. Enligt Thomas Lindblad är 
Stockholms image mycket uppskattad och ryssarna känner till varumärket ”Stockholm the 
Capital of Scandinavia.” I dagsläget har emellertid Stockholm inte specificerat varumärket 
mot utvalda ryska målgrupper. Thomas Lindblad menar att Stockholms aktörer bör satsa mer 
pengar på marknadsföring för att nå ut till ryssarna. En svårighet är att det är dyrt att arbeta i 
Ryssland, exempelvis att ställa ut på mässor. Thomas Lindblad berättar att arbetet med 
imagestärkande aktiviteter är begränsat då det finns för lite pengar. Dock finns det stora 
aktörer som IKEA och Scandic som skapar en image av Sverige i Ryssland. Exempelvis 
anordnar IKEA aktiviteter så som midsommarfirande. Image skapas även genom att rysk 
media bearbetas, för att komma till Stockholm och göra exempelvis TV – reportage. Vidare 
bearbetas turistskolorna i Ryssland, de bjuds hit för att skriva uppsatser om Stockholm. Det 
resulterar i att en image om Stockholm sprids till ryska besökare.   
   

                                                 
60 http://www.incomingscandinavia.se/page.asp?nodeid=1090 2008-04-17 
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Thomas Lindblad tycker att det finns mervärde i Stockholms imageskapande gentemot ryska 
marknaden. Det tar sig uttryck i att Stockholm har bra service, bra kvalitet på sina produkter, 
bra kommunikationer och är en kulturstad. Vidare har Stockholm en bra mottagarapparat, det 
vill säga aktörerna är snabba på att svara, och de vet vilka krav som de ryska besökarna 
ställer. Vidare skapas mervärden genom att vissa hotell anordnar speciella arrangemang för 
ryska besökare, som exempelvis firandet av ryskt nyår. Många hotell har även rysktalande 
personal. 
 
Enligt Thomas Lindblad är framtiden lovande då ryska befolkningens ekonomi stärks. Det 
råder emellertid en hård konkurrens från de andra nordiska städerna. Stockholm har en mindre 
marknadsföringsbudget än till exempel Köpenhamn, vilket begränsar arbetet med 
imageskapandet.   
 
4.5 Företagspresentation Junibacken 
Junibacken är ett museum för barn, beläget på Djurgården i Stockholm.61 Junibacken har 
många utländska besökare, främst skandinaver och många ryssar.62 
 
4.5.1 Intervju Junibacken 
Kylliki Hellström är museepedagog och östansvarig på Junibacken. 
 
Kylliki Hellström upplever att ryska besökare uppfattar Stockholm som ett trendigt resmål. 
Ryssarna är fascinerade av samhällsuppbyggnaden och tycker att Stockholm är rent, trevligt 
och lugnt. Många ryssar känner till Stockholm. I St. Petersburg är kännedomen om Stockholm 
väldigt hög, medan i Moskva är den inte lika hög. Kylliki Hellström anser att ryska besökare 
är involverade i kunderbjudandet, då de pratar mycket med vänner och bekanta om Stockholm 
och Junibacken. Emellertid söker de inte så mycket information om Junibacken på exempelvis 
Internet. Vidare är de ryska besökarna generellt inte priskänsliga eftersom de är beredda på att 
det kostar mycket. Men självklart förekommer det priskänsliga ryska besökare.  
 
Den primära målgruppen på Junibacken är svenska barnfamiljer. Den ryska gruppen är den 
största av de utländska besökarna, cirka 90 procent av de ryska besökarna är vuxna och 
lekfulla. Men på senare tid har ryska ungdomsgrupper och barngrupper ökat. En stor del av de 
ryska besökarna kommer från St. Petersburgsområdet som med sin geografiska närhet är 
Sveriges närmaste marknad i Ryssland. Övriga grupper finns över hela landet med betoning 
på storstadsregionerna. Målgrupperna har analyserats och definierats väl, vilket pågår ständigt 
för att ta reda på nya önskemål. De ryska besökarna reser oftast i grupp.  
 
Junibacken har skapat en medveten image gentemot de ryska besökarna. Junibacken 
förmedlar en genomtänkt image och är ett imageställe, menar Kylliki Hellström. Junibacken 
arbetar i nätverk tillsammans med Incomingbyråer, SVB, VisitSweden, ryska guider, och 
rederierna. Dessutom imagemarknadsför Junibacken sig tillsammans med hela Djurgårdens 
aktörer som exempelvis Vasamuseet.   
 
