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Abstract 
 
The purpose of this paper is to describe and analyse the Chinese destination of Hainan, with 
background in a globalizing tourism destination development, for tourism from Finland and 
Sweden. The questions at issue are regarding what kind of an impact the status as a special 
economic zone have had upon Hainan, what kind of conditions there are for tourism on the 
island, in what form participants of the tourism industry want the development to proceed, 
what the prevailing trend is for distant destinations for Nordic markets and also regarding 
what kind of potential there is for organized tourism to Hainan from Finland and Sweden. 
 
As a foundation for the paper, I’ve composed a theoretical reference for knowledge of China, 
Hainan and the study of destinations. The sources of secondary kind are literature related to 
the subject. The primary sources are mainly interviews, field work done at Hainan has given a 
concrete and personal knowledge of the place. The interviews are with Finnish and Swedish 
travel operators, Chinese embassy representatives in Finland and Sweden, on Hainan both 
Nordic tourists and tourism industry stakeholders were interviewed.  
 
The analysis bring forth that Hainan do have relatively good conditions for tourism. The 
destination has gone through a relatively rapid development, mainly focused upon domestic 
tourism. The development has led to an infrastructure for tourism, and as experienced during 
my visit, this is obvious through widespread tourism related building. The status of Hainan as 
a Special Economic Zone, received during the late 1980s, has facilitated the development of 
tourism. Although the status has lost its real function as once had, favourable conditions 
facilitated rapid tourism development, giving as an example tourism development zones. The 
prevailing development of Hainan, is the making of a top class resort destination. This is 
foremost aimed at the domestic market, but increasing at international markets such as the 
Nordic ones. The participants on Hainan seem to have a relatively common standpoint, in the 
process of attracting increasing amounts of Nordic visitors. Regarding Finnish and Swedish 
operators, distant destinations seem to have a certain degree of development possibilities. As 
flexible means of travel increases, changes are given upon the volume of travel. Connected to 
this, is different resulting opportunities for destinations, depending on volume and demand 
from tourists. Hainan being a distant destination, would need large volumes to justify 
significant arrangements. Finnish and Swedish operators are somewhat interested of Hainan, 
although varying depending on operator and to a great deal on the current small volumes. In 
conclusion, Hainan represents a globalizing tourism destination development, giving new 
tourism places. There is need of accomplishing demand in Finland and Sweden for Hainan, to 
get pronounced volumes of organised arrangements. Tough competition give the need for a 
proactive and aggressive approach from the participants of Hainan to achieve these volumes. 
Of importance for further development, is to produce an increasing demand in the Finnish and 
Swedish markets, that the destination bring forth a more palpable domestic/local form of 
culture and that a suitable form of travel to Hainan at present, for an example is combination 
tours. 
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Förord 
Under tiden jag har studerat geografi, har många funderingar kring rummet i sammanhang till 
turism uppkommit. Lärdom har erhållits om rummet och spänningsfältet mellan det begränsat 
lokala och det överväldigande globala. Ett holistiskt tankesätt är med andra ord inte svårt att 
relatera till. Då andra kulturer och geografiska områdens utveckling är intressanta, ville jag 
med uppsatsen beskriva något sådant. Av flera anledningar valde jag Kina och ön Hainan, 
vilket givit lärdomar på flera plan. Ett holistiskt synsätt behövs även personligt. Min resa och 
ämnet har skapat mycket reflektion, vilket har påverkat arbetet med uppsatsen. Hainan har 
givit mig bestående intryck tack vare fältstudien. Ön innebär idag mer än endast en 
destination bland många andra för mig. Med andra ord har troligen en utökning av 
dimensioner i min egen helhet skett, tack vare resan till Kina. Allt har inte utvecklats som 
önskat, men samtidigt som svårigheter har uppstått, har många nya infallsvinklar skapats. 
Slutligen vill jag tacka alla som har medverkat till uppsatsen. 
 
Tumba våren 2007 
Mikko Känsälä 
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1 Inledning 
 
Uppsatsen är utförd under perioden mellan slutet av höstterminen 2005 till och med våren 
2007. Den skrivs som avslutande moment inom den geografiska påbyggnadskursen, mitt 
huvudämne, på Turismprogrammet vid Södertörns högskola. Inledande kapitel ger bakgrund 
till valet av ämne, syftet, frågeställningar och avgränsningar. Här beskrivs även vald metod 
och använda källor. Av uppsatsens titel märks kopplingarna till turism, geografiska platser 
och den konkreta regionen Hainan i Kina. Landet är genom dess kraftiga ekonomiska 
utveckling frekvent förekommande i media. Sällan hörs dock något konkret om exempelvis 
regioner som Hainan. Med uppsatsen vill jag bidra med ytterligare infallsvinklar om Kina, i 
detta fall kopplat till regionalgeografi och turism. Nedan ges bakgrund till valet av 
turismgeografisk fokus och uppsatsens tema. 
 
1.1 Bakgrund 
 
För mig är kartböcker som gjorda för en tids brainstorming. Genom att studera kartuppslag 
tillåts den egna tankevärlden dyka in i en virvlande ström av spontana uppslag. Uganda, 
Turkmenistan, Jakarta, vad sker nu i dessa geografiska områden av världen. En sådan 
brainstorm tillämpade jag för att få inledande uppslag till uppsatsen, där Kina blev föremålet 
av intresse i min världsatlas. Sedan tidigare kände jag exempelvis till Beijing, Hong Kong, 
Lhasa, Shanghai och angränsande länder till det stora landet Kina. Min blick fastnade dock på 
en ö utanför den sydligaste kusten av fastlandet, ön Hainan (se figur 1).  
 
