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Sammanfattning 
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Författare: John Fredholm & Jakob Carlsson 

Handledare: Christian Widholm  
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Syfte: Syftet med den här uppsatsen är att jämföra hur synen på konkurrens och 
destinationsmarknadsföring ser ut mellan de Skandinaviska huvudstäderna, med fokus på 
Stockholm, utifrån de officiella destinationsmarknadsföringsorganisationerna och konsulter inom 
turismbranschen. 

Metod: Denna studie omfattar en kvalitativ metod där personliga intervjuer har genomförts med 
sex respondenter relevanta för uppsatsens syfte. 

Teoretiska perspektiv: Studiens teoretiska perspektiv består av teorier om konkurrens, 
destinationsmarknadsföring, place branding och image. 

Resultat: Mellan destinationsmarknadsföringsorganisationerna skiljer sig synen på 
marknadsföringen till viss del. Synen på konkurrensen visar en markant skillnad. 
Konsulternas syn på marknadsföringen skiljer sig åt i vad som bör marknadsföras för att vara som 
mest attraktiv. Konsulterna är till skillnad mot destinationsmarknadsföringsorganisationerna eniga 
om konkurrensen mellan huvudstäderna i Skandinavien. 



Abstract 

Title: Stockholm - The greatest of them all?  

Subject/Course: Tourism science C, Bachelor thesis. 

Authors: John Fredholm & Jakob Carlsson  

Supervisor: Christian Widholm  

Keywords: Stockholm, tourism, competition, destination marketing. 

Purpose: The purpose of this study is to compare how destination marketing organisations and 
external consultants in the tourism industry look at competition and destination marketing between 
the Scandinavian capitals with Stockholm as a basis.  

Method: This study includes a qualitative method which has been conducted by personal interviews 
with six respondents with relevans for this studies purpose. 

Theoretical perspektiv: This thesis theoretical perspektiv consist of theories about competitiveness, 
destination marketing, place branding and image.  

Conclusion: The view on destination marketing between the two studied destination marketing 
organisations differs to some extent, while the view on destination competition has a significant 
difference. The consultants view on destination marketing differ in what should be promoted to be 
the most attractive, but is opposed to the DMOs agreed on the competition between the 
Scandinavian capitals. 
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1. Inledning 
I detta kapitel redogörs för bakgrunden till problemet vi har valt att utforska, innefattande syfte och 
frågeställning samt även bakgrundsinformation om Stockholm som turistdestination. 

1.1 Bakgrund 
Tillväxten inom turismen har sporrat till betydande förändringar i det sätt som destinationer 
hanteras enligt Ritchie och Crouch.  Gårdagens passivitet i att välkomna en turist till en destination 1

för att sedan inte göra någonting för att ingripa i besöksprocessen, utan istället helt förlita sig på att 
resebranschen ska locka hit och tillfredsställa besökare är sedan länge glömd. Idag har i stället 
processen förändrats dramatiskt och konkurrens om en del av turistmarknaden är mer av en 
normalitet som destinationer har börjat anpassa sig efter i sina destinationsplaneringar.  2

Destinationer behandlas nuförtiden som industriprodukter för att locka till sig investeringar och 
turism och konkurrensen mellan destinationer har blivit något som idag är naturlig och ingår i 
strategierna för destinationschefer.  En destination som har en tydlig vision med turismen, som 3

delar den visionen med alla intressenter, som är väl medveten om både dess egna styrkor och 
svagheter, som utvecklar en lämplig marknadsstrategi, och som implementerar denna på ett 
framgångsrikt sätt kan vara mer konkurrenskraftig än en destination som aldrig har ställt sig frågan 
om vilken roll som turismen spelar i dess ekonomiska och sociala utveckling.  Vid konkurrens 4

mellan destinationer är samverkan och samarbete mellan olika aktörer och företag inom en 
destination avgörande för att inte riskera att äventyra de långtidsstrategier som finns eller välståndet 
inom destinationen.  5

Sveriges huvudstad Stockholm är genom sina gamla slogans ”Stockholm - Venice of the north” och 
”Stockholm - Beauty on water” känt för sina öar och vatten.  Stockholm är den största staden i 6

Sverige men är ändå relativt liten i jämförelse med andra huvudstäder i världen. Detta gör att det 
enkelt går att ta sig runt till fots mellan de fem stadsdelarna i cityområdet som omringas av skärgård 
och skog. Anledningen till att besökare kommer till Stockholm är kulturen och mixen av nationella 
och internationella upplevelser men även affärer då Stockholm är Skandinaviens ledande stad för 
affärer hävdar SVB.  Stockholm har på senare tid blivit en allt mer attraktiv besöksdestination och 7

enligt European Cities Monitor placerar sig Stockholm på plats nummer sex av de mest växande 
tillväxtregionerna i Europa. Antalet gästnätter har växt med 41 procent det senaste decenniet enligt 
Stockholm Business Region (SBR) och år 2014 var 50 procent av de utländska affärsresenärerna 

 Ritchie. J.R.B & Crouch. I.G, 2003, s. 11

 Ritchie. J.R.B & Crouch. I.G, 2003, s. 12

 Ritchie. J.R.B & Crouch. I.G, 2003, s. 23

 Crouch. G & Ritchie. J.R.B, 1999, s.1434

 Fyall. A & Garrod. B, 2005, s.75

 Gascó-Hernandez. M. & Torres-Coronas. T, 2009, s. 272 6
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och 34 procent av nöjesresenärerna som reste till Sverige på besök i Stockholm.  Detta beror enligt 8

SVB på en ökad attraktionskraft genom bland annat tillgänglighet på grund av lågprisflyg och 
marknadsföring. De anser att Stockholms miljö med en blandning av stad och natur har en stor 
dragningskraft.         9

2003 valde Stockholm att positionera sig som ”Stockholm - The Capital of Scandinavia” för att 
kunna konkurrera internationellt och 2005 lanserades varumärket mot resten av världen. 
Huvudargumenten till detta varumärke har blivit indelade i tre kategorier och de är enligt SVB: 

Central - Stockholm är centralt placerad och är den största staden i Skandinavien 
Business - Stockholm är Skandinaviens ekonomiska centrum 
Culture - Stockholm är Skandinaviens tongivande kulturstad  

Varumärket skapades för att locka internationella entreprenörer och företag att göra investeringar i 
Stockholm men även för att locka kundgruppen MICE (meeting, incentives, conferencing, 
exhibition) tillsammans med andra affärsresenärer och vanliga turister. ”Stockholm - The Capital of 
Scandinavia" vision är att 2020 vara Europas ledande hållbara tillväxtregion och att nå 15 miljoner 
gästnätter vilket innebär en årlig ökning med 4 procent fram till dess.   10

1.2 Problematisering  
Tack vare dagens teknologi har dagens turister mycket mer information och fler möjligheter att 
kunna välja den exakta destination som uppfyller deras förväntningar. Det gör att de ansvariga för 
destinationerna måste jobba mer aktivt för att attrahera turister till just deras destination.  En 11

närmare granskning av dagens konkurrensutsatta omvärld gjord av Ritchie and Crouch visar att det 
har skett stora förändringar i dessa komponenter och att de har ändrat sin struktur på ett närmast 
radikalt sätt. Ritchie och Crouch menar att konsekvenserna av den här, relativt stora, 
omstruktureringen har lett till att de ansvariga för destinationsledningen arbetar efter en uppsättning 
av ständigt föränderliga regler som ständigt omdefinierar den exakta innebörden av konkurrens.  12

Även om de faktorer som bestämmer en destinations attraktionskraft förblir relativt konstanta så 
kräver konkurrensens föränderliga natur att en destination ständigt omprövar sin förmåga att 
konkurrera. Som ett resultat av detta blir det nödvändigt för olika aktörer inom besöksnäringen på 
en destination att samarbeta för att bli så konkurrenskraftiga som möjligt gentemot andra 
turistdestinationer.   13

 Tillväxtverket: http://www.tillvaxtverket.se/download/18.dc469ed14d82e6e120ce177/1443039643769/8

Info_0613_web_0602.pdf s.8-9 (15/4 - 2016)
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En stor del av konkurrenskraften hos en destination ligger i hur man lyckas marknadsföra 
destinationen mot potentiella nya besökare, samt att man lyckas hitta rätt marknad att locka. Att 
marknadsföra en hel destination är någonting som borde vara av intresse för alla de olika aktörer 
som gynnas av en ökad turism på destinationen. Därför sker marknadsföringen ofta genom en 
central organisation med intressenter och representanter från olika delar av turismnäringen och 
näringslivet samt kommun och stad vars syfte är att utveckla turismen på destinationen. En sådan 
organisation, även kallad DMO (destination marketing/management organisation) planerar både 
kort-/ och långsiktigt för turismen på destinationen och bidrar till en utveckling av samhället samt 
fungerar som en nyckel till staden för besökare och turister.  14

Stockholm som turiststad har vuxit kraftigt de senaste tio åren och enligt Stockholm Business 
Region så har bland annat antalet gästnätter stigit med närmare 40 procent.  Den starka 15

framgången har enligt Stockholm Visitors Board berott på bättre marknadsföring och tillgänglighet 
vilket har lett till en större attraktionskraft. För att stärka sig nationellt men även på den 
internationella marknaden har fler åtgärder vidtagits. Bland annat utvecklades Stockholmsstrategin 
2020 av Stockholm Visitors Board och Stockholm Business Region som svar på den nationella 
strategin för att fördubbla turismen i Stockholm och möta konkurrensen från andra destinationer.  16

1.3 Syfte 
Syftet med den här uppsatsen är att jämföra hur synen på konkurrens och 
destinationsmarknadsföring ser ut mellan de Skandinaviska huvudstäderna, med fokus på 
Stockholm, utifrån de officiella destinationsmarknadsföringsorganisationerna och konsulter inom 
turismbranschen. 

1.4 Frågeställningar  
• Hur förhåller sig destinationsmarknadsföringsorganisationer till konkurrens och 

platsmarknadsföring när det gäller Stockholm Stad, ur ett skandinaviskt perspektiv? 

• Hur förhåller sig konsulter inom turism till konkurrens och platsmarknadsföring när det gäller 
Stockholm Stad, ur ett skandinaviskt perspektiv?  

1.5 Avgränsningar 
För den här uppsatsen har vi som skribenter valt att avgränsa oss till att endast studera Stockholm i 
relation till de två andra skandinaviska huvudstäderna, Oslo och Köpenhamn. En större avgränsning 
som sträcker sig till fler europeiska städer skulle kunna vara relevant i en större undersökning för att 
vidare studera destinationsmarknadsföringen i Europa och skillnaden mellan de olika sorters 

 Buhalis. M, 2000, s. 9914

 SBR: http://www.stockholmbusinessregion.se/sv/Vanliga-fragor1/ s.1 (15/4-2016)15

 SBR: www.stockholmbusinessregion.se/sv/Vanliga-fragor1/Strategi2020/ s.1 (15/2-2016)16
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destinationer som finns. I uppsatsen har vi också valt att inte inkludera turisternas syn på den 
möjliga konkurrens som finns länderna emellan och hur de uppfattar den marknadsföring som de 
har stött på. 

1.6 Definitioner 
För att ytterligare förenkla för läsare av den här uppsatsen har vissa ord och begrepp valts att 
förklaras grundligare. Dessa nämns nedan i punktform med en tillhörande enklare förklaring. 

• DMO - Destination Marketing/Management Organisation. En organisation som har till 
huvuduppgift att skaffa kunder till destinationen genom att marknadsföra den lokalt, regionalt, 
nationellt och internationellt. 

• SVB & SBR - förkortningar till Stockholm Visitors Board och Stockholm Business Region. Dessa 
fungerar som DMO’s i Stockholmsregionen. 

• Skandinavien - I denna uppsats innefattar Skandinavien länderna Sverige, Norge och Danmark. I 
vissa benämningar inkluderas även Finland och Island i Skandinavien men inte i denna studie. 

• Start-up - Det finns många definitioner på vad en start-up är men enligt U.S. Small Business 
Administration definieras start-up som ett företag oftast med en inriktning på teknologi med en 
stor potential till tillväxt.  17

 SBA: https://www.sba.gov/starting-business/how-start-business/business-types/startups-high-growth-businesses s.1 17

(20/4-2016)
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2. Metod 
I detta kapitel presenterar vi valet av metod för studien och det tillvägagångssätt som använts för 
insamlingen av den empiriska informationen och annan data.   

2.1 Forskningsansats 
Denna undersökning besvarar med hjälp av användandet av en kvalitativ metodansats och sex 
stycken intervjuer utförda med personer relevanta för ämnet och information samlad via teoretiskt 
material, uppsatsens frågeställning. 

2.2 Kvalitativ metod 
Kvalitativ metod är en metod som vill skapa sig en djupförståelse för ämnet som undersöks. 
Metoden ger ett perspektiv utifrån respondenten vilket gör det ytterst viktigt att undersökaren och 
respondenten formar ett band av tillit för att respondenten ska känna sig trygg och att undersökaren 
ska få så sanningsenliga svar som möjligt. Insamling av data inom kvalitativ metodansats sker bland 
annat genom observationer och intervjuer.  En positiv aspekt av att använda sig av en kvalitativ 
metodansats är att det enklare går att ändra om de ursprungliga undersökningsfrågorna kommer ur 
fokus eller blir för svåra att svara på.   18

Kvalitativ och kvantitativ metod är två metoder som skiljer sig åt bland annat genom att inom den 
kvalitativa metoden så vill undersökaren få en djupare förståelse för ämnet och tolka det som 
undersöks medan inom kvantitativ metod så vill undersökaren se verifierbara samband på det som 
undersöks.  Detta utesluter dock inte att kvalitativ forskning kan ha samband.  En annan sak som 19 20

skiljer dessa två metoder åt som Bryman och Bell tar upp är vems perspektiv som undersökningen 
vill åt. Inom ett kvalitativt forskningsperspektiv utgår undersökningen från respondenternas 
uppfattning medan inom det kvantitativa forskningsperspektivet så utgår studien från undersökarens 
perspektiv.  För detta arbete ansågs den kvalitativa metoden som den rätta för att kunna göra denna 21

undersökning så utförligt som möjligt. Det centrala i studien blir att få en djupare inblick och 
förståelse av problemet som undersöks istället för att pröva giltigheten av den samlade 
informationen.         22

2.3 Kvalitativ intervju 
Intervjuer är en av de vanligaste metoderna för att samla in primärdata med en kvalitativ 
utgångspunkt inom forskning. Intervjuer kan delas in i ostrukturerade intervjuer och semi-

 Alvehus. J, 2013, s. 2118

 Alvehus. J, 2013, s. 2119

 Alvehus. J, 2013, s. 2120

 Bryman. A, 2011, s. 37121

 Bryman. A, 2011, s. 37122
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strukturerade intervjuer. Vid semi-strukturerade intervjuer, som valdes för den här uppsatsen, så 
följs ett tema som undersökaren vill ha svar på. Vid semi-strukturerade intervjuer kan följdfrågor 
ställas för att få djupare svar och förståelse.  Fördelar med att arbeta med intervjuer är flexibiliteten 23

och att svaren kan tolkas på ett sätt som inte är möjligt i enkätundersökningar.  Negativa sidor med 24

att jobba med intervjuer är att det är tidskrävande på grund av allt arbete som måste göras innan, 
under och efter intervjun. I många fall mer än en gång i en undersökning på grund av olika 
respondenter.  Något som intervjuare måste ha i åtanke är intervjuareffekten som är en effekt som 25

påverkar svaret som respondenter ger beroende på hur respondenten betraktar intervjuaren.  Båda 26

parter i intervjun har förutfattade meningar som skapas bland annat av kön, ålder och etnicitet vilket 
kan påverka relationen och tilliten mellan parterna.  Detta påverkar hur mycket information som 27

delas och hur sanna svaren är. Det som intervjuaren kan göra för att påverka detta till det positiva är 
att vara punktlig och neutral.     28

2.4 Tillvägagångssätt 
Tillvägagångssätten inom samhällsvetenskaplig forskning är kvalitativ eller kvantitativ metod. Vi 
har valt att arbeta inom det kvalitativa tillvägagångssättet. Vi ansåg att det passade bäst in i den 
studie som vi ville utföra då vi ville få en tydlig och djup förståelse för ämnet. Metoden ger ett 
perspektiv utifrån respondenten vilket gör det ytterst viktigt att undersökaren och respondenten 
formar ett band av tillit för att respondenten ska känna sig trygg och att undersökaren ska få så 
sanningsenliga svar som möjligt. I vårt fall så har vi använt oss av semi-strukturerade intervjuer för 
att följa temat som besvarar våra frågeställningar. Vid varje intervjutillfälle så har en intervjumall 
skapats och använts för att underlätta och styra intervjun i den riktning som vi var ute efter.  På 
grund av det geografiska avståndet och tidsbrist hos intervjurespondenterna gav vi dem möjligheten 
att välja att utföra intervjun på mail, på telefon eller via Skype vid ett tillfälle som passade deras 
schema. Två intervjuer utfördes via mail, två intervjuer via telefon och två intervjuer via Skype. Det 
gjorde det svårare för oss vid tolkning av svaren, att verkligen veta vad respondenten ville få fram 
med svaren då fyra av sex intervjuer utfördes utan kroppslig närvaro vilket kan påverka de svar 
respondenten ger.  Det gjorde det också svårt att skapa ett band med respondenten. I och med detta 29

försökte vi att ställa så uttömmande frågor som möjligt för att få en så bred bild som möjligt då det 
inte gick att ställa följdfrågor vid mailintervjuerna. Vid telefon-och Skypeintervjuerna spelades 
intervjuerna in för att vi skulle kunna återgå till informationen vid ett senare tillfälle. Detta 
underlättar tolkningsarbetet och får intervjun att flyta på så naturligt som möjligt. Efter varje 
intervju har en transkribering av materialet gjorts där information som var irrelevant för studien 
lämnats ute. Transkriberingen har även använts som hjälpmedel vid arbetet kring empirin och som 

 Bryman. A & Bell. E, 2013, s. 47623

 Bell. J, 2014, s. 18924

 Bell. J, 2014, s. 19025

 Denscombe. M, 2009, s.11626

 Denscombe. M, 2009, s.11627

 Denscombe. M, 2009, s.11628

 Bryman. A, 2011, s. 20929
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hjälp för att komma ihåg den information som samlades in under intervjun. En intervjurespondent 
önskade att vara anonym i studien vilket gjorde att pseudonymen Karl Olsson skapades för att möta 
respondentens önskan. 