Kylliki Hellström anser att Junibacken skapat en lyckad image gentemot ryska besökare, 
eftersom de arbetar medvetet med imagestärkande aktiviteter. Dels arbetar Junibacken med 
workshops varje år och mässor för att informera om nyheter på Junibacken. Vidare 
annonserar de i SVBs tidning i Ryssland, men även i VisitSwedens tidning. Dessutom har 

                                                 
61 http://www.junibacken.se/default.asp?id=1091 2008-05-05 
62 http://www.junibacken.se/default.asp?id=1111 2008-05-05 
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Junibacken en hemsida med ett flertal språk, däribland ryska. Junibacken har också 
informationskvällar för Incomingbyråer. Junibacken använder sig av ett speciellt 
telefonnummer och en speciell e-postadress i kommunikation med ryska guider och 
incomingbyråer. 
Mervärden används i imageskapandet av Junibacken gentemot ryska besökare. Junibacken 
arbetar med mervärden som svenskhet och barnkultur i Sverige. Vidare skapas mervärden 
genom rysktalande personal, men även att övrig personal får lära sig lite ryska. Junibacken 
har broschyrer, menyer och skyltar på ryska samt att sagotåget ges på ryska. Kyllike 
Hellström menar att Junibacken arbetar fokuserat på att bemöta ryska besökare så att de ska 
känna sig välkomna, då ryssarna allt för sällan får det bemötandet. Mervärden skapas också 
genom att Junibacken har anpassade öppettider för ryska besökare. 
 
Junibacken använder sig av varumärken som Karlsson på taket och Astrid Lindgren, då dessa 
är enkla att komma ihåg och kommunicera till ryssarna. Dessutom använder de sitt eget 
varumärke Junibacken. Genom varumärkena kommunicerar de sin image medvetet. 
Kylliki Hellström anser att Junibackens image kan utvecklas och förbättras genom nya 
utställningar samt att man ständigt tänker på hur ryssarna uppfattar Junibacken och att man 
tittar på deras önskemål. Vidare är små förändringar och nyheter i huset ett sätt att locka 
tillbaka besökare som tidigare varit på Junibacken så att de får nya upplevelser. 
 
Framtiden ser lovande ut enligt Kylliki Hellström, men aktörer måste arbeta aktivt och 
förbereda sig på de ryska besökarna för att kunna bemöta dem på rätt sätt.   
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5. Analys  
 

I detta kapitel presenteras uppsatsens analys. Analysen redogör för uppsatsskribenternas 
egna tankeprocesser. Vidare är den kopplad till den teoretiska syntesens faktorer och 
variabler samt empirin. För att göra det enkelt för läsaren använder uppsatsskribenterna 
företagsnamnen istället för intervjupersonernas namn. 

 
 

SVB anser att de ryska besökarna är mycket involverade i kunderbjudandet, då de är pålästa 
om Stockholm. Även VisitSweden har denna uppfattning, då ryssarna söker information på 
Internet. Junibacken anser att de ryska besökarna inte söker så mycket information om 
Junibacken men att de pratar med vänner och bekanta om Junibacken. Enligt Incoming 
Scandinavia är de ryska besökarna involverade i kunderbjudandet då de uppskattar personlig 
kontakt. Samtliga intervjuade företag uppfattar generellt ryska besökare som icke 
priskänsliga.  
 
Uppsatsskribenterna tycker att det är bra att de intervjuade företagen är medvetna om 
kundernas involveringsgrad, eftersom det är av stor betydelse när man ska skapa en attraktiv 
identitet för att uppnå en lyckad image. Emellertid bör aktörerna sträva efter att få de ryska 
besökarna ännu mer involverade i kunderbjudandet då en höginvolverad kund är lojal mot 
företaget och gärna gör återköp. Det visar sig tydligt hos Junibacken, då deras besökare gärna 
pratar med vänner och bekanta om Junibacken. Om de intervjuade företagen arbetar med att 
stärka och kommunicera identiteten kan kundernas intresse öka för Stockholm som 
besöksmål, det kan leda till att de ryska kunderna söker ännu mer information och blir 
involverade. 
 