En relativt stor ö utifrån kartboken, omgärdad av Sydkinesiska sjön relativt nära Vietnam och 
exempelvis Hong Kong. Intresset uppkom om vad som försiggår där och hur de geografiska 
processerna utvecklas där. Då jag studerar Turismprogrammet med geografisk inriktning, 
ville jag ge mina tankar möjligheten att utvecklas. På internet genomförde jag under 
november för ett år sedan, en enklare sökning på några av de större charterresearrangörerna i 
Sverige. Tydligt märktes att det inte fanns sådana organiserade resor till Hainan, såsom 
exempelvis till Kanarieöarna eller Thailand, från Sverige. Att personer från Norden reser till 
Hainan förekommer. I dagens rörliga värld reser vi över hela jorden, men att utveckla 
konkreta marknader för alla möjliga platser är troligen en annan sak. Resor till långväga 
destinationer är idag inget ovanligt för flertalet i samhället, i min bekantskapskrets finns flera 
som varit i exempelvis Thailand.  
 
I en artikel i Dagens Nyheter från september 2002, framställs hur den tropiska ön Hainan kan 
vara en intressant destination för den skandinaviska marknaden. Där beskrivs att Hainan då 
främst mottog resenärer från den inhemska turismmarknaden.1 Hainan beskrivs exempelvis 
som en tropisk paradisö eller Orientens Hawaii.2 Det kan ge bilder av vackra stränder, 
turkosfärgat vatten och andra perspektiv som skapar drömmar om den eftersträvade 
paradissemestern. Hainans huvudort heter Haikou och på ön bor cirka åtta miljoner invånare. 
Klimatet är som nämnt tropiskt, med exempelvis tropisk regnskog på delar av ön. På Hainan 
odlas bland annat kaffe, kokospalmer och tropiska frukter.3 Ur detta föds tankar och 
frågeställningar kring resmål, turism och geografiska platser. Detta kommer uppsatsen att 

                                                 
 
1 http://www.dn.se/DNet/jsp/polopoly.jsp?d=184&a=55126&previousRenderType=1 (2005-11-29) 
2 http://www.aurinkomatkat.fi (2005-11-25), http://www.hainandiscovery.com/eng/region/hainan_front.htm (2005-11-25),         
http://www.golfresan.se/ (2005-11-25) 
3 http://www.ne.se/jsp/search/article.jap?i_art_id=197114 (2005-11-30) 
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behandla, med fokusering på ett stadsområde på öns södra del, men med helhetssyn på Hainan 
som destination.  
 

 
Figur 1. Hainans geografiska läge i Kina.  
Källa: http://www.landguiden.se/images/map/map_81.jpg (2006-06-12) 
 
1.2 Syfte, frågeställningar och avgränsningar  
 
Syftet med denna uppsats, är att beskriva och analysera förutsättningar för turism på ön 
Hainan i Kina, för i huvudsak turister från Finland och Sverige. Syftet är även att få förståelse, 
utifrån en konkret destination, hur globala influenser ger effekter på geografiska platser. Av 
detta är målet att ge förslag för potentiella utvecklingsvägar för destinationen Hainan, i 
relation till den nordiska marknaden.  
 
Frågeställningarna i uppsatsen är:  

• Har Hainans status som så kallad speciell ekonomisk zon relevans för turismbranschen 
idag? 

• Vilka förutsättningar finns för turism på Hainan och hur utnyttjas dessa 
förutsättningar? 

• I vilken form önskar aktörer på Hainan att utvecklingen av turismindustrin fortgår? 
• Vilka trender karakteriserar nya långdistansdestinationer på de finska och svenska 

marknaderna?  
• Vilken potential finns för att utveckla organiserad turism från Finland och Sverige till 

Hainan? 
 
Frågeställningarna har tydliga kopplingar till turismvetenskap och geografisk vetenskap, på 
grund av fokuseringen på destinationers förhållning på den globala marknaden. Här studeras 
Hainan, med fokusering på staden Sanya, utifrån en destinations innehåll med länkningar till 
två europeiska turismmarknader.  
 
I uppsatsen utkristalliseras tre övergripande geografiska frågor. För det första, frågan om hur 
det regionala innehållet påverkar områdets turismutveckling. Sammanhanget Hainan för 
närvarande befinner sig i, ger även spelreglerna för provinsens turismindustri och dess 
turistiska potential. För det andra, uppkommer frågan om hur aktörer på Hainan förhåller sig 
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till den framtida utvecklingen. Uppsatsens fokus ligger på den turistiska utvecklingen för ön. 
Hur aktörerna förhåller sig mot de finska och svenska marknaderna, är av intresse i åtanke 
kring utveckling, relaterat exempelvis till Thailands popularitet på de nämnda marknaderna. 
Frågan blir därmed hur regionen förhåller sig i konkurrensen mot andra likartade och 
potentiella turismregioner. En tredje geografisk anknytningspunkt, är frågan om hur två olika 
marknader, den finska och svenska, relaterar till den potentiella destinationen Hainan. Finns 
det skillnader eller inte dessa marknader emellan och hur kan dessa möjligen påverka 
potentiell turism till Hainan. Utöver besvarandet av de egentliga frågeställningarna, kommer 
dessa tre övergripande frågor i varierande grad beröras.  
 
Som framkommit ovan, ligger intresset i uppsatsen främst kring frågor som rör turism- och 
destinationsutveckling. Redan i uppsatsens titel relateras till nordiska marknader. Som nämnt 
sker fokuseringen på Finland och Sverige och häri finns en avgränsning. Det är befogat att 
tala om en enhetlig nordisk marknad, då större researrangörer för organiserade resor som 
finns med i undersökningen, ofta har kopplingar oavsett nationell marknad med likartat utbud 
av resor.4 Som framkommer i undersökningen, finns dock vissa skillnader i efterfrågan 
mellan dessa nationella marknader. De har valts i och med att jag bor i Sverige och har finsk 
bakgrund, vilket ger mig något ökad förförståelse gentemot andra nordiska marknader. Då 
Hainan är relativt stort, sker en fokusering på stadsområdet Sanya i södra Hainan, präglat av 
turism. Samtidigt med denna avgränsning framhävs dock ön i sin helhet, vilket även 
framkommer i undersökningen, genom marknadsföringen som sker av ön som helhet. 
Uppsatsen har ingen avsikt att ingående behandla sociokulturella effekter av 
turismutvecklingen på Hainan, eller hållbarhetsfrågor kring denna. Detta är dock viktigt vid 
turism och berörs därmed då det är relevant för helhetsuppfattningen.  
 