2.5 Urval  
Denna studies urval gjordes utifrån personer som ansågs vara lämpliga att bidra med information till 
undersökningen, vilket även kan kallas ett strategiskt urval. Det strategiska urvalet görs utifrån val 
av personer som är relevanta för ämnet som studeras vilket innebär att urvalet är strategiskt då de 
utformas specifikt utifrån de undersökningsfrågor som ställs.  Det strategiska urvalet gjordes 30

genom noga utvalda personer som ansågs kunna svara på de frågor som undersökningen efterfrågar. 
Vi valde att kontakta och intervjua personer inom officiella marknadsföringsorganisationer men 
även konsulter som inte jobbar direkt med marknadsföring men som har kunskap om turismen inom 
Skandinaviens huvudstäder och dess konkurrens. 

2.6 Validitet och reliabilitet   
Även om validitet och reliabilitet är något som fungerar på båda metodsynsätten så diskuteras 
validitet och reliabilitet mest vid kvantitativ metod. Detta på grund av att inom kvantitativ metod så 
läggs det större tyngd på de begrepp som används i datainsamling. Fel begrepp kan få respondenten 
att tolka frågan fel vilket leder till felaktig information vilket sänker validiteten.  För att en studie 31

ska anses vara så pålitlig som möjligt så måste studien vara möjlig att göras om och nå samma 
resultat om och om igen. Ju fler resultat som visar lika som de tidigare, desto högre reliabilitet.  32

För att öka reliabiliteten vid de två intervjuerna som utfördes via mail så skickades frågorna till 
respondenterna i förväg vilket gav respondenterna tid att tänka igenom sina svar. Detta kan ha sänkt 
intervjueffekten. Vid de intervjuer som gjordes via telefon och Skype lät vi respondenterna prata 
utan avbrott för att respondenten skulle få säga exakt vad de ville säga och för att inte leda 
respondenterna in i andra tankebanor som påverkade deras svar.  

Validitet, till skillnad från reliabilitet, visar om det som undersökts verkligen stämmer överens med 
det som är avsett att undersökas. Det finns många olika typer av validitet, bland annat intern och 
extern validitet. Den interna validiteten tittar på om en kausal relation existerar mellan variabler och 
ifall relationen är hållbar eller inte. Den externa validiteten ser om resultatet av studien som 
genomförts går att generalisera. Ekologisk validitet är också värt att nämna. Den tar upp hur 
resultatet från studien ska kopplas till verkligheten.  33

 Alvehus. J, 2013, s. 6730

 Alvehus. J, 2013, s.12231

 Alvehus. J, 2013, s.12232

 Bryman. A, 2011, s. 6433
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2.7 Forskningsetik 
Forskningsetik är något som är viktigt att använda sig av vid utformning av en studie. Några 
principer som återkommer är informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och 
nyttjandekravet för att skydda både intervjuare och respondenter.  Informationskravet säger att 34

undersökaren ska informera respondenterna om deras uppgift i projektet och vilka villor som gäller 
för deras deltagande, att deltagandet är frivilligt och att de kan avbryta sin medverkan.  35

Samtyckeskravet innebär att intervjuaren ska ha respondentens samtyckte att få använda 
informationen.  Konfidentialitetskravet säger att alla som jobbar inom studien bör underteckna en 36

förbindelse om tystnadsplikt angående känsliga uppgifter.  Till sist nyttjandekravet som säger att 37

information insamlad i ändamål för studien inte får användas för kommersiella bruk eller andra 
icke-vetenskapliga syften.  I denna studie som undersöker konkurrens, som kan vara ett känsligt 38

ämne, har vi vid varje intervjutillfälle använt oss av samtyckeskravet för att få respondentens 
samtycke att använda informationen. Vi har informerat respondenten om vad syftet är med studien 
och att den information som samlas in under intervjun bara kommer att användas i studien enligt 
konfidentialitetskravet. Detta på grund av att informationen som respondenten lämnar inte ska ge 
någon fördel till konkurrenter eller skada potentiella samarbeten i framtiden. Det är forskarens 
ansvar att inte orsaka någon som helst skada för undersökningspersonen.   39

2.8 Metodkritik  
För att en undersökning ska vara så sann som möjligt måste undersökarna vara objektiva. Att vara 
objektiv innebär att utelämna egna åsikter och tankar kring det ämne som studeras. Inom kvalitativ 
forskning så kritiseras forskare enligt Bryman & Bell ofta för att vara subjektiva vilket påverkar 
materialet som samlas in.  Ingen av oss författare är insatta i konkurrensen mellan huvudstäderna i 40

Skandinavien som turistdestinationer. Detta leder till att vi anser att egna erfarenheter inte bör ha 
påverkat undersökningen även om vi är medvetna om att vi är medskapare av datan vilket gör att 
det är komplicerat att vara helt objektiv. 

Valet av respondenter kan kritiseras då ett antal konsulter som har deltagit i studien inte arbetar 
direkt med marknadsföring men inom turismnäringen på diverse sätt vilket vi anser ger olika 
perspektiv som kan skapa ett intressant resultat. Vi ville även få med Köpenhamns syn på 
konkurrensen och vi försökte få kontakt med Visit Copenhagen och danska konsulter inom 
turismbranschen för att få deras syn på konkurrensen och för att få en djupare inblick och mer data 
till empirin men Visit Copenhagen tackade nej på grund av tidsbrist och vi hittade få danska 

 Forskningsetiska principer: http://www.codex.vr.se/texts/HSFR.pdf s.6 (2/3-16)34

 Forskningsetiska principer: http://www.codex.vr.se/texts/HSFR.pdf s.7 (2/3-16)35

 Forskningsetiska principer: http://www.codex.vr.se/texts/HSFR.pdf s.9-11 (2/3-16)36

 Forskningsetiska principer: http://www.codex.vr.se/texts/HSFR.pdf s.12-13 (2/3-16)37

 Forskningsetiska principer: http://www.codex.vr.se/texts/HSFR.pdf s.14 (2/3-16)38

 Bryman. A & Bell. E, 2013, s. 11439

 Bryman. A, 2011, s. 36940
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konsulter som vi kontaktade men utan resultat vilket påverkade studiens resultat. I efterhand anser 
vi att mailintervju är smidigt men något som bör undvikas om möjligt då respondenterna kan ge 
standardiserade svar på grund av att de har tid att tänka igenom svaren ordentligt utan press från 
personen som intervjuar.  

2.9 Analysmetod  
2.9.1 Kodning 
Vi valde kodning som analysmetod för att få en djupare förståelse för vad som sagts i intervjuerna 
som utförts och dra en röd tråd med teorierna som tagits fram från de utvalda frågeställningarna. Då 
vi har valt att arbeta deduktivt har vi använt oss av deduktiva koder vid kodning av insamlad data 
vilket innebär att koderna har skapat av teoretiska begrepp.  Kodning är ofta en grundsten vid 41

analys av kvalitativ data.  Kodning delas in i tre steg, kodning, som sorterar och sparar data som är 42

betydelsefull för forskningen i koder, tematisering som sorterar koder under samma samlingsnamn 
som skapar teman i koderna och sist summering som summerar koderna vilket gör det möjligt att 
dra slutsatser men som gör att det är viktigt att arbeta materiellt grundligt så att inga nya slutsatser 
kan skapas.    43

2.10 Källkritik 
För att fått fram datan som vi har använt oss av i denna studie så har vi använt oss av två databaser, 
Söderscholar och Google Scholar för att hitta artiklar till teorikapitlet men också för att hitta 
tidigare forskning knuten till ämnet vi studerar. Dessa två databaser ansåg vi vara relevanta för att 
hitta de artiklar vi sökte efter till vår studie. Dock är vissa av artiklarna inte från detta decennium 
vilket gör att de kanske inte är helt uppdaterade på dagens samhälle.   

Datan som är använd till empirin är från kvantitativa intervjuer med personer som är av intresse för 
studien. Vi är medvetna om att svaren i intervjuerna kan vara vinklade i företagens intresse. Till 
empirin har även hemsidor bland annat av intervjupersonernas arbetsplats använts vilka oftast 
används i kommersiella sammanhang vilket även det är medvetet.   

 Aspers. P, 2011, s. 16941

 Bryman. A, 2011, s. 52542

 Hjerm. M, Lindgren. S & Nilsson. M, 2014, s. 37-4143
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3. Teori  
Kapitel tre presenterar de teorier som har använts till hjälp för att besvara studiens syfte, även 
tidigare forskning presentas i detta kapitel. Teorierna som har använts handlar om konkurrens, 
destinationsmarknadsföring, place branding samt image och motivation.  

3.1 Konkurrens  
Konkurrens bland destinationer är något inom forskning som än i dag är relativt outforskat. Två av 
de mest kända faktorerna inom forskningen är däremot ekonomisk tillväxt och konkurrenskraft och 
dessa skapar konkurrens bland destinationer. Vad som också har blivit känt på senare tid är att 
sociala, politiska och institutionella faktorer också har en stor påverkan.  Konkurrens sett från ett 44

makroperspektiv finns framförallt för att förbättra bland annat samhällets realinkomst. 
Makroperspektivet tar upp konkurrens bland företagare och hur företag påverkar varandra genom 
att skapa konkurrens för att få ett övertag genom mervärde. Det som dessa två perspektiv har 
gemensamt är att båda fokuserar på att förbättra livskvaliteten och tillväxt för människan, om inte 
via produkter så med nya jobb och bättre levnadsstandard.  Ritchie och Crouch använder sig av 45

Scott och Lodge för att beskriva deras syn på nationell konkurrens som ett lands möjlighet att 
skapa, producera, distribuera och serva produkter i den internationella handeln samtidigt som 
avkastningen på de egna resurserna ständigt stiger.  Vidare så noterar de också att den möjligheten 46

mer och mer är en fråga om strategier och mindre och mindre en produkt av naturliga tillgångar.  47

De skriver att konkurrens handlar om att i slutändan vara det företag, den destination eller det land 
som kan producera mest och bäst produkter som effektivt och framgångsrikt marknadsförs till 
besökare men också till den lokala befolkningen.   48

Det finns enligt Poon fyra principer som turistdestinationer bör följa för att vara konkurrenskraftiga. 
Den första principen är att prioritera miljön först. Miljön är något som på senare dagar har blivit 
väldigt viktigt för kunder liksom gäster vid val av både företag eller destination, ingen vill stödja 
någonting som bidrar till att förstöra planeten. Den andra principen är att turismsektorn behöver 
vara en av de ledande sektorerna på destinationen. Den tredje är att destinationens 
distributionskanaler behöver förstärkas för att nå ut till alla potentiella intressenter och den sista 
principen som bör följas är att skapa en dynamisk privat sektor.  Dessa menar Dwyer och Kim är 49

allt för breda för att kunna användas av en destinations aktörer och intressenter och föreslår istället 
Ritchies och Crouchs arbete inom destinationskonkurrens som det mest detaljerade hittills. Ritchie 
och Crouch hävdar att, i absoluta termer, den mest konkurrenskraftiga destinationen är den som 
åstadkommer den största framgången; det vill säga, mest välbefinnande för dess invånare på ett 

 Dwyer. L & Chulwon. K, 2003, s. 37044

 Dwyer. L & Chulwon. K, 2003, s. 370-37145

 Crouch. G & Ritchie. J.R.B, 1999, s. 14046

 Crouch. G & Ritchie. J.R.B, 1999, s. 14047

 Crouch. G & Ritchie. J.R.B, 1999, s. 14048

 Poon, A. 1993, s. 37549
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hållbart sätt.  De fortsätter med att säga att för att vara konkurrenskraftig måste en destinations 50

utveckling av turismen vara hållbar, inte bara ekonomiskt och inte bara ekologiskt, men socialt, 
kulturellt och politiskt också.  Enligt Ritchie och Crouch så kan destinationens konkurrenskraft 51

bedömas genom att studera dess långsiktiga ekonomiska välstånd.  I deras artikel Tourism, 52

Competitiveness and Societal Prosperity så skriver de också att för att lyckas så måste destinationer 
säkerställa att deras samlade dragningskraft, och integriteten i upplevelserna som de levererar till 
besökarna, är likvärdig eller överstiger de många alternativa destinationers upplevelser som finns 
tillgängliga i periferin hos den potentiella besökaren.  Samtidigt så sker det också en skiftning 53

inom den globala turismparadigmet som kräver ökade samarbeten och samverkan på den lokala och 
regionala nivån för att säkerställa att en kvalitativ turismprodukt kan konkurrera effektivt på den 
globala nivån. Det här har några forskare börjat kalla för coopetition, en sammanslagning av orden 
cooperation och competition.  Coopetition har vuxit fram ur faktumet at organisationer inte alltid 54

antingen konkurrerar eller samarbetar med varandra, utan att de istället sker en slags samexistens 
mellan de två.  Coopetition definieras därför som samtidigt samarbete och konkurrens.  55 56

Konkurrensfördelar är något som upprepas ofta vid diskussioner om konkurrens men som sällan 
nämns inom destinationskonkurrens. Vid destinationskonkurrens är ärvda resurser så som flora, 
fauna och klimat bland annat konkurrensfördelar, men också människoskapade ting så som 
infrastruktur, kvalité och skicklighet på arbetare och event.  Dessa är några av de saker som en 57

destination kan arbeta med för att bli en högt uppsatt destination bland potentiella besökare. Andra 
faktorer som påverkar konkurrensen är pris som har en stor betydelse vid val av destination för 
resenärer men även landets politiska policys och nivån på teknologi.  Konkurrensfördelarna ligger 58

då i destinationens förmåga att använda de ovan nämnda resurserna effektivt under en lång tid. Med 
det menar Ritchie och Crouch att en destination kan vara utrustad med en stor mängd resurser men 
samtidigt inte vara lika konkurrenskraftig som en destination som inte har lika många resurser men 
som utnyttjar det lilla de har mycket mer effektivt.  Ritchie och Crouch menar alltså att en 59

destination som har en tydlig vision med turismen, som delar den visionen med alla intressenter, 
som är väl medveten om både dess egna styrkor och svagheter, som utvecklar en lämplig 
marknadsstrategi, och som implementerar denna på ett framgångsrikt sätt kan vara mer 
konkurrenskraftig än en destination som aldrig har ställt sig frågan om vilken roll som turismen 
spelar i dess ekonomiska och sociala utveckling.  60