Det är viktigt att aktörer arbetar med imagestärkande aktiviteter för att skapa en lyckad image. 
Samtliga intervjuade företag anser att de arbetar medvetet med att skapa en image gentemot 
ryska besökare. Emellertid har Incoming Scandinavia begränsade möjligheter då det är ett 
mindre privatägt företag som har begränsade resurser. SVB, VisitSweden, Incoming 
Scandinavia och Junibacken menar att de arbetar medvetet med imagestärkande aktiviteter. 
Enligt uppsatsskribenterna är det tydligt att samtliga intervjuade företag arbetar med 
imagestärkande aktiviteter på olika sätt. Emellertid bör de intervjuade företagen arbeta ännu 
mer och med fler imagestärkande aktiviteter. De intervjuade företagen anser visserligen att 
kännedomen om Stockholm är relativt hög i dagsläget. Uppsatsskribenterna anser ändå att det 
finns skäl till att öka kännedomen om Stockholm genom imagestärkande aktiviteter, för att 
attrahera fler ryska besökare till Stockholm. Det bör således satsas mer pengar och resurser så 
att de imagestärkande aktiviteterna kan förverkligas och för att klara den starka konkurrensen 
som råder i dagens globala samhälle. 
 
Uppsatsskribenterna anser att Stockholm befinner sig i den andra imagesituationen som 
kännetecknar en positiv image. Det innebär att Stockholm inte behöver förändra sin identitet 
och image men att företagen måste lyfta fram destinationens fördelar och marknadsföra dem 
mer effektivt till den ryska marknaden och dess målgrupper. Det är dock svårt i dagsläget 
eftersom resurserna är begränsade. 
 
Samtliga intervjuade företag har en hög målgruppsfokusering, då de har definierat sina 
segment med tillhörande målgrupper. Vidare har de analyserat dessa för att förstå deras 
behov, önskemål och värderingar samt deras beteenden. Det tycker uppsatsskribenterna är 
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väldigt bra, eftersom det ger en förståelse av segmentet och dess målgrupper. 
Målgruppsfokuseringen är grunden till att kunna skapa en attraktiv identitet för att uppnå en 
lyckad image. 
   
Enligt de intervjuade företagen använder de mervärde i imageskapandet av Stockholm 
gentemot ryska marknaden. SVB använder mervärden som exempelvis att Stockholm är en 
ren, lugn och kompakt stad. VisitSweden anser dock att mervärden som Sverige erbjuder har 
även andra länder. Därför blir skapandet av teman ett sätt att erbjuda mervärden i 
imageskapandet. Incoming Scandinavia menar att det finns mervärde i imageskapandet 
gentemot den ryska marknaden. Exempel på mervärden är bra service, bra kommunikationer 
och att Stockholm är en kulturstad. Junibacken arbetar med mervärden i imageskapandet, 
genom att bland annat erbjuda rysktalande personal, men även broschyrer, menyer och skyltar 
på ryska.  
 
Uppsatsskribenterna anser att företagen inte arbetar tillräckligt med mervärden i sitt 
imageskapande. För att skapa mervärde för kunden måste företaget skaffa sig kunskap om 
kundens förväntningar, behov och önskemål. De intervjuade företagen innehar denna kunskap 
om kunderna, vilket gör att de har en bra grund för att skapa attraktiva mervärden. Dock bör 
de vara uppmärksamma på förändringar i kundernas preferenser, eftersom kundens makt ökar 
i dagsläget. Genom att ha kunskap om den ryska kunden och dess höga krav kan mervärden 
skapas utifrån kundens värdeskapande logik. Uppsatsskribenterna uppfattar att företagen 
visserligen analyserar sina målgrupper men att kunskapen om ryssarnas värdeskapande logik 
är något begränsad. Eftersom det kan finnas kulturella skillnader kan det vara svårt att förstå 
den ryska kundens värdeskapande logik.  
 
Enligt uppsatsskribenterna är SVBs mervärdeskapande begränsad vad gäller Stockholm som 
kompakt stad men även att det är rent och lugnt. Konkurrensen mellan städer i Europa är hård, 
vilket gör att dessa mervärden inte är tillräckliga. Även andra städer kan erbjuda en kompakt 
plats samt renhet och en stillsam miljö. Därför blir det viktigt att skapa svårkopierade 
mervärden i imagen. Uppsatsskribenterna anser att VisitSwedens arbete med teman är ett 
mycket bra sätt att skapa mervärde. Då teman kan utformas till att bli svårkopierade och 
attrahera en stor målgrupp. Vidare bör dessa teman anpassas till valda målgrupper, då ryska 
besökare har andra preferenser än exempelvis tyska besökare. Incoming Scandinavia 
poängterar även detta och menar att speciella arrangemang är ett framgångsrikt sätt att skapa 
mervärden på. Incoming Scandinavia påpekar även att Stockholm har en bra mottagarapparat, 
vilket uppsatsskribenterna anser är ett viktigt mervärde. En bra mottagarapparat kan fungera 
som ett konkurrensmedel mot andra städer. Junibackens mervärden i imageskapandet är 
mycket bra, enligt uppsatsskribenterna. De har en god förståelse för kundens värdeskapande 
logik. Junibacken arbetar ständigt med att anpassa och förnya sina produkter gentemot ryska 
besökare. Vidare har deras mervärden en framträdande roll i imageskapandet.  
 