1.3 Metod, källor och källkritik 
 
Uppsatsen är baserad på följande fyra metoder:  
För det första, har en litteraturstudie genomförts, för att främst ge förståelse för Hainan som 
region och dess turistiska sammanhang. Litteraturstudien uppfyller två funktioner. Dels ger 
den en teoretisk referensram till uppsatsen, dels ger den förståelse för beskrivningen av 
bakgrunden till Hainans turism- och destinationsutveckling, Kinas samhälleliga sammanhang 
för turism och regionalism och det regionala sammanhang ön utvecklas i.  
 
För det andra, ligger intervjuer med aktörer i Finland och Sverige, och inom Hainans 
turismindustri, till grund för den empiriska undersökningen i uppsatsen. Därigenom fås 
resultat av hur finska och svenska arrangörer relaterar till Hainan som destination, samt hur 
aktörer på Hainan vill utveckla turismnäringen.  
 
För det tredje, kompletteras den empiriska undersökningen med konkreta turistiska 
erfarenheter av destinationen. Detta sker genom intervjuer med nordiska resenärer på Hainan, 
tillsammans med författarens erfarenheter av ön. Det bidrar till att ge förståelse för hur turister 
upplever destinationen Hainan.   
 
För det fjärde, är fältstudien jag genomförde på Hainan viktig. Mitt besök på ön varade från 
12 till 23 december 2005. Under denna period befann jag mig i öns huvudort Haikou under 
knappt fyra dagar, resterande åtta dagar i staden Sanya på öns sydkust. Fältstudien gav en 
konkret förståelse och upplevelse av det faktiska läget för turism på ön, aktörernas 
verksamhet och Hainan som region. De intervjuade resenärernas och mina erfarenheter av 
                                                 
4 Intervju med Ulwahn, P. (2005-12-08) 
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platsen gav en fundamental upplevelse för uppsatsen tema, den turistiska upplevelsen av 
platsen.  
 
Relaterat till metod, är uppsatsen därmed främst av kvalitativ karaktär. Uppsatsen är till viss 
del formad, exempelvis som grundmall för analysen, efter analysmetoden kallad SWOT-
analysis som beskrivs av bland annat Holloway5 samt Witt och Moutinho6. Förkortningen står 
för orden Strenghts, Weaknesses, Opportunities och Threats, vilka förklaras tydligare under 
rubriken begrepp.  
 
Källmaterialet till uppsatsen är av både primär och sekundär natur. Fokusen ligger på primära 
källor, eftersom nordisk organiserad turism till Hainan fortfarande är begränsad. Ett konkret 
källmaterial tycks vara begränsat. Uppsatsens fokus på förändring gör dominansen av primära 
källor befogad, då sekundära källor är begränsade. Denna begränsning märks utifrån att 
svenskspråkig litteratur om turism på Hainan i det närmaste är obefintlig. Viss tillgång på 
engelskspråkig litteratur om ön och dess turism finns. På grund av författarens 
språkkunskaper, har kinesisk litteratur inte varit möjlig att beakta. Det sekundära 
källmaterialet ger dock en bakgrund om Hainan. Vidare ger det kunskap om destinationer, 
dess utveckling och marknadsmässiga sammanhang, det regionala och samhälleliga 
sammanhanget samt potentialen för turistisk utveckling i Kina men med fokus på Hainan.  
 
Det primära källmaterialet består av intervjuer i Finland, Kina och Sverige. Frågemallar till 
intervjuerna finns med som bilaga. Mallarna är för finska och svenska researrangörer, 
representanter på de kinesiska ambassaderna, företag inom turismindustrin på Hainan, 
institutionella aktörer med koppling till turism på Hainan och turisterna på ön. Vid 
intervjuerna med exempelvis researrangörer i Finland och Sverige, utfördes en frågemall för 
varje intervjutillfälle. Som bilaga ges dock en samlad mall, då intervjuerna följde en 
övergripande struktur, med viss anpassning till den intervjuades företag och position. 
Tillvägagångssättet är även aktuellt för de andra frågemallarna. Här kan påpekas att 
intervjuerna har tillåtits vara relativt flexibla, utifrån den intervjuades information. Det anses 
befogat då information med ringare relevans kan ge mervärde till förståelsen av det 
undersöktas sammanhang.  
 
Då uppsatsen är av kvalitativ karaktär, med fokus på primära källor, presenteras här alla 
intervjuade personer. I Finland intervjuades Thomas Ranninen, Contracting Manager på 
Aurinkomatkat, Jan Wedin, VD på Tjäreborg och Li Guangyun, Economic & Commercial 
Counsellor på kinesiska ambassaden i Finland. Intervjuerna genomfördes 3 januari 2006. 
Övriga intervjuer i Kina och i Sverige genomfördes under december 2005. I Sverige 
intervjuades inom resebranschen Takis Filippopoulos, Commercial Director Scandinavia på 
Apollo/Kuoni 2 december, Christian Shi, VD på Svenskkinesiska resebyrån 7 december och 
Peter Ulwahn, Production and service manager på Fritidsresor 8 december. På kinesiska 
ambassadens economical and commercial affairs office i Stockholm intervjuades Naichuan 
Miao, Third secretary 8 december. Valet av intervjuobjekt i Finland och Sverige har 
eftersträvats vara likt, för om möjligt kunna beröra möjliga likheter och olikheter mellan dessa 
marknader. Intervjuerna på de kinesiska ambassaderna, hade som syfte att undersöka den 
officiella ståndpunkten om Hainans turism från kinesisk representation i Norden. 
 