 Ritchie. J.R.B & Crouch. I.G, 2003, s. 550

 Ritchie. J.R.B & Crouch. I.G, 2003, s. 551

 Ritchie. J.R.B & Crouch. I.G, 2003, s. 552

 Crouch. G & Ritchie. J.R.B, 1999, s. 13853

 Crouch. G & Ritchie. J.R.B, 1999, s.13854

 Wang. Y & Krakover. S, 2007, s. 12855

 Wang. Y & Krakover. S, 2007,  s.12856

 Dwyer. L & Chulwon. K, 2003, s. 37257

 Dwyer. L & Chulwon. K, 2003, s. 37358

 Crouch. G & Ritchie. J.R.B, 1999, s. 14359

 Crouch. G & Ritchie. J.R.B, 1999, s. 14360
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3.2 Destinationsmarknadsföring 
Destinationsmarknadsföring kan kort förklaras som hur en destination arbetar för att locka besökare 
till destinationen och behålla eller förbättra sin plats anseende hos potentiella besökare.  En mer 61

utökad definition görs av Kotler m.fl. i boken Marketing Places Europe: 

… a place planning procedure concerning the satisfaction of the needs of target markets. It could be successful 
when it satisfies two main parameters: a) The enterprises ’and the residents ’satisfaction from the purchase of 
goods and services that the place provides, b) the satisfaction of the expectations of potential target markets 
(enterprises and visitors), as long as the goods and the services that the place provides to them are those that 
they wish to get.  62

Enligt Buhalis så koncentreras marknadsföring inom turismen traditionellt på att öka besöksantalet 
på en destination och behandlar turism som vilken annan produkt eller vara som helst. Han menar 
dock att det här angreppssättet är misslyckat då det inte tar till vara på de unika behov och 
begränsningar som finns på varje destination.  I artikeln Marketing the competitive destination så 63

skriver Buhalis att destinationer är några av de svåraste entiteterna att driva och marknadsföra på 
grund av komplexiteten i relationerna mellan olika aktörer men också på grund av variationen av 
inblandade aktörer i utvecklingen och produktionen av turismprodukter.  I artikeln Critical success 64

factors in destination marketing håller Baker och Cameron med om detta och föreslår att det beror 
på ett splittrat ägarskap om inte bara en produkt utan istället ett flertal organisationer i varierande 
storlek, en regering och naturliga omgivningen.  Buhalis menar på att den DMO som finns på 65

destinationen måste fungera som både ett verktyg men också en handledare för samtliga inblandade 
aktörer om destinationen ska utvecklas.  Detta eftersom en DMO ofta involverar representanter 66

från de lokala, regionala och nationella delarna av olika myndigheter  En DMO behöver enligt 67

Buhalis förbättra och differentiera deras produkt genom att lägga tonvikten på produktens unika 
karaktär. Han anser att destinationsmarknadsförare (som nämnt ovan) oftast anpassar sig efter en 
massturism och en större produkt för att de felaktigt tror att turismprodukten kan växa oändligt. 
Därför är det oftast de generiska egenskaperna hos en destination som betonas i 
marknadsföringskampanjer eftersom att de försöker locka till sig många målgrupper samtidigt.  68

Elbe, Hallén och Axelsson skriver att destinationens DMO måste utveckla en strategi vars 
huvudsyfte är att samordna alla de resurser som de olika aktörerna tillhandahåller för att på så sätt 

 Baker. M.J, Cameron. E, 2008, s. 7961

 Metaxas. T, 2006, s. 40062

 Buhalis. D, 2000, s. 9863

 Buhalis. D, 2000, s. 9864

 Baker. M.J, Cameron. E, 2008, s. 81-8265

 Buhalis. D, 2000, s. 9966

 Elbe.J, Hallén. L & Axelsson. B, 2009, s. 28367

 Buhalis. D, 2000, s. 10968

!12



kunna erbjuda en integrerad marknadsföringsstrategi och destinationsmarknadsföring.  Elbe m.fl. 69

föreslår i sin studie att DMOs bör använda sig av en underlättande strategi i sitt arbete för att föra 
ihop alla de olika aktörerna som finns på destinationen. Strategin innebär att DMOn utvecklar ett 
frivilligt samarbete de olika aktörerna emellan och sedan stödjer dem i det samarbetet för att kunna 
mobilisera samtliga tillgängliga resurser i ett marknadsföringssyfte.  I studien så har Elbe har med 70

hjälp av Alter och Hages gamla studier om komplexitet klassificerat och delat upp samarbeten i tre 
olika steg för att tydliggöra vilken nivå av samarbete det handlar om.  För att kunna genomföra 71

olika sorters samarbeten där aktörer arbetar mot samma mål skriver Elbe m.fl. att en viss nivå av 
koordination från DMOn är av yttersta vikt. Koordinationen kan ske genom enkla möten på 
grundnivå till att skapa stora företagsallianser med flera olika aktörer.  Elbe m.fl. menar också att 72

en DMO måste vara legitim i sitt arbete och detta byggs upp gradvis genom hårt arbete att konstant 
bevisa legitimitet i detta. Genom att hålla goda relationer med aktörer och andra intressenter och 
utveckla nya samarbeten påvisas legitimitet hos DMOn.  I slutändan så menar Elbe m.fl. och även 73

Buhalis att om DMOn är legitim och koordinerar samarbeten mellan olika aktörer och intressenter 
så skapar det en framgångsrik struktur i samarbeten vilket leder till färre ensamma aktörer och fler 
affärsallianser. På så sätt så blir det enklare för DMOn att samordna destinationens 
marknadsföring.  74

För att kunna erbjuda resenärer en maximerad upplevelse så måste aktörer förstå vikten av 
undersökningar som görs på destinationen. Aktörer måste anpassa sig utefter den information som 
finns tillgänglig och hela tiden vara uppdaterade för att kunna uppnå kundernas förväntningar och 
skapa en bra upplevelse. Exempel på en process för en undersökning på en destination kan vara att 
1) identifiera det som lockar besökare till destinationen. 2) Titta på vad det finns för erbjudanden 
just nu på destinationen. 3) Värdera produkt kvalité och vad besökarnas upplevelse är av 
destinationen. 4) Utveckla eftertraktade attraktioner och support. 5) Utveckla den mest effektiva 
identitet/image destinationen har. Och till sist 6) Samla ihop och spara information för att kunna 
använda vid ett senare tillfälle.  DMOs behöver arbeta ur ett företagsperspektiv och ifrågasätta vart 75

de vill och vad de vill åstadkomma för att kunna nå sina mål med destinationsmarknadsföringen. 

3.3 Place Branding 
Enkelt uttryckt är ett brand ett varumärke. Inom svenskans varumärke ryms även engelskans 
trademark vilket inte kommer att inkluderas i denna text. Skillnaden mellan dessa är främst att 
trademark är en juridisk term som syftar på det immateriella värdet av en produkt medan brand 
syftar till det övergripande löftet som ett företag eller en produkt förknippas med. Genom att 

 Elbe.J, Hallén. L & Axelsson. B, 2009, s. 28369

 Elbe.J, Hallén. L & Axelsson. B, 2009, s. 28670

 Elbe.J, Hallén. L & Axelsson. B, 2009, s. 28771

 Elbe.J, Hallén. L & Axelsson. B, 2009, s. 28772

 Elbe.J, Hallén. L & Axelsson. B, 2009, s. 28873

 Elbe.J, Hallén. L & Axelsson. B, 2009, s. 28974

 Wang. Y & Pizam. A, 2011, s. 103-10675
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identifiera och bestyrka äktheten av en produkt, levererar varumärket ett löfte om tillfredsställelse 
och kvalitet.  Branding är ett strategiskt affärsval som skapas för att skilja sig från konkurrenter 76

och skydda sig mot piratkopiering och stöld men även för att identifiera och differentiera.  Detta 77

görs genom att koppla ihop en produkt, tjänst eller ett varumärke med ett företag mentalt hos 
konsumenten. Ett av de första exemplen som ges för att förstå den bakomliggande tanken är hur 
bönder förr i tiden brukade brännmärka sina kor för att kunna hålla reda på vilken ko som var vems, 
och det är även filosofin bakom branding i dagens samhälle, att märka sin produkt samtidigt som du 
”bränner” in detta hos konsumenten.   78

Det finns olika sätt att arbeta med branding på och på senare tid har place branding dykt upp och 
blivit någonting som destinationer lägger mer fokus på. Detta har skett bland annat på grund av att 
globaliseringen har ökat den ekonomiska konkurrensen vilket i sin tur innebär att destinationen 
måste arbeta med att urskilja sig från de andra destinationerna inom export, turism och utländska 
investeringar.  Det har visats att när en destination har utvecklat ett unikt och konkurrenskraftigt 79

varumärke så har utländska investeringar ökat, turismen har ökat och även export ökat från 
destinationen vilket sedan har lett till att landets makt och position har ökat i världen.  Rinaldi och 80

Beeton skriver att destinationsbranding är ett av de mest kraftfulla verktyg som 
destinationsmarknadsförare kan nyttja för att bli konkurrenskraftiga.  De menar på att place 81

branding har många olika samtida faktorer som antingen bestämmer eller hämmar framgång.  82

Therkelsen och Halkier skriver att platser är mer än bara fysiska platser och innefattar oftast flera 
olika aktörer och därför också olika speciella utmaningar och möjligheter. De har därför olika 
målgrupper, många leverantörer och en mängd olika produkter vilka alla måste koordineras och 
hanteras inom destinationens varumärke.  Det finns två olika sätt att arbeta med place branding på, 83

det ena är att fokusera på endast ett kontext som till exempel turism, medan det andra sättet, som 
kallas umbrella place branding (svenska: paraplyplatsbranding), sprider sig över flera olika 
funktioner och har som mål att locka till sig en variation av olika platskonsumenter.  Ett samlat 84

varumärke för en destination underlättar på så sätt igenkänningsfaktorn från konsumenternas sida.  85

Enligt Papadopolus så innebär det att när ett enhetligt och tydligt paraplybrand-koncept har blivit 
etablerat så kan enskilda beståndsdelar gå skilda vägar inom det utan att riskera inkonsekventa 
meddelanden. Tanken bakom det är att skapa synergier med samtliga parter som är samlade under 
varumärket och som delar samma kvaliteter från samma destination.  86

 Wang. Y & Pizam. A, 2011, s. 11376

 Wang. Y & Pizam. A, 2011, s. 11377

 Wang. Y & Pizam. A, 2011, s. 11378

 Wang. Y & Pizam. A, 2011, s. 11579

 Rinaldi. C & Beeton. S, 2015, s. 62380

 Rinaldi. C & Beeton. S, 2015, s. 62381

 Rinaldi. C & Beeton. S, 2015, s. 62382

 Therkelsen. A & Halkier. H, 2008, s.16083

 Therkelsen. A & Halkier. H, 2008, s.16084

 Therkelsen. A & Halkier. H, 2008, s.16085

 Iverson.N.M, Hem. L. E, 2008, s. 60686
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Rainisto har skapat en modell (se: bilaga 1.) för olika framgångsfaktorer inom place branding och 
dessa kan användas som ett slags ramverk för att fastställa om en destinations branding är 
framgångsrik eller inte.  Enligt Rinaldi och Beetoon så är faktorerna som presenteras i modellen 87

inte bara enskilda faktorer som kan användas för att framgångsrikt branda en destination, men de 
har också ett starkt förhållande till varandra.  Rainistos modell innefattar en kärna med fem olika 88

faktorer som en destination normalt sätt kan påverka och den organisatoriska kapaciteten.  

Den första av de fem faktorerna planeringsgruppen är enligt Rainisto destinationens DMO och det 
är den organisation som utvecklar strategin för place brandingen. Den andra faktorn är vision och 
strategisk analys och denna refererar till vad som vill uppnås och hur detta ska uppnås med hjälp av 
brandingen. Den tredje faktorn är platsens image och identitet och representerar två väldigt 
sammanhängande aspekter; den första är hur destinationens image uppfattas av turister och 
besökare, och den andra är hur marknadsförare vill hur platsens image ska framstå som. Den fjärde 
faktorn är de offentliga och privata partnerskapet och hänvisar till hur samarbeten mellan den 
offentliga och privata sektorn behövs för att place branding ska fungera. Aktörer och intressenter 
behöver följa de strategier som DMOn har utvecklat, annars faller hela planen. Slutligen så 
definierar Rainisto ledarskap som den holistiska förmågan av platsförvaltningen att driva den 
komplexa processen, bilda de rätta strategierna och få organisationens makt. Ledarskap blir alltså 
den sista kärnfaktorn och den är också en av de viktigaste faktorerna inom place marketing.  Det 89

finns sedan fyra faktorer som ligger precis utanför kärnfaktorerna och dessa är den globala 
marknadsplatsen, lokal utveckling, politisk enighet och processtillfälligheter och de representerar de 
breda miljömässiga utmaningar som varje destination står inför.  Rinaldi och Beeton trycker 90

återigen på att alla dessa faktorer har ett integrerat förhållande och ger som exempel att ledarskap 
och politisk enlighet underlättar för de offentliga och privata partnerskap som används för att stödja 
place branding-strategin. De menar på att utan dem så är det högst osannolikt att intressenter och 
aktörer med konkurrerande intressen skulle gå med på att samarbeta.   91

Rinaldi och Beeton citerar Hankinson och skriver att för att en plats ska vara framgångsrik så 
behöver DMOn ha en tydlig vision och en långsiktig strategi för att kunna göra grundliga val av 
vilka av destinationens tillgångar som bör marknadsföras för att säkerställa att vad varumärket 
lovar också är inbäddat i vad destinationen lovar.  Buhalis poängterar samma sak i texten 92

Marketing the competitive destination of the future i vilken han skriver att DMOn har det 
övergripande ansvaret för hela destinationsprodukten och med hjälp av incitament och policyer 
också främja utvecklingen av produkter som är önskvärda från konsumenterna. Samtidigt som detta 
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görs så bör inga lokala resurser äventyras.  Buhalis tycker att DMOn därför blir väktare över 93

destinationens image och resurser.  94

3.4 Image 
Crompton definierar i sin artikel Motivations for pleasure vacation destinationsimage som The sum 
of beliefs, ideas, and impressions that a person has of a destination.  En destinations image skapas 95

av idéer, tankar och intryck en person har fått utav omvärlden och har en väldigt stor del i om en 
person väljer att besöka destinationen eller inte och således så ligger vikten av image i att ge 
potentiella besökare en positiv bild av destinationen innan de besöker platsen.  En destinations 96

ultimata mål med marknadsföring är att locka besökare och påverka deras val av deras destination 
vilket gör att marknadsförare alltid måste ha destinationens image i åtanke för att lyckas att locka 
besökare. Image påverkar både destinationsvalet, beslutsprocessen och om besökare blir nöjd eller 
inte.  Destinationsimagen bör därför enligt Tapachai och Waryszak konceptualiseras genom att 97

omfatta både destinationens framträdande attribut och helhetsintryck.  I deras studie kring 98

destinationsimage så citerar de LaPage och Cormier som 1971 skrev att informationen som är 
tillgänglig för turister redan innan de besöker en turismdestination kompletteras vanligtvis med 
turistens egna mentala bild av destination. I många fall så är det förmodligen den bilden, mer än 
faktauppgifter, som producerar ett beslut hos turisten om var den vill åka.  De skriver att större 99

delen turister oftast har en väldigt begränsad uppfattning om destinationer som de inte har besökt 
innan och därför bör den image som projiceras av destinationen vara subjektiv i sitt framställande. 
Detta för att det är svårt för turister att hinna samla och granska objektiva mätningar av viktiga 
attribut på destinationen. I och med detta så kommer också imagen att få en holistisk position i 
utvärderingen av destinationen som produkt.  100

Andreu m.fl. skriver att det primära målet och syftet med att generera och kommersialisera en 
framgångsrik destinationsimage är att turisterna uppfattar destinationen på det sätt som 
marknadsföringen framställer den som.  Kun och Xiang diskuterar detta i deras studie Tourism 101