Uppsatsskribenterna anser att de intervjuade företagens varumärken inte kommunicerar 
identiteten av Stockholm gentemot den ryska marknaden och målgrupperna. Därmed är det 
viktigt att företagen väljer rätt kanaler för att varumärket ska kommuniceras effektivt och nå 
ut till den ryska marknaden och målgrupperna. SVB har skapat ett varumärke som de anser 
kommunicerar Stockholms identitet. Uppsatsskribenterna menar att det är bra att många 
aktörer i Stockholm använder varumärket, vilket exempelvis Incoming Scandinavia gör. 
Enligt SVB anpassas varumärket till den ryska marknaden genom att olika texter och bilder 
används. Uppsatsskribenterna anser dock att det inte är tillräckligt då varumärket inte är 
tydligt riktat mot de ryska målgrupperna. Även VisitSweden anpassar sitt varumärke till den 
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ryska marknaden. Junibacken använder varumärken som är anpassade till ryssarna, till 
exempel är varumärket ”Karlsson på taket” mycket tacksamt i Ryssland, medan i Sverige är 
varumärket ”Pippi Långstrump” mer känt.  
 
Samtliga intervjuade företag arbetar i nätverk för att skapa en identitet gentemot de ryska 
besökarna. Uppsatsskribenterna anser att de intervjuade företagen har skapat bra nätverk, men 
att dessa kan utvecklas till att innefatta fler samarbetspartners för att öka win-win situationen. 
Det blir avgörande att hitta nya partners i Ryssland för att bli framgångsrik och för att kunna 
konkurrera på global nivå. Genom att samarbeta och skapa relationer till utvalda partners 
skapas bindningar. Det försvårar konkurrenternas möjlighet att ta sig in på marknaden. 
Samverkan bör dessutom ske mellan såväl ickevinstdrivande och vinstdrivande företag så att 
samarbetet sker på alla nivåer. Nätverk kan skapa en attraktiv identitet, då man tillsammans 
blir mer synliga på marknaden och kan därmed attrahera kunder framgångsrikt. Nätverk blir 
således ett viktigt konkurrensmedel och eftersom marknaden och dess aktörer ständigt 
förändras är det viktigt att företagen följer med i denna utveckling.  
 
Utifrån intervjuerna får uppsatsskribenterna uppfattningen att arbete med identitet och image 
är komplext samt kräver mycket resurser. De intervjuade företagen måste således integrera 
alla faktorer för att kunna skapa och se en helhet. Därmed kan Stockholm uppnå en lyckad 
image. 
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6. Resultat 
 

I detta kapitel presenteras uppsatsens resultat där problemformuleringen och syftet besvaras. 
Vidare presenteras slutsatser, rekommendationer och kunskapsbidrag samt förslag till fortsatt 
forskning.   

 
 
Enligt den teoretiska syntesen finns det sex stycken faktorer som resulterar i en lyckad image. 
Nedan presenteras de intervjuade företagens sammanvägda resultat.  
 
Identitetsfaktor Företagsresultat: Variabler 
Involvering Höginvolvering  
Identitetsskapande Effektivt identitetsskapande 
Målgruppsfokusering Hög målgruppsfokusering 
Mervärdegenerering  Låg mervärdegenrering 
Identitetskommunikation Låg identitetskommunikation 
Samverkan Hög samverkan 
 
Uppsatsens problemformulering är; vilka faktorer är viktiga för att Stockholms image ska bli 
lyckad? 
 
Uppsatsskribenterna har kommit fram till följande svar: 
Samtliga sex faktorer är viktiga för att Stockholms identitet ska bli attraktiv och generera i en 
lyckad image, ett högt värde måste uppnås på samtliga variabler. Resultatet blir därmed att 
Stockholm inte har en lyckad image i dagsläget eftersom de uppvisar ett lågt värde i två 
faktorer nämligen mervärdegenerering och identitetskommunikation.   
 