 
 

                                                 
5 Holloway, J.C. (2004), s. 30-32 
6 Witt, S. & Moutinho, L. (2002), s. 193-195  
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Under fältstudien på Hainan, intervjuades Lena Zhou, Executive secretary på Crown Spa 
Resort Hainan 13 december, Kaisla Kaatrasalo och Mika Vuorentie, finska resenärer i Sanya 
18 december, Ming Xiaoling, General Manager på Sanya Times Coast 19 december, 
Liangxiao Feng, Sales Manager på Seashore and Fullview 20 december, Bernard Teo, Hotel 
Manager på Gloria Resort 20 december, Deborah, Deputy General Manager på Yalong Bay 
Golf Club 21 december, Wu Hao, Official Clerk på Yalong Bay Development Company 21 
december, Bertil Fransson och Katarina Skärlund, svenska resenärer i Sanya 21 december, 
Summer Wang, Doktor i GIS, Geografiska informationssystem på Hainan University 22 
december samt Yibo Chen, Director på Tourism promotion and international communication 
department på Hainan provincial tourism administration 23 december. 
 
Intervjuer försökte ordnas innan avresan till Kina, dock med mindre lycka. Kontaktandet av 
möjliga intervjupersoner har därmed skett i Kina. På grund av begränsad tid för fältstudien 
och svårigheterna att boka intervjuer innan avresan, har detta påverkat resultatet. Hade en 
längre vistelse på plats varit möjlig, kunde en bredare skara aktörer ha intervjuats, för 
ytterligare kunskaper om situationen på Hainan. Dock har en övergripande förståelse kunnats 
skapa, vilket är ett mål med uppsatsen. Viktigt att poängtera angående intervjuerna, är 
kommunikationen under dessa. Risken existerar för missförstånd i och med tolkningen från 
kinesiska till engelska till svenska. Denna risk har under intervjuerna minimerats genom 
upprepning vid oklarheter. Här bör även påpekas att intervjuerna med Chen och Hao var 
relativt spontana, dock strukturerade efter frågemall. Resultatet av intervjuerna återfinns i det 
empiriska kapitlet Destinationen Hainan. Då kapitlet uteslutande utgörs av uppgifter baserade 
på primära källor, används där den intervjuades namn som referens i den löpande texten. 
Upplägget anses vara befogat då personerna i fråga har presenterats utförligt i detta kapitel.     
 
En annan form av primär källa som använts, är fältstudien som är en del av uppsatsens 
undersökning. Utöver intervjuerna på ön, kommer egna reflektioner tas i beaktande där de 
anses berättigade, då jag samtidigt med insamlingen av källmaterial befann mig på ön som 
turist. Reflektionerna tas dock främst upp i de avslutande delarna av uppsatsen. Det sekundära 
och primära källmaterialet ger tillsammans en syntes, ur vilken en analys kan härledas. 
Utifrån detta kan förslag till utveckling och framtida eftersträvanden formuleras, för de finska 
och svenska marknadernas turismutveckling, turism till Hainan och aktörernas situation på ön. 

2 Teoretisk referensram 
 
Den teoretiska referensramen ger grundläggande förståelse för turism och destinationer. Det 
första avsnittet ger definitioner till återkommande begrepp i uppsatsen. Referensramen består 
av teoretiska infallsvinklar från olika vetenskapstraditioner. Det är främst infallsvinklar med 
geografisk eller turismvetenskaplig anknytning. Den teoretiska referensramen är menad att ge 
en skildring av turismvetenskapliga aspekter ur ett geografiskt perspektiv, genom den 
forskning som finns kring destinationer och destinationsutveckling, för ett analyserande av 
situationen för Hainan. Referensramens upplägg består av begreppsdefinitioner, teoretiska 
förklaringar till destinationer och turism, geografiska aspekter kring destinationer och hur den 
globala turismekonomin påverkar destinationer. Efterföljande kapitel ger en beskrivande 
överblick av Kinas regionala uppdelning samt en bakgrund om Hainan. Upplägget ger en 
övergång från ett teoretiskt kapitel, för att stegvis nå rådande sammanhang på Hainan, 
framställt i kapitlet Destinationen Hainan som baseras på fältstudien.   
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2.1 Begrepp  
 
Ett antal centrala begrepp återkommer i uppsatsen, varför de här ges definitioner. 
Turism är ett begrepp som redan har nämnts ofta och följande är en lämplig definition ur 
Turistdelegationens begreppsnyckel7: 
 
”… Turism/Tourism – Turism omfattar människors aktiviteter när de reser till och vistas på 
platser utanför sin vanliga omgivning för kortare tid än ett år för fritid, affärer eller andra 
syften.… ” 
 
Destination är ett annat återkommande begrepp, som Holloway behandlar grundligt. En 
destination kan vara av varierande geografisk skala. Tre faktorer påverkar en destinations 
attraktionskraft hos turisterna: attraktioner, faciliteter och tillgänglighet.8 Det finns även olika 
typer av destinationer, bland annat sol- och baddestinationer och stadsdestinationer. 
Avgörande för hur pass lyckad eller mindre lyckad en destination är, beror på hur de tre ovan 
nämnda faktorerna ger ett sammanhang.9 Angående den geografiska skalan, används i 
uppsatsen termen destination för hela ön Hainan. Som dock nämns av Holloway om 
geografisk skala, kan det på Hainan finnas olika destinationer såsom exempelvis stadsområdet 
Sanya. 
 