Destination Image: Conceptual Problems and Definitional Solutions och föreslår att det inte är helt 
enkelt att projicera en image från en turismdestination. Det finns många problem som kan uppstå, 
inte minst när imagen som produceras mot turisterna och hur den egentligen uppfattas av dem inte 
stämmer överens.  I en studie utförd av Lobato m.fl. och som det är diskuterat ovan så påstås 102

 Buhalis. D, 2000, s. 109 93

 Buhalis. D, 2000, s. 109 94

 Crompton. J.L, 1979, s. 42095

 Selby. M, 2003, s. 6496

 Tasci. Asli. D.A & Gartner. Wiliam C, 2007, s. 41397

 Tapachai. N & Waryszak. R, 2000, s. 3798

Tapachai. N & Waryszak. R, 2000, s. 37 99

 Tapachai. N & Waryszak. R, 2000, s. 37100

 L. Andrue, Bigne. J.E. & Cooper. C.P, 2000, s. 51101

 Kun, L & Xiang. R, 2015, s. 1102

!16



destinationens image ha en direkt påverkan på framförallt nöjdheten hos turisterna och även deras 
lojalitet till destinationen. De skriver att en stark nöjdhet hos turisterna i slutändan skapar en lojal 
och återkommande turist och därför så bör lojalitet vara det centrala begreppet i 
destinationsmarknadsföringen.   103

I deras studie så skriver de att turisternas image av en destination formas både på en kognitiv och en 
känslomässig nivå och att det är viktigt att påverka båda nivåerna för ett positivt resultat. Deras 
slutsats av studien säger att det är värt att studera de intryck som turisterna tar med sig när de har 
spenderat tid på turistdestinationen. En destination anser de bör ha lämplig infrastruktur, utlova en 
hög kvalitet i sina tjänster, olika naturresurser och kunna erbjuda underhållning, men allting måste 
anpassas till turistens förväntningar. För att kunna uppnå en lojalitet hos turisterna så måste de bli 
försäkrade att de kommer att få en trevlig, avkopplande och behaglig vistelse. För att kunna hantera 
de nya känslomässiga inslagen så krävs det mer än de vanliga traditionella verktygen för att skapa 
förutsättningarna för vad en bra destination klarar av. Det krävs enligt dem att de aktörer som 
arbetar på destinationen samordnar och orienterar sig mot att uppfylla turistens behov istället för att 
koncentrera sig på de traditionella verktygen. Aktörerna bör analysera hur de kan se till att turisterna 
som besöker destinationen får med sig en stark positiv känslobild. Görs detta så kommer turisterna 
att återkomma och då skapas lojalitet. Detta kommer bidra till en positiv ekonomisk tillväxt, skapa 
sysselsättning och framförallt lägga en stabil grund för en långsiktig tillväxt.  104

I boken The Handbook of Research on Global Hospitality and Tourism Management av Camillo 
Angelo skriver författaren att motivation är ofta huvudorsaken till människors handlande, tankar 
och känslor och detta refererar till en aktiv sinnesställning inom en person som består av drifter, 
önskningar och viljor vilket i sin tur leder till ett beteende som gör att viljorna och önskningarna 
förverkligas.  Forskare har länge haft intresse att ta reda på vad det är som motiverar resenärer att 105

besöka just den destinationen som de vill besöka. Pearce och Butler har tidigare gjort en studie som 
visar att resenärers motivation att resa förändras över tid beroende på vart personen är i livet men att 
motivation och behov går ihop. Studien påvisar då att människor reser både för fysiska och 
psykologiska skäl.  106

Det finns två olika kategorier av motivation enligt Yoon och Usyal och dessa är psykologiska eller 
biologiska behov och önskemål som sedan kan delas upp i Push och Pullfaktorer. Faktorerna kan 
förklaras genom hur en individ motiveras för att t.ex. resa, vilket blir en pushfaktor och sen även 
hur en individ lockas av diverse ting på exempelvis en destination vilket blir en pullfaktor.  107
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Prayag och Ryan skriver i sin artikel att det i nuläget är accepterat att pullfaktorer mäts genom att 
lista alla de destinationsattribut som representerar uppfattningen av en plats. Som ett resultat av 
detta så har mätningen av en destinations image blivit praxis för att utvärdera olika pullattribut.   108

Som nämnts ovan så formas destinationens image hos turisterna på både en kognitiv och en 
känslomässig nivå, men enligt Prayag och Ryan också på en konativ nivå vilket är beskrivet som 
kundens engagemang till ett varumärke. Utvärderingar av pullattribut som görs av besökarna 
innefattar oundvikligen en intern bedömning av dessa tre nivåer samt en holistisk syn av platsen.  109

Imagen kan också användas för att locka och påverka potentiella besökare genom att relatera dem 
till de motiv och jag som de vill anta under vistelsen på destinationen. Prayag och Ryan hänvisar till 
Gallarza m.fl. och menar att detta stödjer deras konceptualisering av destinationsimage som en 
image som kan visa flera olika saker för samma plats och vara tilltalande för många olika turister.  110

Ifall dessa motiv uppfylls och imagen anpassas till resenärens självuppfattning så kan det förklara 
inte bara val av destination och återkommande besök, men också en känslomässig anknytning till en 
plats.  111
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4. Empiri  
Detta kapitel tar upp data som har samlats in genom respondentintervjuer med personer från 
officiella marknadsföringsorganisationer och inofficiella konsulter inom turismbranschen. 

4.1 Intervju Karin Mäntymäki - Stockholm 
Karin Mäntymäki arbetar som tillförordnad VD på Stockholms officiella 
marknadsföringsorganisation Stockholm Visitors Board vars syfte är att marknadsföra Stockholm 
för att locka potentiella besökare och investerare. Vi börjar intervjun med att fråga när Stockholm 
blev en attraktiv turistdestination. Vi får svaret att det har ökat successivt över tid för Stockholms 
del och det är inget som händer från en dag till en annan. Mäntymäki skriver att turismutvecklingen 
idag i Stockholm är mycket god med en stark tillväxt de sista åren och att gästnätternas tillväxt 
ökade med 10 procent förra året. Intervjun fortsätter och Mäntymäki får frågan om hur SVB arbetar 
med destinationsutveckling i Stockholm? Hon svarar att SVB samverkar med näringen och försöker 
påverka så mycket de kan eftersom vi är staden. Exempel på detta säger Mäntymäki är arbetet 
tillsammans med ett antal andra skärgårdskommuner för att utveckla exportmognaden i skärgården 
och samarbetet ”Connect” tillsammans med Swedavia för att få fler flyglinjer till Stockholm vilket 
är A och O för att Stockholm ska kunna växa..    

Vision och mål som SVB har för turistdestinationen Stockholm är ”Vision 2020”. Mäntymäki 
skriver att detta är att uppnå 15 miljoner gästnätter 2020 och vara Europas ledande hållbara 
tillväxtregion. Mäntymäki anser att Stockholm styrkor är en bra tillgänglighet, ett varierat utbud av 
aktiviteter, museer och liknande attraktioner, att det finns gott om hotellrum och att Stockholms 
rykte är att det är en modern och intressant stad att besöka. En av Stockholms svagheter är enligt 
Mäntymäki att utländska gäster upplever Stockholm som en dyr stad att besöka. De som besöker 
Stockholm är ofta globala resenärer som har intresse av att uppleva nya och annorlunda saker och 
som är nyfikna av naturen.  

Intervjun fortsätter och Mäntymäki svarar på frågan hur hon ser på den marknadsföring som 
Stockholm använder sig av för att locka till sig besökare idag var vid hon säger att hon tycker att 
den är bra då det är SVB, där hon arbetar, som marknadsför Stockholm. Dock så säger Mäntymäki 
att SVB inte har obegränsat med resurser vilket gör att det skulle gå att göra mycket mer om 
resurser hade funnits. Med den marknadsföring som används vill SVB locka den globala resenären 
med anledning att Stockholm är den sortens destination som attraherar den globala resenären. 
Mäntymäki nämner också att SVB har en starkare närvaro på vissa marknader så som USA, 
Storbritannien och Tyskland medan länder som Indien och Kina börjar intressera sig allt mer.  
Informationskanaler som SVB använder sig av i marknadsföringen är enligt Mäntymäki Web och 
sociala kanaler så som Facebook, Instagram och Twitter. Där marknadsförs olika aktörer inom 
näringen för att kunna guida turister till olika attraktioner, restauranger och dylikt. Mäntymäki 
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skriver att SVB är i ett skifte där SVB ska bli bättre på att mäta enskilda kampanjers effekter men 
har idag inget riktigt bra underlag för att göra detta.  

För att locka turister att besöka Stockholm så använder sig SVB bland annat av trendsättare för att 
få dess följare att även de komma till Stockholm. Detta görs genom att marknadsföra Stockholm 
som en öppen, kreativ och innovativ stad som skapar bland annat nyfikenhet genom att använda 
techscenen. Mäntymäki anser även att marknadsföringen som Stockholm använder för att locka 
besökare är konkurrenskraftig gentemot de andra städerna i Skandinavien och detta genom att SVB 
är konsekventa och tydliga i budskapen.  

Mäntymäkis syn på konkurrens mellan Stockholm och de andra huvudstäderna i Skandinavien är att 
det finns en stor konkurrens med övriga huvudstäder då städerna inte är så urskiljande från varandra 
men att Stockholm har den starkaste tillväxten med 13 miljoner gästnätter förra året och 
Köpenhamn därefter med ca 9 miljoner gästnätter förra året.  Köpenhamn anser Mäntymäki är den 
huvudstad i Skandinavien som är Stockholms största konkurrent med motiveringen att Köpenhamn 
ligger närmare Europa och har en bra tillgänglighet på grund av flygplatsen Kastrup. Mäntymäki 
anser även att Köpenhamn är duktiga på att marknadsföra destinationen.  

För att differentiera Stockholm mot liknande destinationer så arbetar SVB med Stockholms styrkor 
i marknadsföringen vilka enligt Mäntymäki är Musik och Tech. Dessa representerar staden genom 
bland annat den starka anknytningen till ABBA. Införandet av varumärket Capital of Scandinavia 
har varit mycket bra och varumärket som står väldigt bra har satt sig även om det höjde ögonbrynen 
på några vid lanseringen. Hon menar dock att det är inte är någonting som kommer upp till 
diskussion idag.  

Samarbeten mellan de skandinaviska städerna för att locka besökare till norden säger Mäntymäki är 
bland annat inom kryssningsbranschen och att hela Skandinavien går ihop när de är på marknader 
långt bort. Vid frågan om samarbeten inom Stockholms besöksnäring så skriver Mäntymäki att det 
sker på olika plan. Exempel på detta är Djurgården där alla aktörer samarbetar med varandra.  
Mäntymäkis bild av Stockholm som besöksdestination i framtiden är positiv då det globala resandet 
förväntas öka och att hon ser goda möjligheter för Stockholm att locka till sig fler besökare även 
fast Stockholm är en okänd destination för många framförallt utanför Europa. De eventuella hoten 
mot turismen i Stockholm i framtiden säger Mäntymäki är de hot som finns för turismen i stort, allt 
det som händer i världen och vad det får för konsekvenser för resandet.

4.2 Intervju Björn Andersson - Stockholm 
Björn Andersson arbetar som VD på konsultföretaget Razormind AB som fokuserar på analyser och 
investeringsfrågor inom turismnäringen. Han arbetar bland annat med fastighetsägare, kommuner 
och regioner som vill utvecklas inom turismnäringen och få en bättre marknadsandel med fokus på 
investeringar. Andersson hävdar att ur ett större perspektiv så växer och växer turismen, framförallt 
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i storstäder och detta beror främst på tillgängligheten men också på grund av att de flesta varor och 
tjänster, men även kulturutbud och specialintressen finns tillgängliga främst i storstäder. Detta på 
grund av att det finns störst population och kapital och att i storstäder uppstår de tjänster som 
besökare är intresserad av vid resande. Andersson hävdar också att så länge du inte gör fel eller att 
destinationen anses som farlig så kommer tillväxten att öka per automatik men detta betyder dock 
inte att det går att luta sig tillbaka och slappna av utan att destinationen hela tiden måste investera 
för att ta marknadsandelar. Enligt Andersson så spelar allting Sverige i händerna just nu. Det kan till 
och med vara läge på att fundera på att börja marknadsföra Stockholm mer än Sverige då det går bra 
för Stockholm som i år öppnar nästan 2000 hotellrum.  Även Arlanda växer med nya direktlinjer 
världen över.   

Nackdelar som Andersson tar upp är Sveriges geografiska plats då det inte är helt lätt att ta sig till 
Sverige över en helg vilket gör att Sverige blir beroende av flygtillgängligheten, både ur ett 
europeiskt perspektiv men framförallt ur ett amerikanskt och asiatiskt perspektiv. 
Flygtillgängligheten är Sverige väldigt beroende av då Sverige ligger så pass långt bort från övriga 
Europa som det gör och detta är en stor svaghet.  

Vad som gör en destination konkurrenskraftig enligt Andersson är att kunna erbjuda utövning av 
specialintressen då världen har förändrats från att efterfråga en bra strand med en bar och garanterad 
sol, till att få utöva specialintressen på nya platser. Att detta görs möjligt digitalt, att kunna skapa sin 
reseanledning via exempelvis sin telefon är otroligt viktigt då majoriteten av alla bokningar görs via 
mobilen idag. Den är ett viktigt marknadsföringsverktyg för att locka med exempelvis 
melodifestivalen i Stockholm för att få Stockholm att se bättre ut. 

Vid frågan om hur Andersson ser på konkurrensen mellan Stockholm och de andra städerna i 
Skandinavien så säger han att de fyra huvudstäderna i norden: Stockholm, Köpenhamn, Oslo och 
Helsingfors har en liknande typ av historia. Att ett gammalt kungarike finns kvar och att vi har 
liknande värderingar och kommer från samma folkslag ur ett omvärldsperspektiv även om städerna 
gör allt för att skilja sig åt. Men ur ett internationellt perspektiv så är det samma område men har 
olika huvudstäder. Detta gör att konkurrensen är benhård och att Stockholm ligger i underläge 
geografiskt då Helsingfors ligger närmare Asien, Oslo ligger närmare USA och England och 
Köpenhamn närmare Västeuropa.  

Enligt Andersson var att kalla sig ”Capital of Scandinavia” bra ett tag men kan ha spelat ur sin roll 
vilket gör att Sverige måste hitta ett nytt sätt att positionera sig. Hade Köpenhamn exempelvis tagit 
Capital of Scandinavia hade Sverige varit i ett ännu större underläge och Sverige hade fått jobba 
hårdare. Andersson trycker på att Sverige måste bli ännu bättre på att berätta sin historia och hitta 
sina fördelar så att de andra länderna inte kan kopiera.   
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En annan intervjufråga går tillbaka till marknadsföringen som Stockholm använder sig av idag för 
att locka besökare. Andersson svarar att Sverige har den största ekonomin och tillgång till mest 
kapital. Fastighetsvärdena stiger i Stockholm och flest hotellrum utvecklas just nu i Sverige och 
detta drar Sverige nytta av genom event som exempelvis melodifestivalen men det gäller att ligga i 
framkant hela tiden och använda event som melodifestivalen som specialmarknadsföring. 
Andersson tror att Sverige kommer hitta ett nytt starkt varumärke liknande Capital of Scandinavia 
men ett mer fragmenterat varumärke på grund utav specialintressena och de olika anledningarna att 
resa. Andersson tror att detta bör göras tillsammans med flyget då han drar paralleller till 
Saudiarabien och Qatar som investerar i två saker, flygplatserna och upplevelser på plats.  

Vi frågar Andersson om han tycker att marknadsföringen som används idag är konkurrenskraftig 
eller om den bör utvecklas mer och han svarar att den alltid kan utvecklas mer och måste utvecklas 
för att konkurrensen är stenhård både på evenemangssidan och kring kapital och investeringar. I 
Anderssons jobb förklarar han att han ser på en destination utifrån reseanledningar och 
investeringsmöjligheter samtidigt, det är ofta en och samma försäljningspresentation han drar för 
investerare och potentiella resenärer som han hävdar att ingen är speciellt bra på ännu men att 
Stockholm är på väg dit då Stockholm är the Capital of riskkapital.  