Uppsatsskribenterna är emellertid medvetna om att det sammanvägda resultatet är ett resultat 
som utgår från flera olika företagsperspektiv. Företagen skiljer sig från varandra eftersom det 
är destinationsmarknadsföringsföretag, incomingföretag och attraktionsföretag. Det medför att 
resultatet kan ses som oriktigt om det appliceras på varje enskilt företag, eftersom de 
intervjuade företagen inte uppvisar samma värde på variablerna. Det sammanvägda resultatet 
syftar snarare till att ge ett resultat för Stockholm och inte de intervjuade företagen var för sig. 
Som tidigare påpekats representerar samtliga intervjuade företag tillsammans Stockholm i 
denna uppsats.   
 
Syftet med denna uppsats är; att analysera och utvärdera hur Stockholm ska gå tillväga för 
att skapa en attraktiv identitet gentemot ryska besökare. 
 
Uppsatsskribenterna har kommit fram till följande svar: 
Stockholm uppvisar ett lågt värde på variabeln mervärdegenerering och 
identitetskommunikation och därmed är det av största vikt att Stockholms aktörer satsar 
resurser och tid på att öka mervärdegenereringen och identitetskommunikationen. Dessutom 
bör Stockholms aktörer arbeta vidare med de övriga variablerna för att bibehålla ett högt 
värde på dessa. 
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6.1 Slutsatser 
Uppsatsskribenterna har kommit fram till att Stockholm inte har en lyckad image i dagsläget. 
Vidare anger uppsatsskribenterna i nästa avsnitt flera konkreta förslag på hur en attraktiv 
identitet kan skapas för att uppnå en lyckad image. Uppsatsskribenterna anser att Stockholm 
har förutsättningar för att uppnå en lyckad image om aktörerna integrerar de sex olika 
faktorerna gentemot den ryska marknaden. Då de intervjuade företagen uppvisar lågt värde på 
mervärdegenerering och identitetskommunikation blir det viktigt att arbeta främst med dessa, 
eftersom de två faktorerna bidrar till att resultatet blir lågt. Arbetet med att skapa en attraktiv 
identitet för att uppnå en lyckad image bör ske långsiktigt då det kräver mycket tid och 
resurser.  
 
6.2 Rekommendationer 
Uppsatsskribenterna har formulerat ett antal konkreta förslag som de intervjuade företagen 
bör beakta. Dessa förslag är rekommendationer som kan hjälpa de intervjuade företagen och 
Stockholm att uppnå en lyckad image gentemot den ryska marknaden.   
 
För att öka involveringsgraden har uppsatsskribenterna som förslag att information 
tillhandahålls på ryska och genom flera marknadsföringskanaler som exempelvis Internet och 
broschyrer. Uppsatsskribenterna menar att samtliga intervjuade företag är på god väg när det 
gäller detta. Vidare blir det viktigt att skapa personlig kontakt till de ryska besökarna, som 
Incoming Scandinavia påpekar, för att öka involveringen. Därför blir det viktigt att 
upprätthålla långsiktiga kontakter mellan rysktalande personal på olika företag och ryska 
besökare. Uppsatsskribenterna anser att de intervjuade företagen har en stor möjlighet att bli 
framgångsrika på den ryska marknaden, eftersom ryska besökare generellt inte är 
priskänsliga. Det ökar möjligheterna att skapa höginvolverade ryska besökare. 
 
För att öka de imagestärkande aktiviteterna har uppsatsskribenterna flera förslag. 
De intervjuade företagen bör satsa ännu mer resurser på att göra olika events tillsammans med 
företag från samma men även andra branscher. Det kan bidra till att stärka imagen på den 
ryska marknaden. Det är även viktigt att företagen utvecklar samarbeten med exempelvis PR 
byråer i Ryssland, eftersom de kan hjälpa till att hitta rätt media. Uppsatsskribenterna anser 
även att det är av stor betydelse att de intervjuade företagen ständigt har i åtanke att allt de gör 
och kommunicerar påverkar imagen både positivt och negativt. Det blir därmed viktigt att 
arbeta långsiktigt med genomtänkta imagestärkande aktiviteter, dessa bör stärka varandra och 
kommunicera samma budskap. Därmed blir det ytterst viktigt att aktörerna i Stockholm 
samarbetar med imagestärkande aktiviteter. 
 