I uppsatsen analyseras möjligheter för organiserad turism på Hainan. Organiserad i 
bemärkelsen att en researrangör har ordnat något form av paket till destinationen. Inte 
nödvändigtvis utifrån charterresans traditionella flygstol, hotell och aktivitetspaket, dock ett 
organiserat arrangemang köpbart för en stor kundkrets. Kamfjord beskriver de organiserade 
resorna som ett paket förmedlat av researrangörerna efter upphandling från producenter. 
Kamfjord fortsätter, med att den främsta skillnaden på en individuell och organiserad resa, är 
den effekt detta val av distribution av utbud ger på turismnäringen.10

 
Speciell ekonomisk zon, från engelska Special Economic Zone (SEZ), är ett begrepp som 
karakteriserar regional utveckling i Kina. Även beskrivet nedan, är dessa geografiskt 
avgränsade områden i Kina med fördelaktiga policys för ekonomisk utveckling, ofta pådriven 
av industriell verksamhet. Knox och Marston beskriver, angående de speciella ekonomiska 
zonerna Shenzhens och Zhuhais funktion, följande: 
 
”…Designed to attract foreign capital, technology, and management practices, these SEZs 
were established as export-processing zones that offered cheap labor and land, along with tax 
breaks, to transnational corporations...”11

 
I avsnittet metod, beskrevs hur SWOT-analys används som metod för analysen av det 
undersökta. En SWOT-analys har ofta företagsekonomisk grund och används för att företag 
ska få god uppfattning om sin egna och sin omvärlds situation. Namnet bygger på 
förkortningen av fyra punkter inom analysen.12 Strenghts (Styrkor) kan visa på företagets 
eller produktens styrkor på marknaden. Weaknesses (Svagheter) bygger på svagheterna. 
Opportunities (Möjligheter) är de möjligheter som existerar för företaget eller produkten på 
marknaden. Threats (Hot) är de hot som kan finnas för företaget eller produkten från 

                                                 
7 Turistdelegationen (1995), s. 5 
8 Holloway, J.C. (2002), s. 7 
9 Ibid, s. 8, 15 
10 Kamfjord, G. (2002), s. 65-66 
11 Knox, P. L. & Marston, S. A. (2004), s. 410 
12 Witt, S. & Moutinho, L. (2002), s. 193-195 
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marknaden och omvärlden.13 SWOT-analysen kan, som poängteras i litteraturen, användas på 
skiftande sätt. I uppsatsen är analysen intressant ur mer geografiska aspekter, som vägs in i 
sammanhanget tillsammans med studerandet av potentialen för en destination. Dessa fyra 
punkter kan sedan vägas samman, för att tolka möjliga förutsättningar och potentiella 
utvecklingsvägar för destinationen Hainan. 
 
2.2 Destinationer. Geografiska sammanhang, marknad och utveckling 
 
I följande avsnitt beskrivs destinationer och deras utveckling utifrån geografiska och 
turismvetenskapliga teorier. De ger förklaringar till processer på platser som utgör 
destinationer. En grundläggande ansats kring fenomenet destination ges, vilket följs upp med 
ett mer påtagligt geografiskt resonemang, för att sedan behandla utveckling av destinationer.   

2.2.1 Destinationer och turism 
 
I begreppsavsnittet beskrevs faktorer som både påverkar olika typer av destinationer och ger 
attraktionskraft hos turister. Destinationer kan likt produkter genomgå olika faser, då de 
utsätts för upp- och nedgångar i exempelvis nämnda attraktionskraft. Det illustrerar Butlers 
modell med variablerna tid och antal turister (figur 2). Modellen beskriver en destinations fem 
utvecklingssteg: utforskning, engagemang, utveckling, konsolidering och stagnation.14 På 
detta följer ett sjätte steg med möjlighet för antingen föryngring eller fortsatt nedgång för 
destinationen, med skiftande intensitet. Modellen har fått kritik för att inte vara tillräckligt 
flexibel och passande i olika sammanhang, men kan å andra sidan visa möjligt marknadsläge 
för specifika destinationer.15 Intressant med en destination som Hainan relaterat till Butlers 
kurva, är vilken potential och utvecklingsväg som finns för ön jämfört med liknande 
konkurrenter. Som berörts, har intresset för Hainan varit begränsat inom nordisk turismnäring. 
Hainan har visserligen mottagit nordiska arrangemang tidigare, vilket utvecklas i det 
empiriska kapitlet. Därmed kan ön idag möjligen återfinnas på en plats mellan engagemang 
och utveckling i Butlers modell. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Engagemang 

Utveckling 

Konsolidering 

Stagnation 
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Nedgång 
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Figur 2. Butlers modell över destinationers utvecklingssteg. 
Källa: Shaw & Williams (2000), s. 164 
 

                                                 
13 Holloway, J.C. (2004), s. 30-32 
14 Shaw, G. & Williams, A.M. (2000), s. 163-164 
15 Ibid, s. 165-166 
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Då det gäller möjligheter för organiserad nordisk turism till Hainan, är frågan om massturism 
intressant. Genom fältstudien åskådliggjordes hur ön är en påtagligt väletablerad destination 
för den inhemska marknaden. Relaterat till teoretiska resonemang, är detta ett fenomen vilket 
till delar hänger samman med det samhälleliga sammanhang vi lever efter idag. Shaw och 
Williams poängterar hur massturism i många fall leder till en koncentration av turism. På sikt 
skapar det turismekonomiska agglomerationer, med förutsättningarna för massturism. De 
menar att massturismen kan ge en rumslig polarisering.16 Viktiga fundament med 
massturismen blir produktion och prissättning, vilket i längden kan leda till likartade 
destinationer, som i litteraturen kallas identikit. Det är, enligt Shaw och Williams, 
destinationer där ett likartat paket av utbud produceras utan specifik förankring till platsen.17 
Holloway påpekar att dessa destinationer ofta är skapade av multinationella researrangörer för 
att uppnå garanterad efterfrågan.18 Dessutom har samhället skapat strukturer, exempelvis med 
liknande perioder av ledighet, som givit förutsättningarna för potentiell massturism. Denna 
massturism kan exempelvis omkring de beskrivna destinationerna, ge en rad olika effekter 
inom exempelvis ekologiska och ekonomiska hänseende, poängterar Shaw och Williams.19 
Turismen på Hainan har givit sådana effekter, vilket stod klart under fältstudien. Ökad 
organiserad turism från Europa skulle möjligen ge ytterligare sådana effekter.  
 