Andersson får frågan att om han fick bestämma hur skulle han arbetat för att differentiera 
Stockholm? På vilket han svarar att han inte tror att det finns någon som gör det åt Stockholm utan 
att Stockholmarna gör det själva vilket gör att Stockholm måste investera i Stockholms miljöer för 
att Stockholmarna själva ska bli intressanta för omvärlden. Vidare i intervjun frågar vi hur 
samarbetena inom besöksnäringen i Stockholm ser ut idag. Andersson svarar att samarbetet med 
Stockholm Stad inte har varit det bästa ur ett näringslivsperspektiv då Stockholm Stad har gjort sitt 
och sen får de andra komma efter. Vi marknadsför Stockholm så får de andra vara glada att de får 
hänga på men sen har vissa kommuner arbetat sinsemellan i att utvecklas tillsammans och med 
erfarenhetsutbyten. Andersson tror att samarbetena är svaga och att det definitivt går att utveckla 
mer på olika sätt. Andersson tycker att aktörer i städer behöver få mer hjälp och stöd att ta egna och 
större initiativ själva för att det inte går att jobba på liknande sätt som aktörer på mindre orter gör 
för att få aktörer att jobba tillsammans. 

Frågan lyder hur Andersson ser på Sverige som besöksnäring i framtiden? Andersson svarar att så 
länge det fungerar i Stockholm så kommer det fungera i övriga Sverige. Vi lever i en brutal 
urbanisering efter som alla flyttar till samhällen och det är nästan ingen som bo kvar på landsorten 
och så länge vi har kvar den typen av megatrend, att folk vill flytta in till städer så finns det 
mottrender vilket betyder i detta fall att vi vill uppleva natur, skita ner våra skor vilket gör att vi 
måste åka ifrån våra städer säger Andersson. Sverige har ju den fördelen att vi har väldigt gott om 
grönområden, det behöver inte vara att åka upp till riksgränsen, det räcker med att åka några 
kilometer utanför stadskärnan så har du väldigt bra grönområden, vi har väldigt gott om det vi kallar 
för urban nature och vi har extremt stora möjligheter att utveckla specialintressen, i stort sätt var 
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som helst i landet. Vi har god tillgång till den typ av miljöer och det är väldigt unikt ur ett 
europeiskt perspektiv och i andra avseenden men konkurrensen i andra hand är stenhård, där finns 
Finland, Norge och Danmark också vilket gör att vi inte sitter ensamma. 

Eventuella hot och orosmoln i framtiden för turismen i Sverige och Stockholm kortsiktigt sett är 
flygfrågan. Om Bromma flygplats skulle stängas och Arlanda inte skulle utvecklas men också 
flygskatten skulle höjas på allt resande till Sverige men även inom landet. Detta kommer straffa 
besöksnäringen i norra Sverige då det blir för dyrt för resenärer att åka dit då de först måste betala 
skatt att flyga till Sverige och sedan ytterligare skatt för att flyga upp till Norrland. Detta kommer 
Sverige att tappa marknadsandelar på då det exempelvis går att se samma saker i norra Finland utan 
att betala skatt. Detta kommer enligt Andersson leda till att ingen kommer att åka till Norrland och 
inga turistföretag kommer att etableras vilket kommer påverka ekonomin. 

Vidare i intervjun frågar vi Andersson vilken marknad Sverige bör investera i att locka hit turister 
varvid Andersson svarar närmarknaden. Vardagsturismen är bortglömd och den måste utvecklas och 
Stockholm måste vara duktigt på att attrahera närmarknaden. Misslyckas Stockholm att attrahera 
våra grannstäder och grannländer kommer Stockholm inte lyckas att attrahera den vanliga 
marknaden, Det finns ingen anledning för kineser eller amerikaner att åka hit om norrmän, danskar 
eller inte ens Stockholm tycker att det är intressant i Stockholm. Andersson hävdar att Stockholm 
ska fokusera först på närmarknaden, sedan på närregionen därefter på Europa och på långdistans. 
Närmarknaden kommer alltid vara störst säger Andersson.  

Den sista frågan som ställs under intervjun till Andersson är vilka av de skandinaviska ländernas 
städer han anser är Stockholms största konkurrent. Andersson svarar Köpenhamn på grund av det 
geografiska läget. Köpenhamn har ett större uppsamlingsområde än vad Stockholm har då de kan 
locka exempelvis tyskar med bil på två timmar. Ekonomiskt ligger Köpenhamn bättre till än vad 
både Oslo och Helsingfors gör på grund av bland annat Finlands recession och Norges låga priser 
på olja just nu vilket gör att Köpenhamn har störst ekonomiska muskler och ligger närmast den 
största marknaden Europa, detta gör Köpenhamn till Stockholm största konkurrent.      

4.3 Intervju Karl Olsson - Stockholm 
Personen som intervjuats till studien vill förbli anonym i studien varför personen nu går under 
pseudonym Karl Olsson.  

Karl Olsson driver en strategisk konsultfirma som arbetar med place branding, image och 
attraktionskraft på destinationer i bred bemärkelse. Olsson har hand om allt annat än just den 
svenska marknaden på företaget men har tidigare arbetat på den delen som har hand om den 
svenska marknaden där han även är partner.  
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Intervjun börjar med Olssons generella åsikt om dagens turism i Stockholm och han utrycker att 
hans känsla är att turismen är på väg uppåt. Det finns mycket större produktutbud, fler tjänster, 
lösningar och attraktioner än vad det fanns för till exempel fem år sedan och turismen är på väg åt 
rätt håll. En svaghet som Olsson nämner om Stockholm är kollektivtrafiken då han tycker att den 
inte är integrerad med de olika transportmedlen. Han nämner då Köpenhamn som ett exempel. Där 
kan du använda samma biljett som du köpte i Skåne innan du kom in i Danmark och fortfarande 
använda den i Köpenhamns tunnelbana när du är framme. Det här kan du inte göra i Stockholm 
vilket gör att rörligheten inom Stockholmsregionen inte blir så stor som den skulle kunna vara 
vilket exempelvis Uppsala eller Skärgården i Stockholm förlorar på. 

Intervjun fortsätter med frågan hur Olsson ser på konkurrensen mellan Stockholm som 
turistdestination och andra huvudstäder i Skandinavien. Olsson tar upp att Köpenhamn har fler 
övernattningar och att det är fler som kommer in i Oslo än vad det är i Stockholm vilket gör att 
Stockholm ligger efter men annars är relativt lika. Olsson hävdar att Stockholm och Köpenhamn 
spelar i en liga och sedan kommer Oslo och Helsingfors som spelar i nästa liga där han tror att 
Göteborg skulle kunna konkurrera. 
  
Marknadsföringen som Stockholm använder sig av för att locka besökare anser Olsson inte är 
speciellt innovativ. Han hävdar att han inte har så bra uppfattning men att det är hans åsikt utifrån 
vad han har sett. Olsson tycker dock att Visit Sweden är innovativa till en viss del. Vi ställer en 
följdfråga, om hur Olsson tycker att marknadsföringen kring Stockholm borde utvecklas. Han 
svarar att konkurrensen är stenhård och att få utrymme som destination kommer bli tuffare. Han tar 
vidare upp att ett varumärke inte byggs upp bara genom marknadsföring utan genom att vara en 
attraktiv destination med attraktiva produkter och attraktioner. Destinationsutvecklingen sätter 
begränsningar för marknadsföringen. Olsson pekar på att contentmarknadsföring är något som de 
destinationer som lyckats bäst har använt sig av, speciellt för att locka framförallt den yngre 
målgruppen. Att ligga i framkant och att vara innovativ är viktigt liksom att hela tiden vara relevant 
och kunna koppla destinationens utbud till destinationen.  

Olssons åsikter om the Capital of Scandinavia är att positioneringen är klumpig då Stockholm stöter 
sig med sina grannar och behöver det nordiska samarbetet eftersom utomstående länder inte känner 
till städerna separat utan ser norden som en helhet. Detta försvårar även samarbetet på exempelvis 
mässor då Oslo och Köpenhamn enligt honom inte skulle tänka sig att stå bredvid the Capital of 
Scandinavia. Dock så har positioneringen funnits i elva år vilket är ovanligt i Europa och övriga 
världen vilket betyder att den har gjort någonting rätt. En annan aspekt som han säger att han har 
tänkt på är att det är svårt att säga att Stockholm är en väldigt skandinavisk stad till skillnad mot 
Köpenhamn där han har arbetet mycket. Meningen med ett varumärke är att väcka känslor. I 
Köpenhamn finns många svenskar och norrmän som arbetar och pluggar vilket gör att staden får en 
skandinavisk känsla som Stockholm saknar på grund utav att det till största delen är svenskar som 
bor i Stockholm och det är svårt att hitta bostad. Det Stockholm använder sig av är rationella 
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aspekter, så som flest internationella huvudkontor och så vidare, vilket Stockholm vinner på sex-sju 
gånger av åtta men att varumärken måste använda sig utav en emotionell sida också och det är det 
som Stockholm saknar. För att Stockholm ska vara attraktivt för övriga världen så måste Stockholm 
arbeta med att göra det lättare för övriga skandinaver att flytta till Stockholm. 

Om Olsson fick bestämma hur Stockholm skulle differentieras/positioneras så skulle han börja titta 
utanför Storstockholmsregionen då alla turistdestinationer som mognat förr eller senare måste 
fundera på hur de ska få människor att röra sig utanför de centrala delarna. Olsson hävdar att 
nyckeln ligger i att bygga en större destination runt Stockholm. Han drar paralleller till Amsterdam 
som har slutit upp 20 kommuner under varumärket Amsterdam. Detta för att kunna erbjuda nya 
platser att besöka när city har blivit besökt och för att bygga en större destination till allas fördel. 
För att detta ska kunna göras i Stockholm så måste ett mer omfattande samarbete till.     

Olssons vision om Stockholm som besöksdestination i framtiden är att förena turism med arbete. 
Startupscenen är något som har gjort Stockholm attraktivt och lockar den yngre målgrupp som har 
möjligheter att jobba kortare perioder var som helt i världen och som väljer en destination grund 
utav exempelvis ett event men av någon anledning väljer att stanna längre än planerat på grund av 
jobb. Detta finns det mycket att vinna på då det lockar talanger till företag i Stockholm och 
personerna blir som ambassadörer för sin vänkrets och får den målgruppen att besöka Stockholm.  
Vi frågar vidare om vad han tror är nästa steg i att göra Stockholm mer attraktivt för turister och 
Olsson fortsätter på kopplingen till startupscenen. Att synliggöra utbudet som lockar målgruppen 
för startups och inte bara fokusera på de målgrupper som spenderar mest vilka i nuläget är singlar 
och par utan barn i 30-40 års åldern eller medelålders människor. En av anledningarna till att locka 
den yngre målgruppen är att de i den målgruppen en dag också kommer betala själva och att 
destinationen redan då har intresserat målgruppen för att besöka destinationen igen. Attraherar 
destinationer unga så tillkommer den äldre generationen också.    

4.4 Intervju Hans Remvig - Stockholm  
Hans Remvig arbetar som konsult på företaget Resurs inom rese- och turismbranschen och har 
arbetat mot företag och organisationer med statistik inom branschen sedan 90-talet. Remvig har 
gjort stora undersökningar framförallt på konferens- och affärsresesidan men även på privatsidan. 
Den generella åsikten som Remvig har om turismen i Stockholm idag är att det går att göra mycket 
mer. I dagens läge pratas det väldigt mycket om skärgården som Remvig definierar börjar i yttre 
mellanskärgården och de öar som finns innan är villaområden med taskiga kommunikationer vilket 
gör att det tar tid att ta sig till den riktiga skärgården. Turister har inte har tid med det om de inte har 
planerat det innan. Det behövs mer saker att göra än att äta och bo vilket då gör att Remvig tycker 
att det ska koncentreras mer på Stockholm som stad.  

Vi frågar Remvig om vilka styrkor och svagheter han tycker att Stockholm har som turistdestination 
idag. Remvig svarar att Stockholm inte är en speciellt stor storstad vilket gör det möjligt att gå till 
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fots och se staden vilket är en enorm styrka. Han drar London som exempel där allmänna 
kommunikationsleder är ett måste för att se så mycket av staden. Stockholms vatten är även det en 
styrka som Remvig tar upp. Hotellutbudet är bra och han tar upp AirBnb som en positiv sak för 
turister som vill uppleva det genuina Stockholm då han anser att det bara är turister som bor inne i 
kärnan men nämner även att det är något som hotell bör tänka på då det flesta som bor på hotell 
idag är fritidsresenärer som spenderar mer än vad affärsresenärerna gör hävdar Remvig.  

De svagheter som Remvig tar upp är att det är dyrt att ta sig till Stockholm från Arlanda med 
allmänna kommunikationsmedel och att resesyftet besöka släkt och vänner i Stockholm är 
bortglömt även fast de flesta resor som görs till Stockholm är just för att besöka släkt och vänner. 
Remvig drar paralleller till den interna marknadsföringen i Stockholm mot lokalbefolkningen vilket 
han också tycker är en svaghet då Stockholm har varit väldigt dåliga på att marknadsföra olika 
mindre evenemang. Till exempel så är Eurovision Song Contest det evenemang som det har 
marknadsförts mest då det är väldigt stort, men när Hockey VM pågick så gick det nästan obemärkt 
förbi, likaså med Stockholm Maraton som är återkommande varje år. Skulle dessa evenemang 
marknadsföras bättre mot lokalbefolkningen så skulle det kunna locka släkt och vänner till dessa för 
att besöka staden under evenemangen och som Remvig påpekar så är släkt och vänner en av de 
största inkomstkällorna för turismen. Remvig anser att Stockholm inte ska satsa på megaevent utan 
ha fler mindre event som alla vet om, exempel på detta är Gothia Cup i Göteborg. 

Remvig nämner att de flesta som besöker Stockholm är svenskar men att fokus har varit på att locka 
utländska turister och nämner att han varit på konferens där en hotelljätte trodde att 10 procent av 
turisterna i Stockholm var kineser men i verklighet är de bara 4 promille av besökarna. Detta är den 
felaktiga syn som många inom turismbranschen idag har och som gjort att fokus ligger på just 
utländska turister när den inhemska turismen är den stora marknaden. Vidare går Remvig in på 
konkurrensen mellan Stockholm och de andra huvudstäderna i Skandinavien. Han anser att 
Skandinavien bör samarbeta mer på den icke-nordiska marknaden då personer som åker på långresa 
ofta gör fler stopp än ett vilket alla tre länder skulle kunna gynnas av. Dock när de gäller kortare 
resor exempelvis inom Europa så tycker Remvig att länderna ska konkurrera och plocka fram de 
fina sakerna som attraherar. Syftena är något som Remvig anser bör plockas fram mer då pratet om 
DINKS, WOPS och Active family inte är anledningen till varför människor åker på semester utan 
att det finns ett syfte med resan oavsett om personen är i 10-, 20-, 50- eller 60 års åldern. Det gäller 
att marknadsföra utifrån vad staden är och inte jämföra med större städer så som Berlin, London 
och Paris.     

Remvig fortsätter intervjun med att ta upp sin egen erfarenhet från när han flyttade till Stockholm 
1986 då han ansåg att Stockholm inte var en storstad utan använde Köpenhamn som referens. Än 
idag även fast Stockholm har vuxit så känner Remvig att det är en stor skillnad att vara i 
Köpenhamn och Stockholm, att Köpenhamn känns mycket mer kontinental. 
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Capital of Scandinavia är något som Remvig anser är larvigt och tar upp att Sverige spelar på att 
Sverige ligger i mitten vilket är rätt ur en nordisk synvinkel men inte ur skandinavisk som 
varumärket tar upp. Om Remvig fick differentiera/ positionera Stockholm så skulle han plocka fram 
bitar som Stockholmarna är stolta över, framför allt i marknadsföringen men också göra en grundlig 
undersökning av olika värden och bygga på syftena som gör att besökarna vill besöka Stockholm. 
Framtidssynen ligger i att hitta de svenska besökarna och return of investment. Remvig anser dock 
självklart att företag som tjänar pengar på de turister som kommer utanför Skandinavien ska 
fortsätta men Stockholm ska arbeta med att locka fler flyglinjer, jobba med att få fler halvstora 
återkommande event och arbeta med besökarnas syften för att göra Stockholm mer attraktivt.       