Uppsatsskribenterna har ytterligare ett förslag på hur man kan öka de imagestärkande 
aktiviteterna. Till exempel kan pressresor utvecklas genom att Stockholms aktörer bjuder in 
och utför lobbying mot rysk media, så att de ska komma till Stockholm och göra reportage. 
Dessa reportage kan vara mer trovärdiga än om Stockholms destinationsmarknadsförare 
marknadsför Stockholm. Vidare är kostnaden för denna marknadsföring betydligt lägre än att 
köpa annonsplatser. Detta förslag kan även utvecklas genom att flera personer från olika 
branscher som mode och inredning bjuds in. Det kan bli mycket effektfullt då Stockholm syns 
i flera olika sammanhang och exponerar sin identitet genom flera olika media och branscher. 
Det blir således inte en renodlad destinationsmarknadsföring av Stockholm. 
Uppsatsskribenterna menar dock att om ryska aktörer från olika branscher gör sina 
reklambilder med Stockholmsmotiv i bakgrunden, kommer det att resultera i att Stockholm 
syns på många olika platser. 
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För att göra identiteten attraktiv har uppsatsskribenterna ett förslag. Identiteten kan baseras på 
myter om gemensam rysksvensk historia där olika historiska stereotyper kan ha en 
framträdande roll. Ett annat exempel kan vara att identiteten skapas genom att kombinera 
Stockholms unika landskap med en konstresa till olika museum med båt.   
 
För att öka målgruppsfokuseringen bör de intervjuade företagen vara vaksamma på att 
målgrupperna kan förändras vad gäller preferenser. Därför bör de intervjuade företagen 
ständigt undersöka målgrupperna för att kunna anpassa och rikta sin image, sitt varumärke 
och sina imagestärkande aktiviteter. VisitSweden är ett bra exempel på det då de kontinuerligt 
arbetar med kundundersökningar och arbetar med ett företag som analyserar segment och 
målgrupper.   
 
För att öka mervärdegenerering i imageskapandet har uppsatsskribenterna som förslag att göra 
modereportage med designkläder i miljöer där rysksvensk historia speglas, då uppsatsens 
empiri visar på att ryssarna är intresserade av designkläder och gemensam historia. Förslaget 
kan i sin tur utvecklas till ett tema om mode, då VisitSweden arbetar med teman. Vidare vore 
det ett mervärde för dessa ”tema moderesor” att erbjuda mervärden som personalshopper. Det 
ger också möjlighet att utveckla nätverk med nya samarbetspartners som exempelvis Nordiska 
Kompaniet. Detta förslag medverkar till att stärka Stockholms image gentemot de ryska 
besökarna. Stockholms image kan därmed uppfattas som en ”Storstad som erbjuder personlig 
förstklassig skandinavisk design.”  
 
Ett ytterligare förslag är att samarbeta med ryska personer på plats i Ryssland som innehar 
lokal kännedom om marknaden. Det kan även vara bra att ha en direktkommunikation med 
ryska besökare kontinuerligt för att förstå deras värdeskapande logik, för att kunna skapa och 
anpassa mervärdena till valda målgrupper. 
 
För att stärka identitetskommunikationen bör SVBs varumärke utvecklas. Till exempel kan 
stödjande varumärken skapas, som är riktade specifikt mot målgrupperna i Ryssland. 
Uppsatsskribenterna tycker ett bra sätt kan vara att skapa varumärken kring de olika teman 
som VisitSweden arbetar med. Exempelvis kan tema mode få varumärket ”Stockholm the 
Capital of Scandinavian design” och tema kultur få varumärket ”Stockholm the Capital of 
interlinked history – Visit Sweden a part of Russian Culture”. De stödjande varumärkena kan 
skapa ett intresse för Stockholm hos de ryska målgrupperna. Då riktade varumärken kan bli 
mer uppmärksammade på den ryska marknaden eftersom de anspelar på målgruppernas 
intressen och känslor. 
 
För att öka samverkan har uppsatsskribenterna som förslag att ingå i nya partneravtal men 
även att kunna avveckla icke lönsamma relationer. Det innebär att nätverket ständigt måste 
utvärderas för att vara konkurrenskraftigt. MITT-mässan i Moskva, som samtliga företag 
deltar på är ett effektivt sätt att skapa nya kontakter. Vidare är SVBs business to business 
projekt och events bra sätt att samarbeta med aktörer på den ryska marknaden. 
 