I sammanhang till sistnämnda, beskrivs av Bosselman et al. en viktig faktor då det gäller att 
attrahera fler turister till en destination, nämligen behovet av vårdandet av så kallade 
gemensamma tillgångar.20 Dessa ger och hjälper ofta till att ge destinationen en positiv 
utveckling och en specifik karaktär. Det handlar ofta om abstrakta tillgångar baserade på en 
image, än mer konkret fysiskt turismrelaterade tillgångar. För att skapa goda förutsättningar 
för dessa gemensamma tillgångars utfall, menar Bosselman et al. att det krävs ledarskap 
baserat på följande fyra faktorer: jämlikt nyttjande, ett hållbarhetsperspektiv, ett system som 
ger effektivt utfall och en grund för ett långsiktigt och stabilt förhållningssätt mot de ständiga 
förändringarna i omvärlden.21 Förhållandena har inte fokuserats, men är viktiga för 
destinationer och blir antydda i uppsatsen. Exempelvis poängterade intervjuade turisterna på 
Hainan hållbarhetsfrågor.  
 
I relation till vårdandet av turistiska tillgångar på destinationen, är Halls resonemang 
intressant. Han beskriver hur turism kan ses ur ett systemperspektiv, specifikt i relation till 
planering för turism. Perspektivet kan, enligt Hall, vara av betydelse för förståelsen av 
komplexa turistiska sammanhang, vilket han beskriver kan användas på turismrelaterade 
frågor.22 I dessa system finns tre viktiga aspekter, nämligen nivån, länkningarna i systemet 
och dess gränser. Enligt Hall finns i sambandet till analyserandet av turism, tre viktiga 
faktorer relaterat till nivån som ofta förbisetts i turismrelaterad forskning.23 Den första 
faktorn, gäller huruvida det finns studier av alla nivåer. Den andra faktorn, gäller om det finns 
samstämmighet för jämförbarhet av nivåer. Den tredje faktorn Hall beskriver, är intressant för 
uppsatsen och behandlar kopplingen mellan olika nivåer, exemplifierat med bland annat 
nationell och lokal nivå. Turismens planering sker på så många olika nivåer att analyserandet 
av likheter och skillnader mellan de olika nivåerna kan vara svårförklarade, enligt Hall. Det 
nämnda är viktigt i uppsatsen genom de olika nivåer som berörs i den empiriska 
undersökningen. Den turismgeografiska skalan är här delvis global samtidigt som regioner 
                                                 
16 Shaw, G. & Williams, A.M. (2000), s. 181 
17 Ibid, s. 183 
18 Holloway, J.C. (2002), s. 38 
19 Shaw, G. & Williams, A.M. (2000), s. 183-185  
20 Bosselman, F.P., Peterson, C.A. & McCarthy, C. (1999), s. 14-15 
21 Ibid, s. 17-19 
22 Hall, C.M. (2000), s. 44-45 
23 Ibid, s. 54-55 
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med lokala aktörer ligger i fokus. Hur nivåerna kan tydas vara kopplade berörs genom 
uppsatsen. Hall exemplifierar systemresonemanget med beskrivandet av verkligheten i 
modeller, vilket han menar kan underlätta förståelsen av turism som fenomen.24 Modellerna 
Hall beskriver ger god teoretisk ansats för uppsatsen ämne, belysande kopplingen som skapas 
vid turism mellan olika geografiska regioner. Figur 3 som har denna geografiska koppling, 
visar tre element, nämligen den turistgenererande regionen, en transitregion och regionen med 
turistdestinationen. 
  

 Transitregion eller rutt
 
 
 
 
 
 
 

Turistgenererande 
region 

Turistdestinations 
region 

Återvändande turister

Avresande turister

 
Figur 3. Turism som systemteoretisk modell. Geografiska regioner vid 
turism. Som framkommer i uppsatsen, är det geografiska avståndet ur olika  
avseenden av fundamental betydelse, för möjliga organiserade arrangemang  
från Norden till Hainan. 
Källa: Hall (2000), s. 50 
 
Modellen ovan är intressant då den visar olika regioner som är fundamentala vid turistisk 
aktivitet. Eftersom avståndet till Hainan från Finland och Sverige är stort, finns geografiska 
hinder för turistisk verksamhet. Detta ställer specifika krav på organiserade resor, vilket 
utvecklas av bland annat Filippopoulos och Ulwahn i kapitlet Destinationen Hainan.25 Den 
geografiska kopplingen kan även utvecklas med figur 4, som beskrivs av Hall:  
 
”...The market segment highlights the decision of the individual to travel or become a tourist. 
The second segment of the model describes and analyses the where, when and how of the 
individuals tourist’s travel behaviour. The third segment of the model consists of the study of 
the destination mix, i.e. the attractions and services that are used by the tourist. The fourth 
component of the model highlights the importance of marketing in encouraging people to 
travel...”26

                                                 
24 Hall, C.M. (2000), s. 50 
25 Intervjuer med Ulwahn, P. (2005-12-08) & Filippopoulos, T. (2005-12-05) 
26 Hall, C.M. (2000), s. 51 
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Försäljningen 
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Figur 4. Mill och Morrisons turismsystem. 
Källa: Hall (2000), s. 52 
 
Modellen har stark geografisk koppling. För det första, genom marknaden som genererar 
turister. För det andra, genom efterfrågan av resor, vilket innebär en geografisk förflyttning. 
För det tredje, genom en geografisk destination dit den tillfälliga förflyttningen sker. Den 
fjärde geografiska aspekten i modellen är marknadsföringen av en geografisk plats, 
destinationen, som skall locka turisten. Frågan i sammanhanget Hainan och de finska och 
svenska marknaderna, blir hur dessa relationer fungerar reellt. Hur Hainan som destination 
utifrån de beskrivna modellerna kan tolkas, klargörs i analysen och slutsatsen.    