4.5 Intervju Julian Stubbs - Stockholm  
Julian Stubbs är en varumärkes- och kommunikationsstrateg, författare och VD och grundare av 
marknadsföringsagenturen ”Up There Everywhere” som arbetar globalt med klienter från bland 
annat USA och Europa med fokus på place branding och marknadsföring. Stubbs är en av 
grundarna till brandingen ”the Capital of Scandinavia”. Intervjun börjar med frågan vad 
motiveringen var till just den brandingen. Stubbs svarar att allt började 2003-2004 när han arbetade 
med brandingen av Arlanda flygplats och då fick förfrågan av nuvarande organisationen Stockholm 
Business Region som hade hand om att marknadsföra staden som etablerings- och besöksort om 
han var intresserad av att framföra (pitcha) idéer om Stockholms nya varumärke vilket han tackade 
ja till och vann. Anledning till att Stockholm behövde ett nytt varumärke var på grund av Dotcom- 
kraschen. Stockholm hade slutat att växa på grund av att många Dotcom företag runt om i världen, 
framförallt i Sverige (It-företag) gick i konkurs eller fick finansiella problem. Ericsson är ett företag 
som Stubbs använder som exempel, även Arlanda flygplats påverkades och flyglinjer till Arlanda 
upphörde på grund av ekonomiska problem vilket gjorde att Stockholm behövde börja växa igen. 
Detta var anledningen till det nya varumärket, att få Stockholm att börja växa igen. Stubbs säger att 
Köpenhamn var en av de största konkurrenterna Stockholm hade vilket gjorde att de började göra 
marknadsundersökningar och intervjuade människor för att kunna understödja påståendet att 
Stockholm var Skandinaviens huvudstad.  

Från början ville Stockholmarna att Stockholm skulle ses som en av de stora städerna i Europa 
vilket Stubbs inte ansåg var en positionering. Stubbs anser att en positionering är att vara ledande i 
sin kategori vilket gjorde att en kategori behövde hittas där Stockholm var absolut bäst. Fler 
undersökningar gjordes i Stockholm, Köpenhamn och Oslo vilket ledde till kunskapen att ingen i 
varken Köpenhamn eller Stockholm visste vilken stad som var störst, vilken stad som hade mest 
företagande och fick flest investeringar, eller vilken stad som hade mest turism. 50 procent i 
Köpenhamn ansåg att det var Köpenhamn och 50 procent ansåg att det var Stockholm vilket var 
samma fall i Stockholm, 50 procent ansåg att Stockholm var den större staden och 50 procent ansåg 
Köpenhamn vilket visade att ingen stad hade positionen som den viktigaste staden i Skandinavien. 
När företagande involverades i frågorna så blev dock helt plötsligt Stockholm mer talat om vilket 
blev den ledande tanken som ledde till att Stockholm blev den viktigaste staden i Skandinavien för 

!27



turism och affärer. Skandinavien har ingen huvudstad då det inte är ett land men baserat på de fakta 
som samlades in så skulle Stockholm vara huvudstaden om Skandinavien var ett land hävdar 
Stubbs. Idén presenterades för Stockholm Business Region och Stockholms borgarråd som tyckte 
idén var stark och provokativ men kunde se budskapet och gillade varumärket.  

Mottagande av varumärket har varit tvåsidigt hävdar Stubbs, antingen älskades det eller så hatades 
det men majoriteten av svenskarna älskade det och tyckte att varumärket var starkt och stolt. 
Varumärket skulle vara självsäkert men inte kaxigt eller arrogant, Stubbs säger att svenskar har en 
tendens att vara för blygsamma vilket gjorde att varumärket kändes rätt. 

Köpenhamn som agerade från dagen varumärket lanserades och inte var förtjusta i det har attackerat 
det men bakom kulisserna sagt att det var smart och önskade att de själva hade skapt det tidigare. 
För norrmännen däremot tog det omkring fem år innan de agerade och visade sitt missnöje hävdar 
Stubbs. Det var viktigt att presentera de underliggande fakta som hade samlats in och delats in i tre 
kategorier: Det ekonomiska som visar att Stockholm har den största aktiemarknaden med flest 
investerare, flest företag och flest internationella företag. Kultur med flest museer och nobelpriset 
och sist det geografiska där Stubbs tar upp att Stockholm inte är i mitten av Skandinavien men att 
de valde att ta med Finland i perspektivet då i princip alla turismhemsidor enligt Stubbs tar med 
Finland i definitionen av Skandinavien. I undersökningar som utfördes visade det sig att 
Skandinavien ansågs vara mer positivt än norden då norden ses som mer avlägset och kallare i 
undersökningen och det var anledningen varför Skandinavien valdes i stället för norden. Nu i 
efterhand säger Stubbs att grannländerna inte var överlyckliga över beslutet men det gick över.  

Intervjun fortsätter och Stubbs generella åsikt om turismen i Stockholm idag är att den växer. Han 
berättar om fakta från 2014-2015 som visar att Stockholm låg på plats tretton i Europa med tolv 
miljoner besökare medan Köpenhamn låg på plats nitton med sju miljoner besökare och Oslo på 
plats trettiofyra med fyra miljoner besökare. Han vet inte om siffrorna har uppdaterats. Den stora 
fördelen som Köpenhamn har mot Stockholm är Kastrup flygplats som är större än Arlanda och 
förmodligen alltid kommer att vara det på grund av att SAS på 40-talet skulle delas upp politiskt 
korrekt bland de tre skandinaviska länderna då Stockholm fick huvudkontoret, Köpenhamn 
knutpunkten och Oslo servicen.  

Stubbs professionella åsikt om konkurrensen mellan de skandinaviska huvudstäderna idag är att 
Stockholm leder med flest gästnätter. Han anser att Stockholm är den bästa platsen att starta sin 
skandinaviska upplevelse ifrån och att kryssningarna är något som Stockholm har en naturlig fördel 
av. Han gillar det nya konceptet ”Greater Copenhagen” som har införts istället för 
Öresundsregionen mellan Skåne och Köpenhamn som Stubbs ansåg inte var en konkurrenskraftig 
idé. Den nya satsningen vill attrahera nya investeringar men även turism som Skåne vill ha hand om 
vilket Stubbs anser är den starkaste idén han har hört om för en region på länge.  
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I övrigt tycker Stubbs, som själv säger att han kanske är partisk, att Stockholm har en starkare 
position än Köpenhamn men att Köpenhamn har tivoli som är fantastiskt och några få saker som är 
speciella men Stockholms kultur och museer är starkare. Köpenhamn har dock fördelen att det är 
enklare att ta sig till då Kastrup har många kontakter var du än kommer från i Europa vilket är 
viktigt för weekendresenärer. Stubbs tror också att Amerikaner har en större medvetenhet om 
Köpenhamn än Stockholm vilket kan vara en fördel.  

Köpenhamns varumärke Wonderful Copenhagen är något som Stubbs gillar och är bra som ett 
varumärke för turism men anser att det är bättre med ett varumärke som inte separeras utan är 
samma för turism, affärer och boende som Capital of Scandinavia. Den sista frågan tar upp Stubbs 
åsikt om den skandinaviska turismen framtid. Stubbs säger att den har en stor tillväxtpotential men 
är underrepresenterad och underpresterande, dock så säger han att utbudet har ökat med 
restauranger och hotell vid en jämförelse hur det såg ut för femton år sedan. Mer och mer 
människor har fått tid för nöjesresor och det handlar inte längre bara om skollov, skidsemestrar och 
sommarsemestern även om Skandinavien har en bit kvar att gå men är på väg dit.  

4.6 Intervju Pia Eriksen - Oslo  
Pia Eriksen arbetar som PR-assistent med marknadsföring och PR inom digitala och sociala medier 
på Visit Oslo vilket är Oslos officiella marknadsföringsorganisation som jobbar för att marknadsföra 
Oslo och omgivande regioner mot turister och andra besökare. Eriksen skriver i sin intervju att Visit 
Oslo och Oslo som stad började arbeta mer aktivt mot att öka besöksantalet i staden under 80-talet 
genom att bland annat grunda ett eget destinationssällskap för att kunna positionera sig som 
destination. Eriksen tror på en positiv utveckling av turismen i Oslo och att andelen turister och 
framförallt affärsresenärer kommer att öka. Hon hänvisar här till prognoserna som har gjorts av 
”Innovasjon Norge” vilket är Norges regerings egna innovations- och utvecklingsorganisation. Vid 
frågan om hur de jobbar med destinationsutveckling i Oslo så svarar Eriksen att deras syn på 
destinationsutveckling handlar om samarbeten mellan olika bolag inom turistnäringen och politiker 
och att de dagligen jobbar med att stärka dessa samarbeten. En fråga handlar om visioner och mål 
för Oslo som turistdestination och där svarar Eriksen att de självklart vill att Oslo ska växa som 
destination, något som den i allra högsta grad också gör, och att den fortsätta göra detta. Dessutom 
är ett gott samarbete inom turistnäringen viktigt och att inte vara rädd för att jobba med nya aktörer 
som inte är traditionellt en del av turistnäringen. De flesta företagen, evenemangen, sevärdheterna 
etc. arbetar med att locka en större internationell publik.  

Pia Eriksen tror att turisternas motiv till att besöka Oslo nuförtiden och i framtiden ligger i att det 
finns ett så stort utbud av aktiviteter och attraktioner i staden och i närliggande regioner. Hon tror att 
med tanke på att den norska kronan har sjunkit så har fler människor nu möjlighet att besöka staden 
och idag så är flygplatsen Gardermoen nordens näst största flygplats. Eriksen nämner dock att detta 
är hennes egna tankar och att det inte har gjorts några officiella undersökningar eller forskningar i 
detta. Enligt Eriksen så bedrivs inte längre någon traditionell marknadsföring för just Oslo utan nu 
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så får istället besökare och turister söka upp dem men att de också har en avdelning som arbetar 
speciellt med mötesindustrin. Eriksen säger däremot att många använder sig av deras kompetens i 
marknadsföring för olika event och arrangemang mot utländsk publik och att de då främst använder 
sig av digitala medier.  

Som nämnt ovan så bedriver Visit Oslo nästan inga egna marknadsföringskampanjer men 
samarbetar istället med större aktörer inom besöksnäringen i Oslo. Eriksen menar att det är svårt att 
mäta effekten av dessa kampanjer men att de nyttjar statistik såsom besöksnätter, besökare på Oslo 
visitors center och analyser av digitala medier. Enligt Eriksen så arbetar de heller inte med att 
försöka påverka turister att besöka just Oslo genom egna kampanjer då de anser att det är ett 
gammaldags sätt att arbeta efter, istället så försöker de lyfta upp staden genom att delta i olika 
projekt. De hjälper ofta kulturinstitutioner och kommunen när olika arrangemang ska hållas i staden 
och de arbetar nära med pressen för att sprida budskapet om Oslo. Hon säger att de är tillgängliga i 
alla möjliga kanaler och att de alltid finns där för de som vill ha kontakt med dem. Oftast handlar 
det om vilken strategi de jobbar efter och vem och vad som passar in i den.  

Vi ser det inte som konkurrens eftersom att Oslo är en helt annan typ av resmål. Detta var Eriksens 
svar på frågan om hon ansåg att marknadsföringen som Oslo använder för att locka besökare är 
konkurrenskraftig gentemot de andra huvudstäderna i Skandinavien. Hon säger att hon tror att 
Stockholm och Köpenhamn kan känna konkurrens mot andra städer i Europa men att Oslo är en 
mer nischad stad och att det därför saknas någon egentlig konkurrens. Svaret på frågan om 
differentiering mot andra städer blev därför att de inte arbetar så mycket med det. Oslo är en annan 
produkt än andra destinationer i grunden så det finns inget speciellt fokus på oss att Oslo måste vara 
annorlunda - det är det redan. Bland intervjufrågorna så finns en fråga som handlar om styrkor och 
svagheter som kan finnas på destinationen och denna väljer Eriksen inte att svara på då det enligt 
henne är ett föråldrat sätt att se på destinationer och att de har slutat att jobba med det. 

Eriksen menar på att det finns ett gott samarbete med både Visit Stockholm och Wonderful 
Copenhagen och att de arbetar för att ständigt utveckla samarbetet. De är också medlemmar i 
organisationen ECM (European Cities Marketing) där deras egna VD Bente Bratland Holm också är 
styrelsemedlem. Eriksen tycker att samarbeten mellan destinationer är viktigt för att kunna 
utvecklas framåt. Även samarbeten inom staden är viktigt och hon lyfter fram att de samarbetar med 
de flesta företagen som direkt arbetar med turist- och besöksnäringen och ett antal andra företag. 
Eriksen säger att det är en liten företagsmiljö som är väldigt dynamisk. Som avslutning får Eriksen 
frågan om hur hon ser på Oslo som destination i framtiden och som svar här så tror hon att mycket i 
framtiden handlar om arrangemangsturism och att folk vill ha mer än bara museum och attraktioner, 
de söker upplevelser istället. 
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5. Analys 
I den här delen av uppsatsen så presenteras analysen av den empiriska information som är 
insamlad genom intervjuer och diskuteras mot det redan existerande teoretiska materialet. Analysen 
är uppdelad i två delar där först konkurrens och destinationsmarknadsföring hanteras och sedan 
place branding och image.  

5.1 Konkurrens och marknadsföring 
I artikeln Destination competitiveness: determinants and indicators så nämner forskarna Dwyer och 
Chulwon att konkurrensfördelar hos destinationer ofta består av både flora, fauna och klimat, men 
också av människoskapade ting såsom infrastruktur, kvalitet och skicklighet på arbetare och event. 
Ritchie och Crouch diskuterar också detta i sin artikel Tourism, competitiveness, and societal 
prosperity där de tar upp att konkurrens i slutändan handlar om att vara den destination som kan 
producera mest och bäst produkter som effektivt och framgångsrikt marknadsförs till besökare men 
också till lokalbefolkningen. Både Björn Andersson och Hans Remvig trycker starkt på detta och 
menar på att olika marknadsföringsorganisationer behöver öka medvetenheten omkring de olika 
evenemang som arrangeras i Stockholm. De delar inte åsikter kring vilka evenemang men är båda 
överens om att marknadsföringen är för dålig kring dessa och att de som bor i Stockholm behöver få 
ta en större del av de evenemang som anordnas. Något som tas upp som en negativ aspekt är 
Stockholms infrastruktur och framförallt kollektivtrafiken. Karl Olsson säger att kollektivtrafiken 
måste fungera bättre än vad den gör just nu och att den måste bli mer integrerad med de andra olika 
transportmedlen. Han nämner Köpenhamn som exempel där du kan använda samma biljett som du 
köpte i Skåne innan du kom in i Danmark, och fortfarande använda i Köpenhamns tunnelbanor när 
du kommer fram. Han anser att rörligheten i regionen inte blir lika stor som den skulle kunna vara 
vilket till exempel Uppsala och skärgården i Stockholm förlorar på. Även Hans Remvig är kritisk 
till kommunikationsmedlen som finns och nämner också han skärgården som exempel. Han menar 
på att det är för svårt att ta sig ut i den riktiga skärgården för turister och att de öar som finns 
tillgängliga just nu mer är villaområden med taskiga kommunikationer. Karin Myntimäki är dock 
positiv till den starka marknadsföringen av skärgården och säger att SVB aktivt arbetar med ett 
antal olika skärgårdskommuner för att öka exportmognaden av Stockholms Skärgård.  