6.3 Kunskapsbidrag 
Uppsatsens kunskapsbidrag är att företagen som medverkat i intervjuerna men även andra 
företag i olika städer har möjlighet att läsa uppsatsen och ta del av uppsatsskribenternas 
slutsatser. Det kan hjälpa företagen att förstå sin situation ännu bättre och vidta åtgärder för 
att bli framgångsrika vad gäller identitetsskapande. Uppsatsskribenterna har formulerat ett 
antal konkreta rekommendationer som företag kan ha nytta av. Vidare kan det hjälpa 
företagen att förstå sina styrkor och svagheter i sitt identitetsskapande. Dessutom kan företag 
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få en insyn i hur man kan arbeta för att skapa en attraktiv identitet för att uppnå en lyckad 
image. Det kan även vara intressant för företagen att få läsa om varandra för att se hur de 
arbetar och uppfattar saker och ting.   
 
6.4 Förslag till fortsatt forskning 
Uppsatsskribenterna anser att det vore intressant att belysa problemformuleringen utifrån ett 
kundperspektiv då denna uppsats endast haft ett företagsperspektiv. Kundperspektivet är 
viktigt att undersöka för att förstå kundernas preferenser och beteenden. Det skulle med fördel 
kunna göras genom direktintervjuer med kunder på resebyråer i Ryssland, exempelvis i St. 
Petersburg. Forskaren skulle också kunna intervjua ryska besökare på exempelvis Junibacken 
eller Incoming Scandinavias kunder. Vidare skulle företagsperspektivet som denna uppsats 
belyser kunna utvecklas ytterligare, då besök på exempelvis MITT-mässan skulle kunna 
göras, för att få en ännu mer djupare och bredare förståelse för uppsatsens ämne.     
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7. Kvalitetssäkring och kritisk granskning 
 

I detta kapitel presenteras hur uppsatsskribenterna har arbetat för att säkra kvaliteten i 
uppsatsen.  

 
 
Uppsatsskribenterna har säkrat uppsatsens kvalitet genom att under hela arbetets gång använt 
vetenskaplig och erkänd litteratur som kritiskt granskats. Vidare har intervjupersoner som 
besitter kunskap i ämnet intervjuats. För att säkra empirins kvalitet har uppsatsskribenterna 
undvikit personliga värderingar och åsikter samt avstått från att ställa ledande frågor. 
Dessutom har uppsatsskribenterna hela tiden granskat och ifrågasatt uppsatsens innehåll 
utifrån reliabilitet och validitet. Uppsatsskribenterna har även säkrat uppsatsens kvalitet 
genom att ständigt koppla till metoder och teorier för att ge uppsatsen en hög vetenskaplig 
nivå. Varje kapitel i uppsatsen anknyter till varandra för att minska risken att irrelevant text 
finns med. Uppsatsskribenterna har noggrant valt faktorer utifrån teorierna för att sedan 
omvandla de till variabler som kan bedömas och visa på ett resultat. På så vis har 
uppsatsskribenterna säkrat att det som ämnats att undersökas blivit undersökt.     
 
Uppsatsens svagheter är att de elektroniska källorna kan ses som mindre pålitliga eftersom de 
inte är kritiskt granskade av forskare. Vidare kan informationen vara felaktig och snedvriden, 
då personliga värderingar och åsikter kan spegla texten. Emellertid har uppsatsskribenterna 
granskat dessa källor och anser att dessa är pålitliga i de sammanhang som de nämns. Det 
innebär att elektroniska källor har undvikits i uppsatsens metod- och teoriavsnitt. En 
ytterligare svaghet kan vara att för få intervjupersoner medverkat. Om fler hade intervjuats 
kanske resultatet blivit ett annat. Till exempel hade fler företag i andra branscher kunnat 
intervjuas för att få reda på deras åsikter. Dessutom uppfattar intervjupersonerna verkligheten 
på olika sätt vilket kan skilja sig från dem som inte medverkat i uppsatsen.  
 
Den interna validiteten är en styrka, då det finns en god överensstämmelse mellan teori och 
empiri. Det ökar trovärdigheten och vetenskapligheten i uppsatsens innehåll. Vidare har en 
god balans uppnåtts mellan teori, empiri och analys, för att vikt inte ska läggas på ett enskilt 
kapitel. Uppsatsen har dessutom visat på ett tydligt resultat och därigenom besvarat 
problemformuleringen samt syftet. Det har bidragit till att betydande kunskap frambringats, 
inte bara för uppsatsskribenterna utan även för andra personer och företag. 
  