2.2.2 Den geografiska aspekten 
 
Mot ovanstående bakgrund, behandlas i detta avsnitt mer konkreta geografiska aspekter i 
relation till destinationer. Genom Meethans resonemang görs här en återkoppling till 
massturismen och hur turismplatser har påverkats av samhällets utveckling. Meethan förklarar 
hur brittiska så kallade Seaside resorts, kustliggande turistorter inriktade på sol och bad, under 
1800-talet markerade en form av rumslig åtskillnad från arbetslivet. På dessa turistorter 
skapades möjligheter för massturism, genom deras annorlunda utformning gentemot 
städerna.27 Meethan menar att utformningen kan förklaras utifrån samhällets formtagande 
genom modernismen, med nationalstaten som samhällets grund. Detta ledde till formandet av 
det kapitalistiska systemet, vilket gav möjligheterna till centralisering och verksamheter av 
stor skala. Meethan påpekar hur en skiftning kan skönjas sedan 1970-talet, påverkad genom 
ekonomisk och teknisk utveckling. Platsens funktion i sig har förändrats från påverkan av 
modernismens centralism, till en idag global konkurrensutsatt företeelse med effekter för 
turismen.28 Meethan poängterar hur synen på rummets nyttjande för turistiska sammanhang 
har förändrats. Med åtanke i resonemang kring globalisering och postmodernism, beskriver 
Meethan med Zukin, bland annat hur rummet bör åskådliggöras och tolkas med både ett 
materialekonomiskt och sociosymboliskt perspektiv.29 Meethan menar att dessa perspektiv 

                                                 
27 Meethan, K. (2001), s. 9-10  
28 Ibid, s. 7-8, 17-18 
29 Ibid, s. 26, 28 
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har samverkat och rummet får alltmer påverkan utifrån ett postmodernistiskt samhälle. 
Rummet är, enligt honom, med andra ord något som skapas och ges mening till, vilket i 
turistiskt hänseende kan ges olika framställning. Genom kommunikation kan rummet därmed 
ges olika innebörd, vilket idag sker på en global skala.30 Med andra ord kan platser ges 
innebörd för viss form av turistisk verksamhet. Påpekas bör att Meethans resonemang främst 
bygger på utvecklade ekonomiers förändring. Kina och Hainan har som beskrivs i kapitlet 
Kinas regionalism och turism, drivits med i utvecklingen Meethan beskriver. Hainan har som 
framkommer, blivit en plats med dels en specifik turistisk innebörd, dels där platsen formas 
utefter en viss framställning av turism.   
 
Meethan poängterar att globaliseringsprocessen till viss del minskar nationalstatens roll och 
ger påverkan av hur rum och tid uppfattas.31 Genom den globaliserande ekonomin ges nya 
förutsättningar för rummet, vilket Meethan menar i sin tur ger nya platser av turistisk 
konsumtion. Då ekonomiska relationer har genomgått dramatiska förändringar, beskriver 
Meethan hur rum och tid har koncentrerats och givit platser förändringsmöjligheter i nya 
nätverk. Globaliseringen ger därmed, enligt Meethan, ökad roll för det lokala och regionen, 
samtidigt som dock större nätverk utifrån ökade ekonomiska kontakter skapas. Nätverk 
beskrivs av Törnqvist bestå av företeelser vilka blir noder ihopkopplade av länkar. Detta 
förändrar bland annat avstånds- och tillgänglighetsfaktorer i ett geografiskt sammanhang.32 
Törnqvist menar att betydelsen av koppling i nätverk har ökat gentemot territorialitet. I 
sambandet nätverk och ökade kontakter på grund av globaliseringen, kan nämnas Anderssons 
resonemang om regioners omvärldsförhållning. Andersson beskriver tre kärnfrågor han anser 
vara viktiga för regionalgeografisk forskning. Halls resonemang om koppling mellan nivåer 
aktualiseras här, till uppsatsen anpassad om regioners förhållningssätt kring turism. 
Anderssons kärnfråga kallad krockproblematiken, ger i ett bredare perspektiv denna 
problematik kring koppling nivåer emellan. Den innebär att skiftande regionala 
förhållningssätt uppkommer då exempelvis någon form av förordning ges från högre nivå.33 
Följden av detta, blir att regionerna i många fall drabbas på olika sätt, vilket i sin tur ger olika 
följdeffekter. Andersson nämner hur detta fenomen kan vara intressant att tolka i samband 
med regionala utvecklingsfrågor, samt hur denna krockproblematik kan undersökas över hela 
världen.34 Resonemanget är intressant med tanke på en region som Hainan, som varit med om 
en nationell regionalpolitisk reform, beskriven i kapitel 3. En andra fråga Andersson 
beskriver, är det han benämner lokal mobilisering, som handlar om utvecklingen inifrån 
regionen. Den tredje kärnfrågan, kallad konkurrensproblemet, utgör den konkurrens regioner 
kan skapa mellan varandra.35 Konkurrensproblemet i relation till uppsatsen ger intressanta 
aspekter. Konkurrensen för Hainan är, som framkommit i intervjuerna, dels från andra 
inhemska regioner, dels globala med exempelvis Thailand som stark konkurrent i regionen. 
Enligt Anderssons konkurrensproblem skulle möjligen en närliggande region i Kina vara 
Hainans främsta konkurrent. Dock ger uppsatsens globala infallsvinkel, likt researrangörernas 
verksamhet bygger på, en globalt existerande konkurrens.  
 