Enligt Ritchie och Crouch så kan destinationens konkurrenskraft bedömas genom att studera dess 
långsiktiga ekonomiska välstånd. I deras artikel Tourism, Competitiveness and Societal Prosperity 
så skriver de också att för att lyckas så måste destinationer säkerställa att deras samlade 
dragningskraft, och integriteten i upplevelserna som de levererar till besökarna, måste vara likvärdig 
eller överstiga de många alternativa destinationers upplevelser som finns tillgängliga i periferin hos 
den potentiella besökaren. Samtidigt så sker det också en skiftning inom den globala 
turismparadigmet som kräver ökade samarbeten och samverkan på den lokala och regionala nivån 
för att säkerställa att en kvalitativ turismprodukt kan konkurrera effektivt på den globala nivån. 
Vision och mål som SVB har för turistdestinationen Stockholm är ”Vision 2020”. Detta skriver 
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Mäntymäki är att uppnå 15 miljoner gästnätter 2020 och vara Europas ledande hållbara 
tillväxtregion. Mäntymäkis syn på samarbeten inom regionen är att det sker på många olika plan där 
ett exempel är samarbetena mellan attraktionerna på Djurgården. Björn Andersson är inte lika 
positiv angående samarbeten och säger i sin intervju att samarbetet med Stockholms stad inte har 
varit det bästa ur ett näringslivsperspektiv då Stockholm Stad har gjort sitt och sen får de andra 
komma efter. Inställningen har enligt Andersson varit att Vi marknadsför Stockholm så får de andra 
vara glada att de får hänga på men sen har vissa kommuner arbetat sinsemellan i att utvecklas 
tillsammans och med erfarenhetsutbyten. Även Olsson tror på starkare samarbeten om staden ska 
kunna utvecklas i framtiden och växa utåt. I Oslo så menar Pia Eriksen att samarbeten är i fokus och 
att företag som inte normalt sett inkluderas i besöksnäringen måste bli inkluderade.  

Ritchie och Crouch skriver att en destination kan vara utrustad med stor mängd resurser men 
samtidigt inte vara lika konkurrenskraftig som en destination som inte har lika många resurser men 
som utnyttjar det lilla de har mycket mer effektivt. En destination som är väl medveten om dess 
styrkor och svagheter samt har en lämplig marknadsstrategi och som implementerar denna på ett 
framgångsrikt sätt kan vara mer konkurrenskraftig än andra destinationer som har negligerat 
turismens betydelse. Både Stockholm och Oslo verkar enligt deras DMOs utsagor satsa på turismen 
och förstå dess betydelse för staden. Karin Mäntymäki uttalar också sig om den konkurrens som 
finns i Skandinavien och säger att den är stor då skillnaden mellan huvudstäderna inte är så stor sett 
utifrån turisternas perspektiv. Hon tycker att Köpenhamn är den största konkurrenten då de har en 
stor flygplats, ett bättre läge mot Europa och är skickliga på att marknadsföra sig själva. Andersson, 
Olsson och Stubbs säger att konkurrensen i Skandinavien är påtaglig och enligt Andersson benhård. 
Den samlade åsikten hos samtliga konsulter är att Köpenhamn ligger strategiskt bättre geografiskt 
sätt men att Stockholm har fler gästnätter varje år. Oslos DMO verkar dock ha en annan syn på 
konkurrensen inom turismen i Skandinavien. Vi ser det inte som konkurrens eftersom att Oslo är en 
helt annan typ av resmål. Detta var Eriksens svar på frågan om hon ansåg att marknadsföringen som 
Oslo använder för att locka besökare är konkurrenskraftig gentemot de andra huvudstäderna i 
Skandinavien. Hon säger att hon tror att Stockholm och Köpenhamn kan känna konkurrens mot 
andra städer i Europa men att Oslo är en mer nischad stad och att det därför saknas någon egentlig 
konkurrens. Bland intervjufrågorna så finns en fråga som handlar om styrkor och svagheter som kan 
finnas på destinationen och denna väljer Eriksen inte att svara på då det enligt henne är ett föråldrat 
sätt att se på destinationer och att de har slutat att jobba med det. 

 I artikeln Marketing the competitive destination så skriver Buhalis att destinationer är några av de 
svåraste entiteterna att driva och marknadsföra på grund av komplexiteten i relationerna mellan 
olika aktörer men också på grund av variationen av inblandade aktörer i utvecklingen och 
produktionen av turismprodukter. Buhalis menar på att den DMO som finns på destinationen måste 
fungera som både ett verktyg men också en handledare för samtliga inblandade aktörer om 
destinationen ska utvecklas. Detta eftersom en DMO ofta involverar representanter från de lokala, 
regionala och nationella delarna av olika myndigheter. En DMO behöver enligt Buhalis förbättra 
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och differentiera sin produkt genom att lägga tonvikten på produktens unika karaktär. Karin 
Mäntymäki nämner i sin intervju att SVB samverkar med näringen och försöker påverka dem så 
mycket de kan eftersom att vi är staden. Hon säger dock att de resurser som är tillgängliga för SVB, 
vars syfte är att marknadsföra Stockholm, är begränsad och skriver att mer hade kunnat göras om 
dessa hade varit fler. För att locka turister att besöka Stockholm så använder sig SVB bland annat av 
trendsättare för att få dess följare att även de komma till Stockholm. Detta görs genom att 
marknadsföra Stockholm som en öppen, kreativ och innovativ stad som skapar bland annat 
nyfikenhet genom att använda Techscenen. Mäntymäki anser även att marknadsföringen som 
Stockholm använder för att locka besökare är konkurrenskraftig gentemot de andra städerna i 
Skandinavien och detta genom att SVB är konsekventa och tydliga i budskapen. 

5.2 Place Branding och Image 
Det har visats att när en destination har utvecklat ett unikt och konkurrenskraftigt varumärke så har 
utländska investeringar ökat, turismen har ökat och även export ökat från destinationen vilket sedan 
har lett till att landets makt och position har ökat i världen. Rinaldi och Beeton skriver att 
destinationsbranding är ett av de mest kraftfulla verktyg som destinationsmarknadsförare kan nyttja 
för att bli konkurrenskraftiga. Therkelsen och Halkier skriver att platser är mer än bara fysiska 
platser och innefattar oftast flera olika aktörer och därför också olika speciella utmaningar och 
möjligheter. De har därför olika målgrupper, många leverantörer och en mängd olika produkter 
vilka alla måste koordineras och hanteras inom destinationens varumärke. Det finns två olika sätt att 
arbeta med place branding på, det ena är att fokusera på endast ett kontext som till exempel turism, 
medan det andra sättet, som kallas umbrella place branding (svenska: paraplyplatsbranding), sprider 
sig över flera olika funktioner och har som mål att locka till sig en variation av olika 
platskonsumenter. Ett samlat varumärke för en destination underlättar på så sätt 
igenkänningsfaktorn från konsumenternas sida. Enligt Papadopolus så innebär det att när ett 
enhetligt och tydligt paraplybrandkoncept har blivit etablerat så kan enskilda beståndsdelar gå 
skilda vägar inom det utan att riskera inkonsekventa meddelanden. Tanken bakom det är att skapa 
synergier med samtliga parter som är samlade under varumärket och som delar samma kvaliteter 
från samma destination.  

Julian Stubbs, en av grundarna av varumärket Stockholm - the Capital of Scandinavia säger att 
anledningen till att Stockholm behövde ett nytt varumärke var Dotcom kraschen. Stockholm hade 
slutat att växa på grund av att många Dotcom företag runt omkring i världen, framförallt i Sverige 
gick i konkurs eller fick finansiella problem. Stockholm behövde växa igen vilket gjorde att 
varumärket lanserades. Från början så ville Stockholmarna att Stockholm skulle ses som en av de 
stora städerna i Europa vilket Stubbs inte ansåg var en positionering då Stubbs anser att en 
positionering är att vara ledande i sin kategori vilket gjorde att en kategori behövde hittas där 
Stockholm var absolut bäst. Enligt Stubbs så var det Stockholm Business Region tillsammans med   
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 dåvarande borgarrådet som röstade igenom varumärket med motivationen att det var starkt och 
provokativt men att budskapet lyste igenom och varumärket var tydligt. Mottagande av varumärket 
har varit tvåsidigt hävdar Stubbs, antingen älskades det eller så hatades det men majoriteten av 
svenskarna älskade det och tyckte att varumärket var starkt och stolt. Köpenhamn agerade från 
dagen varumärket lanserades och var inte förtjusta i det. De har attackerat det men bakom 
kulisserna även sagt att det var smart och önskade att de själva hade skapat det tidigare. För 
norrmännen däremot tog det omkring fem år innan de agerade och visade sitt missnöje hävdar 
Stubbs.  

Hos konsulterna så är åsikterna om varumärket the Capital of Scandinavia delade. Andersson tycker 
att det var bra ett tag men kan ha spelat ut sin roll vilket gör att Sverige måste hitta ett nytt sätt att 
positionera sig. Hade Köpenhamn exempelvis tagit the Capital of Scandinavia hade Sverige varit i 
ett ännu större underläge hävdar Andersson och Sverige hade fått jobba hårdare. Han trycker på att 
Sverige måste bli ännu bättre på att berätta sin historia och sina fördelar så att de andra länderna inte 
kan kopiera.  Olssons åsikter om the Capital of Scandinavia är att positioneringen är klumpig då 
Stockholm stöter sig med sina grannar när de behöver det nordiska samarbetet då utomstående 
länder inte känner till städerna separat utan enligt Olsson ser norden som en helhet. Detta försvårar 
även samarbetet på exempelvis mässor då Oslo och Köpenhamn enligt honom inte skulle tänka sig 
att stå bredvid the Capital of Scandinavia. Dock så har positioneringen funnits i elva år vilket är 
ovanligt i Europa och övriga världen vilket betyder att något rätt har den gjort enligt Olsson. 
Remvig nämner Capital of Scandinavia som något larvigt och tar upp att Sverige spelar på att 
Sverige ligger i mitten vilket är rätt ur en nordisk synvinkel men inte ur skandinavisk som 
varumärket tar upp. Både Olsson och Remvig upplever Köpenhamn som den mer skandinaviska 
och kontinentala staden. 

Rainisto har skapat en modell för olika framgångsfaktorer inom place branding och dessa kan 
användas som ett slags ramverk för att fastställa om en destinations branding är framgångsrik eller 
inte. Enligt Rinaldi och Beetoon så är faktorerna som presenteras i modellen inte bara enskilda 
faktorer som kan användas för att framgångsrikt branda en destination, men de har också ett starkt 
förhållande till varandra. Rainistos modell innefattar en kärna med fem olika faktorer som en 
destination normalt sätt kan påverka och den organisatoriska kapaciteten. De fem olika faktorerna är 
förklarade i det teoretiska kapitlet men sammanfattningsvis så består de av 1. planeringsgruppen, 2. 
vision och strategisk analys, 3. Image och identitet, 4. det offentliga och privata partnerskapet och 5. 
ledarskap. Rinaldi och Beeton som citerar Hankinson skriver att för att en plats ska vara 
framgångsrik så behöver DMOn ha en tydlig vision och en långsiktig strategi för att kunna göra 
grundliga val i vilka av destinationens tillgångar som bör marknadsföras för att säkerställa att vad 
varumärket lovar också är inbäddat i vad destinationen lovar. Genom Julian Stubbs förklaring av 
hur varumärket skapades så vet vi att DMOn, Stockholm Business Region, var den som ville skapa 
varumärket, varför de ville skapa märket och hur staden uppfattades innan. Enligt Stubbs så var det 
viktigt att presentera de underliggande fakta som hade samlats in för att styrka varumärket och 
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dessa hade delats in i tre kategorier: Det ekonomiska som visar att Stockholm har den största 
aktiemarknaden med flest investerare, flest företag och flest internationella företag. Kultur med flest 
museer och nobelpriset och till sist det geografiska där Stubbs tar upp att Stockholm inte är i mitten 
av Skandinavien men att de valde att ta med Finland i perspektivet då i princip alla turismhemsidor 
enligt Stubbs tar med Finland i definitionen av Skandinavien. 

En destinations ultimata mål med marknadsföring är att locka besökare och påverka deras val av 
destination vilket gör att marknadsförare alltid måste ha destinationens image i åtanke för att lyckas 
att locka besökare. Image påverkar både destinationsvalet, beslutsprocessen och om besökare blir 
nöjda eller inte. Destinationsimagen bör därför enligt Tapachai och Waryszak konceptualiseras 
genom att omfatta både destinationens framträdande attribut och helhetsintryck. Andreu m.fl. 
skriver att det primära målet och syftet med att generera och kommersialisera en framgångsrik 
destinationsimage är att turisterna uppfattar destinationen på det sättet som marknadsföringen 
framställer den som. I studie utförd av Lobato m.fl. och som diskuterats ovan så påstås 
destinationens image ha en direkt påverkan på framförallt nöjdheten hos turisterna och även deras 
lojalitet till destinationen. En destination anser de bör ha lämplig infrastruktur, utlova en hög 
kvalitet i sina tjänster, olika naturresurser och kunna erbjuda underhållning, men allting måste 
anpassas till turistens förväntningar. För att kunna uppnå en lojalitet hos turisterna så måste de bli 
försäkrade att de kommer att få en trevlig, avkopplande och behaglig vistelse. För att kunna hantera 
de nya känslomässiga inslagen så krävs det mer än de vanliga traditionella verktygen för att skapa 
förutsättningarna för vad en bra destination klarar av. Det krävs enligt dem att de aktörer som 
arbetar på destinationen samordnar och orienterar sig mot att uppfylla turistens behov istället för att 
koncentrera sig på de traditionella verktygen. Aktörerna bör analysera hur de kan se till att turisterna 
som besöker destinationen får med sig en stark positiv känslobild. Görs detta så kommer turisterna 
att återkomma och då skapas lojalitet. 

Som nämnt ovan av Mäntymäki så marknadsförs Stockholm genom SVB som en öppen, kreativ och 
innovativ stad som bland annat skapar nyfikenhet. Även musik är någonting som representerar 
staden och som används för att locka hit folk. Konsulterna trycker hårt på musik och 
melodifestivalen som representativt om Stockholm, men kommer också med varningen om att vi 
måste börja arbeta med våra egna invånare för att inte förlora närmarknaden. Kommer inte de 
närmsta boende och besöker Stockholm så vill inte turisterna från utlandet göra det heller. 
Andersson säger till exempel det finns ingen anledning för kineser eller amerikaner att åka hit om 
norrmän, danskar eller inte ens stockholmare tycker att det är intressant i Stockholm.  

Det finns två olika kategorier av motivation enligt Yoon och Usyal och dessa är psykologiska eller 
biologiska behov och önskemål som sedan kan delas upp i Push- och Pullfaktorer. Faktorerna kan 
förklaras genom hur en individ motiveras för att t.ex. resa, vilket blir en pushfaktor och sen även 
hur en individ lockas av diverse ting på exempelvis en destination vilket blir en pullfaktor. 
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Prayag och Ryan skriver i sin artikel att det i nuläget är accepterat att pullfaktorer mäts genom att 
lista alla de destinationsattribut som representerar uppfattningen av en plats. Som ett resultat av 
detta så har mätningen av en destinations image blivit praxis för att utvärdera olika pullattribut 
Som nämnt ovan så formas destinationens image hos turisterna på både en kognitiv och en 
känslomässig nivå, men enligt Prayag och Ryan också på en konativ nivå. Utvärderingar av pull-
attribut som görs av besökarna innefattar oundvikligen en intern bedömning av dessa tre nivåer 
samt en holistisk syn av platsen. Imagen kan också användas för att locka och påverka potentiella 
besökare genom att relatera dem till de motiv och jag som de vill anta under vistelsen på 
destinationen. Prayag och Ryan hänvisar till Gallarza m.fl. och menar att detta stödjer deras 
konceptualisering av destinationsimage som en image som kan visa flera olika saker för samma 
plats och vara tilltalande för många olika turister. Ifall dessa motiv uppfylls och imagen anpassas till 
resenärens självuppfattning så kan det förklara inte bara val av destination och återkommande 
besök, men också en känslomässig anknytning till en plats. 

Enligt Hans Remvig så måste Stockholm börja hitta sina egna saker som attraherar besökare till 
staden för att kunna konkurrera mot de andra städerna i Skandinavien. Det gäller enligt honom att 
marknadsföra staden utifrån vad den är och inte jämföra sig med andra större städer. Om Remvig 
fick differentiera/ positionera Stockholm så skulle han plocka fram bitar som Stockholmarna är stolt 
över, framför allt i marknadsföringen men också göra en grundlig undersökning utav olika värden 
och bygga på syftena som gör att besökarna vill besöka Stockholm. I Oslo så tror Pia Eriksen att 
turisternas motiv till att besöka staden beror på det stora utbudet av aktiviteter och attraktioner i 
staden och närliggande regioner. Karin Mäntymäki skriver att stadens styrkor är att det finns en bra 
tillgänglighet, ett varierat utbud av aktiviteter, museer och så vidare, att det finns gott om hotellrum 
och att Stockholms rykte är en modern och intressant stad att besöka. 
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6. Slutsats   
I detta avsnitt kommer studiens frågeställningar besvaras och slutsatser baserade på det 
analyserade materialet kommer att dras. 