Uppsatsskribenterna anser att en styrka är att de valde att undersöka ett relativt nytt ämne som 
det finns begränsad vetenskaplig forskning om. Därmed har betydelsefull kunskap erhållits 
för ämnet och givit möjlighet till fortsatt forskning.  
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Intervjuer 

• Stockholm Visitors Board AB, Lotta Andersson 08-04-24; besöksintervju Stockholm. 
• VisitSweden, Marie Hedmark 08-04-24; besöksintervju Stockholm. 
• Incoming Scandinavia, Thomas Lindblad 08-04-22; besöksintervju Stockholm. 
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Figurer 

• Figur 1: Bearbetad version av image som förutsättning för professionella möten: 
Andersson Göran; Professionella möten och mötesplatser; Södertörns Högskola, 
Huddinge; 2006. 

• Figur 2: Egen illustration av den teoretiska syntesen. 
 
Bilder 

• Bild 1: Karta över Ryssland: http://www.ui.se/default.aspx?country_id=137 2008-
04-17 

• Bild 2: Logotyp av Stockholms varumärke: 
http://www.stockholmbusinessregion.se/templates/indexpage____21555.aspx 2008-
04-17 

• Förordsbild : http://www.barnensrum.se/c-138-babushka.aspx  2008-04-16  
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Bilagor 
 
Bilaga 1 
 
”Varför Skandinaviens huvudstad 

 
1. Stockholm är Skandinaviens naturliga mittpunkt – The Central Capital of Scandinavia 

• Mobil och trådbunden kommunikation i världsklass. 
• Stockholms hamnar är Östersjöns största mötesplats. 
• Flera internationella flygplatser. 
• Världsledande akademiska institutioner. 

 
2. Stockholm är Skandinaviens ekonomiska centrum – The Business Capital of Scandinavia 

• Innovationscentrum, med bland annat IT världsklass. 
• Ett av Europas största bioteknikkluster. 
• Högst representation av multinationella företag. 
• Störst börs i Skandinavien. 
• Största besöksnäringen i Skandinavien. 

 
3. Stockholm är Skandinaviens tongivande kulturstad – The Culture Capital of Scandinavia. 

• Nobelpriset. 
• Centrum för musikproduktion. 
• Internationell matkultur. 
• Ett unikt utbud av gallerier och museer. 
• Form- och design i världsklass.”63 

 

                                                 
63 http://www.stockholmtown.com/upload/PDF/projektkatalog_08.pdf 2008-04-17 
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Bilaga 2 
 
Intervjufrågor för intervjuer 
 

1. Hur upplever du att ryska besökare uppfattar Sverige? 
 

2. Känner många ryssar till Sverige som besöksmål? 
 

3. Vilka är era primära ryska målgrupper? 
 

4. Har ni definierat och analyserat målgrupperna? 
 
5. Har ni skapat en medveten image gentemot de målgrupperna? 

 
6. Är ryska besökare involverade i kunderbjudandet? 

 
7. Arbetar ni i nätverk för att skapa en gemensam image? 
 
8. Vilka aktörer ingår i nätverket? 

 
9. Tror du att Stockholm kan skapa en lyckad image gentemot ryska besökare? 

 
10. Arbetar ni med imagestärkande aktiviteter?  

 
11. Hur tror du att ert imageskapande kan utvecklas och förbättras? 

 
12. Använder ni mervärde i imageskapandet gentemot ryska besökare? 

 
13. Har ni ett tydligt varumärke riktat mot den rys ka målgruppen? 

 
14. Kommunicerar ni Stockholms image medvetet genom varumärket? 
 
15. Vad tror du om framtiden?  
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Bilaga 3 
 
Intervjufrågor e-post 
 

1. Hur tror ni ryska besökare upplever Stockholm som besöksmål? 
 
2. Vad efterfrågar ryska besökare?  

 
3. Vad tror ni Stockholm måste göra för att attrahera ryska besökare i framtiden? 
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Bilaga 4 
 
Intervju First Hotel Reisen 
 
    
Jannice Andersson är Shift Leader på First Hotel Reisen. 

Jannice Andersson upplever att ryska besökare uppfattar Stockholm som välordnat, ljust och 
öppet. Men även som spännande och annorlunda besöksmål. 

De ryska besökarna efterfrågar märkesshopping och har ofta förfrågningar på egna privata 
guider, båtutflykter och betalar gärna för det. De efterfrågar också äldre byggnader och 
Icebar. 

För att attrahera ryska besökare i framtiden, bör Stockholm framhäva shopping, Gamla Stan 
med dess arkitektur som är annorlunda från den ryska. Jannice Andersson tror även att det kan 
vara smart att nischa sig åt att sälja in exklusiva paket med personalshopper och guide. 
 
 
 
 
 
 