Hur förhåller sig destinationsmarknadsföringsorganisationer till konkurrens och 
platsmarknadsföring när det gäller Stockholm Stad, ur ett skandinaviskt perspektiv? 
Karin Mäntymäkis syn på konkurrens mellan Stockholm och de andra huvudstäderna i 
Skandinavien är att det finns en stor konkurrens med övriga huvudstäder då städerna inte är så 
urskiljande från varandra men att Stockholm har den starkaste tillväxten. Köpenhamn anser 
Mäntymäki är den huvudstad i Skandinavien som är Stockholms största konkurrent med 
motiveringen att Köpenhamn ligger närmare Europa och har en bra tillgänglighet på grund av 
Kastrup. Mäntymäki anser även att Köpenhamn är duktiga på att marknadsföra destinationen. 
Mäntymäki nämner inte Oslo när hon pratar om konkurrensen vilket stärker hennes argument om 
Köpenhamn. Mäntymäki är tillförordnad VD på Stockholm Visitors Board och därför blir svaret 
inte oväntat att hon tycker att marknadsföringen som SVB producerar är bra. Mäntymäki är kritisk 
till de resurser som tillhandahålls för organisationen och tror att mycket mer skulle kunna göras 
med ett större kapital.  

Pia Eriksens syn på konkurrens mellan de skandinaviska huvudstäderna skiljer sig starkt från SVBs. 
Enligt henne så finns det ingen konkurrens då Oslo skiljer sig så mycket från de andra 
destinationerna då de erbjuder andra produkter. Hon tror däremot att Stockholm och Köpenhamn 
kan känna konkurrens mot andra städer men att Oslo är en mer nischad stad. Enligt Eriksen så 
bedrivs inte längre någon traditionell marknadsföring för just Oslo utan nu får istället besökare och 
turister söka upp dem men de har också en avdelning som arbetar speciellt med mötesindustrin. 
Visit Oslo behöver enligt Eriksen nästan inga egna marknadsföringskampanjer men samarbetar 
istället med större aktörer inom besöksnäringen i Oslo. Hon säger att det är svårt att mäta effekten 
av dessa kampanjer men att de nyttjar annan statistik istället.  

De två DMOs som har blivit intervjuade för den här uppsatsen delar inte åsikter kring hur 
marknadsföringen bör skötas på destinationen. Detta kan bero på att olika destinationer väljer olika 
strategier för att marknadsföra sig själva. Vad som blir intressant är uppfattningen om konkurrensen 
i Skandinavien då Mäntymäki och Eriksen har helt skilda åsikter om detta. Självklart kan det finnas 
risk att Eriksen väljer att inte prata om det på grund av policys på företaget hon representerar, men 
eftersom det enligt samtliga andra konsulter finns en konkurrens så bör det inte vara en risk att 
nämna detta. 

Hur förhåller sig konsulter inom turismbranschen till konkurrens och platsmarknadsföring 
när det gäller Stockholm Stad, ur ett skandinaviskt perspektiv? 
De olika konsulterna som intervjuades för uppsatsen har relativt samlade åsikter om den konkurrens 
som finns i Skandinavien. Samtliga respondenter svarar att det definitivt finns en konkurrens och att 
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den bör hanteras. Konsulterna kommer däremot med olika förslag på hur Stockholm ska stärka sig 
som stad för att möta den ökade konkurrensen. Där tycks skillnaden i svaren bero på vilket område 
de är aktiva inom och deras bakgrund. Samtliga anser att Köpenhamn är en stor konkurrent men att 
också Helsingfors inte bör glömmas bort. Samtliga tycker att en differentiering krävs från 
Stockholms sida för att positionera sig ytterligare. Konkurrensteorierna pratar mycket om 
samarbeten och dessa är några av konsulterna inte speciellt positiva till. Samtliga konsulter, med 
undantag från Julian Stubbs, tycker att varumärket ”Stockholm - the Capital of Scandinavia” bör 
förbättras då det känns gammalmodigt och klumpigt. Det bör moderniseras och förbättras så att det 
passar det nya Stockholm bättre. Enligt konsulterna bör också marknadsföringen riktas om mot den 
lokala befolkningen istället för att ständigt försöka locka långväga turister. Det finns ingen 
anledning för kineser eller amerikaner att åka hit om norrmän, danskar eller inte ens stockholmare 
tycker att det är intressant i Stockholm. Den generella synen hos konsulterna är att de är rätt så 
kritiska mot Stockholms marknadsföring. Det finns definitivt utrymme för förbättring och SVB bör 
tänka över vilka områden som marknadsförs. SVB pratar om att tillgängligheten är ett stort plus, 
men konsulterna är inte beredda att hålla med helt då de till exempel tar upp svårigheterna att ta sig 
längre ut i skärgården och det komplexa systemet med Stockholms lokaltrafik. För att förbättra 
tillgängligheten bör dessa områden utvecklas och då blir Stockholm ännu attraktivare än vad det 
redan är. 
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7. Diskussion  
I nedanstående text så diskuteras de svar som har erhållits genom analysen och slutsatserna. Här 
är även skribenternas egna åsikter kring resultatet invävt. 

Syftet med den här uppsatsen är att jämföra hur synen på konkurrens och 
destinationsmarknadsföring ser ut mellan de Skandinaviska huvudstäderna, med fokus på 
Stockholm, utifrån de officiella destinationsmarknadsföringsorganisationerna och konsulter inom 
turismbranschen. Skillnaden mot andra uppsatser som har skrivits om ämnet 
destinationsmarknadsföring och konkurrens är att vi i den här studien ville belysa hur ämnet 
diskuteras hos olika aktörer inom turismen och om det fanns någon skillnad i vad de säger. Här har 
endast DMOs och konsulter stått i fokus och den lokala befolkningen samt turister blivit 
utelämnade.  

Vad vi som skribenter fann intressant med det empiriska materialet var just skillnaden i de svar vi 
fick från de intervjuer vi genomförde. Den officiella synen hos Stockholm Visitors Board och Visit 
Oslo skilde sig mycket från de konsulter inom turismbranschen som vi intervjuade. Det var speciellt 
märkbart i svaren om den marknadsföring som används för att locka hit turister. Konsulterna var 
tydliga med att lokalbefolkningen bör få ta en större roll i destinationsutvecklingen och att det är 
svårt att marknadsföra en destination mot utländska turister om inte den lokala befolkningen vill åka 
dit. Även vad som marknadsförs bör enligt konsulterna uppdateras för att möta en modernare 
omvärld. 

Teorierna om konkurrens och destinationsmarknadsföringen pratar om att det är viktigt med att 
samla samtliga aktörer inom branschen för att smidigare kunna arbeta för en starkare destination. 
Både SVB och Visit Oslo svarade att samarbetena inom destinationerna var goda, men detta var 
någonting som konsulterna tvivlade på och deras svar var istället att dessa måste utvecklas mycket 
mer. För tillfället så tycker de att det sker för lite samverkan från SVB och att de måste börja 
samordna de aktörer som finns i Stockholm och underhålla dessa samarbeten för att bättre 
marknadsföra staden och kunna erbjuda mer för turisterna. 

Skribenternas åsikt om ämnet efter den här studien är att både SVB och Visit Oslo bör utöka sina 
samarbeten inom städerna. Just SVB som arbetar med ett starkt varumärke bör arbeta aktivt för att 
potentiella aktörer ska vara nöjda och förstå vikten av ett gott samarbete på destinationen och vad 
det kan leda till i framtiden. Vi hade innan studien påbörjades en tanke om att det skulle vara svårt 
att få fram empiriskt material om just konkurrens då det är ett känsligt ämne. Samtidigt så är det 
också någonting som bör diskuteras för att kunna förstå vad som gör en destination 
konkurrenskraftig. Att inte erkänna att det finns en konkurrens känns enligt skribenterna väldigt 
märkligt och det var just detta som fick oss att undersöka ämnet vidare.  

!39



7.1 Vidare forskning 
Skribenterna ser detta som en förstudie till ett ämne som bör belysas mer inom turismen. Idag så är 
konkurrensen hårdare än vad den har varit förut och destinationer måste idag arbeta mer aktivt med 
att locka till sig besökare och få dem att återkomma. Som ett nästa steg så ser vi att en större studie 
som inkluderar hela norden skulle vara intressant att genomföra. Även en komparativ studie med 
DMOs och besökare skulle vara av intresse då det skulle vara intressant att veta hur turisterna 
uppfattar staden och varför de väljer att åka till Stockholm och inte Köpenhamn samt om DMOs har 
någon inverkan på detta.  

Ett tredje alternativ för fortsatt forskning hade varit att diskutera konkurrensen på en mindre skala 
mellan olika småstäder inom Sverige för att undersöka varför vissa orter blir mer attraktiva än 
andra. 
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Bilagor 

Bilaga 1. Success factors in place branding. 

 

Success factors in place branding. Källa: Rinaldi & Beeton, 2015. 



Bilaga 2. Intervjumall Karin Myntimäki 
• Vem är du och vad gör du? 
• När blev Stockholm en attraktiv turistdestination? 
• Hur ser turismutvecklingen ut i Stockholm idag?  
• Hur arbetar ni med destinationsutveckling i Stockholm?  
• Vilka visioner och mål har ni för turistdestinationen Stockholm? 
• Vilka styrkor och svagheter anser du att Stockholm har som destination?  
• Vad skulle du säga är turisternas motiv att besöka just Stockholm? 
• Hur ser du på den marknadsföring som Stockholm använder sig av för att locka besökare idag?  
• Vilka olika målgrupper och/eller marknader marknadsför ni Stockholm mot? Varför? 
• Vilka informationskanaler användarna ni er av i er marknadsföring? 
• Hur mäter ni effekterna av era marknadsföringskampanjer?  
• Hur gör ni för att påverka turistens val att just besöka Stockholm som destination? 
• Anser du att marknadsföringen som Stockholm använder för att locka besökare är 

konkurrenskraftig gentemot de andra huvudstäderna i Skandinavien? Om ja, påa vilket sätt? 
• Hur ser du på konkurrensen mellan Stockholm och de andra huvudstäderna i Skandinavien? 
• Vilket av de skandinaviska länderna anser du är Stockholms största konkurrent och varför just 

den destinationen?  
• Hur arbetar ni för att differentiera er mot andra(liknande) destinationer?  
• Hur tycker du att införandet av varumärket ”the Capital of Scandinavia” har fungerat? 
• Hur har mottagandet från de andra skandinaviska länderna varit? 
• Finns det något samarbete mellan de skandinaviska huvudstäderna för att locka besökare till 

norden?  
• Hur ser samarbetet ut inom besöksnäringen i Stockholm idag? 
• Hur ser du på Stockholm som besöksdestination i framtiden?  
• Finns det några eventuella hot mot turismen i Stockholm i framtiden? 



Bilaga 3. Intervjumall Pia Eriksen 
• Vem är du och vad har du för roll i företaget? 
• När blev Oslo en attraktiv turistdestination? 
• Hur ser turismutvecklingen ut i Oslo idag? 
• Hur jobbar ni med destinationsutveckling i Oslo? 
• Vilka styrkor och svagheter anser du att Oslo har som destination?  
• Vilka visioner och mål har ni för turistdestinationen Oslo? 
• Vad skulle du säga är turisternas motiv att besöka just Oslo? 
• Hur ser du på den marknadsföring som Oslo använder sig för att locka till sig besökare idag?  
• Vilka olika målgrupper och/eller marknader marknadsför ni Oslo mot? Varför? 
• Vilka informationskanaler använder ni er av i er marknadsföring? 
• Hur mäter ni effekterna av era marknadsföringskampanjer? Går det att se vad som leder till ett 

positivt resultat? 
• Hur gör ni för att påverka turistens val att besöka just Oslo som destination? 
• Anser du att marknadsföringen som Oslo använder för att locka besökare är konkurrenskraftig 

gentemot de andra huvudstäderna i Skandinavien? Om ja, på vilket sätt? 
• Vilket av de skandinaviska länderna anser du är Oslos största konkurrent och varför just den 

destinationen?  
• Hur ser du på konkurrensen mellan Oslo och andra huvudstäder i Skandinavien? 
• Hur arbetar ni för att differentiera er mot andra (liknande) destinationer? 
• Finns det något samarbete mellan de skandinaviska huvudstäderna för att locka besökare till 

norden? 
• Hur ser samarbetet ut inom besöksnäringen i Oslo idag? 
• Hur ser du på Oslo som besöksdestination i framtiden? 



Bilaga 4. Intervjumall Hans Remvig  
• Vem är du och vad gör du? 
• Vad är din generella åsikt om turismen i Stockholm idag? 
• Vilka styrkor och Svagheter anser du att Stockholm som destination har idag? 
• Vad gör en destination konkurrenskraftig enligt dig och sen hur ser du på konkurrensen mellan 

Stockholm och de andra huvudstäderna i Skandinavien?  
• Vad tycker du om Capital of Scandinavia?  
• Om du fick bestämma, hur skulle du arbeta för att differentiera eller positionera Stockholm mot 

andra? 
• Hur ser du på Stockholm som besöksdestination i framtiden? 
• Ser du några hot som kan påverka turismen i Stockholm?  
• Hur ser du på besöksnäringen i Sverige i framtiden? 
• Vad tror du är nästa steg att göra för att göra Stockholm mer attraktivt för besökare? 



Bilaga 5. Intervjumall Julian Stubbs 
• Who are you and what do you do? 
• You were one of the creators to the brand ”the Capital of Scandinavia”, what motivated the 

branding of Stockholm? 
• How did you come up with the brand?  
• How has the reception been for other destinations in Scandinavia and how has it been from the 

locals in Stockholm? 
• What is your opinion regarding the tourism in Stockholm today in general?  
• What is your professional opinion regarding the competition between the Scandinavian capitals 

today?  
• What are your thoughts about the tourism in Copenhagen at the moment in general? What are 

their strengths and weaknesses? 
• What is your opinion on Copenhagen regarding their city branding? 
• What do you think about the future of tourism in Scandinavia? 



Bilaga 6.  Intervjumall Björn Andersson 
• Vem är du och vad gör du? 
• Vad är din generella åsikt om turismen i Stockholm idag? 
• Vilka styrkor och svagheter anser du att Stockholm har som destination? 
• Vad gör en destination konkurrenskraftig enligt dig? 
• Hur ser du på Stockholm och andra städer i Skandinavien?  
• Vad tycker du om Capital of Scandinavia? 
• Hur går dina tankar kring den marknadsföringen som Stockholm använder sig idag för att locka 

hit besökare?  
• Tycker du att den marknadsföring som används för Stockholm idag är konkurrenskraftig? 
• Om du fick bestämma, hur skulle du arbeta för att differentiera Stockholm? 
• Hur ser samarbetena ut inom besöksnäringen i Stockholm idag? 
• Hur ser du på Stockholm som besöksdestination i framtiden? 
• Hur ser du på besöksnäringen i Sverige i framtiden? 
• Ser du några eventuella hot eller orosmoln för framtiden som kan påverkar turismen i Sverige 

eller i Stockholm? 
• Vilken marknad är den att investera i från Sveriges perspektiv?  
• Vilka av de skandinaviska länderna, städerna framförallt anser du är Stockholms största 

konkurrent och varför just den staden? 



Bilaga 7. Intervjumall Karl Olofsson 
• Vem är du och vad gör du? 
• Vad är din generella åsikt om turismen i Stockholm idag? 
• Vilka styrkor och svagheter anser du att Stockholm har som turistdestination? 
• Vad gör en destination konkurrenskraftig enligt dig? 
• Hur ser du på konkurrensen mellan Stockholm som turismdestination och andra huvudstäder i 

Skandinavien? 
• Den marknadsföring som Stockholm använder sig för att locka besökare, tycker du att den är 

konkurrens kraftig i sådant fall på vilket sätt?  Tycker du att den borde utvecklas på något sätt?  
• Vad tycker du om Stockholms varumärke the Capital of Scandinavia? 
• Om du fick bestämma, hur skulle du arbeta för att differentiera/positionera Stockholm? 
• Hur ser du på Stockholm som besöksdestination i framtiden?  
• Ser du några eventuella hot i framtiden som kan påverka turismen i Stockholm? 
• Vad tror du är nästa steg i att göra Stockholm mer attraktivt för turister?