Törnqvist behandlar regional utveckling med ett resonemang som bygger på två användbara 
begrepp. Det är främst grundat ur ett europeiskt perspektiv, men användbart till regionen 
Hainans situation. De två begreppen är teknisk räckvidd och mänskliga räckhåll.36 Den 
tekniska räckvidden handlar om förflyttningskapaciteten av företeelser, vilken enligt 
                                                 
30 Meethan, K. (2001), s. 29-31 
31 Ibid, s. 34-36 
32 Törnqvist, G. (1998), s. 36, 38-40 
33 Andersson, L. (1987), s. 24 
34 Ibid, s. 26 
35 Ibid, s. 26-27 
36 Törnqvist, G. (1998), s. 88, 95-96 
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Törnqvist har förändrats radikalt. Han menar att avstånd till viss del har förlorat betydelse. 
Med andra ord har den tekniska utvecklingen givit en i princip oändlig räckvidd. Därför, 
poängterar Törnqvist, att den upplösta avståndsfriktionen påverkar lokaliseringsbeslut.37 
Bland annat kan som han beskriver, agglomerativa fördelar uppstå och kapitalet kan lätt skifta 
mellan centrum och periferi. Faktorer som dessa har påverkat Hainan, vilket påpekas av bland 
annat Miao (se avsnitt 4.1.2).38 Enligt Törnqvist är det mänskliga räckhållet den 
räckhållsrymd vi innehar.39 Det är människors personligt föränderliga kapacitet och kunskap, 
som han menar är påverkbar. Kopplas begreppen till modellerna Hall beskriver, kan deras 
innebörd tydas ge påverkan på verkligheten modellerna syftar beskriva. Med andra ord bör 
både räckvidden och räckhållet övervinnas för påtagliga arrangemang från Norden till Hainan. 
Som Törnqvist beskriver, är räckvidden i det närmaste oändlig, vilket ger goda tekniska 
möjligheter för arrangemang till en långväga destination som Hainan. Kunskapen och 
intresset om ön hos potentiella turister, är dock som det empiriska resultatet visar begränsat, 
varpå påverkan behövs för ökat intresse och möjliga ökade arrangemang.      

2.2.3 Destinationer i dagens globala turismekonomi 
 
Föregående avsnitt visar att destinationer utstår en form av geografisk konkurrens. Här ges 
teoretisk grund till förståelsen för destinationers konkurrens, tydliggjort med Reichs 
resonemang kring positioneringen för destinationer.  
 
Destinationer skiljer sig från andra produkter då det gäller marknadsföring, eftersom en 
destination bygger på upplevelse.40 Reich poängterar med detta, att destinationer bör 
utvecklas välgrundat och med genomtänkt marknadsföringsimage. Marknadsföringen bör ske 
genom både ickepersonlig och personlig kommunikation. Sistnämnda har en dominerande 
ställning då det gäller marknadsföring och positionering av destinationer på marknaden. Med 
positionering får en destination, enligt Reich, överblick av marknadsläget och 
utvecklingspotentialer mot eftersträvade marknader.41 Reich formulerar hur positionering bör 
ingå i planeringsprocessen och kopplar mellan företags planeringsmodeller och 
destinationer.42 Han poängterar SWOT-analysen, för att företag ska veta sin 
omvärldssituation. Med den kan företaget inleda en segmentering av marknaden och finna 
målgrupper. Ur detta kan sedan positionering på marknaden ske och företaget kan utveckla 
mål och strategier, menar Reich. Med andra ord menar han att en destination, liksom ett 
företag, skall kunna utveckla principer för att nå sina mål. Potentiella kunder till destinationen 
går, enligt Reich, igenom en hierarki av steg vid valet av destination. Inledningsvis är kunden 
omedveten om destinationen och genom kommunikation kan medvetenhet skapas.43 Kunskap 
byggs upp och småningom bildas en attityd gentemot destinationen. Marknadsföraren har 
rollen att skapa medvetenhet och genom ökat kunnande om kundens kunskap och attityd, 
marknadsföra mot dessa potentiella kunder. Reich beskriver sedan hur detta i sin tur kan leda 
till möjlig önskan om konsumtion hos kunden. Om marknadsföraren lyckas nå ut till 
destinationens målgrupper, finns möjligheten att kunden konsumerar av utbudet, exempelvis 
här Hainan.44 Med andra ord behöver Hainan som relativt okänd destination för nordiska 

                                                 
37 Törnqvist, G. (1998), s. 99-100 
38 Intervjuer med Miao, N. (2005-12-08) & Xiaoling, M. (2005-12-19) 
39 Törnqvist, G. (1998), s. 88, 108 
40 Reich, A.Z. (1999), s. 4-5 
41 Ibid, s. 5 
42 Ibid, s. 8, 10 
43 Ibid, s. 30-31 
44 Ibid, s. 32 
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turister, positionera sig och skapa önskan om konsumtion hos turisterna, vilket poängteras av 
flertalet intervjuade. 
 
Som har berörts, är destinationer utsatta för global konkurrens. Kopplingen Reich gör mellan 
destinationer och företags marknadsföringsaspekter, pekar mot hur platsen blir till en 
produkt/vara. Med globaliseringen av turismen sker förändringar för platser, vilket beskrivs 
av Meethan. Han påpekar hur platser drabbas av ekonomiska omstruktureringar, beskrivet 
utifrån begreppen fordism och postfordism.45 Fordism står enkelt uttryckt för massproduktion 
och konsumtion. Postfordism för ökad diversifiering av produktion och konsumtion. Meethan 
menar att en övergång sker från en homogen turismmarknad till ökad flexibilitet och 
segmentering av turismkonsumtion. Han poängterar ur detta fordistiska perspektiv, de 
förändrade förutsättningar turismens produktion och konsumtion får. I och med ökad 
segmentering av turismen förändras platsers marknadsföring mot ökad anpassning till 
marknadssegment, på grund av platsers ökande konkurrens.46 Shaw och Williams diskuterar 
likaså övergången från fordistisk till postfordistisk konsumtion. En aspekt med postfordistisk 
turism de poängterar är flexibilitet. Då postfordism ger ökande diversifiering av marknaden, 
efterfrågas enligt Shaw och Williams, diversifierade produkter.47 Förändringen platser 
därmed genomgår som konsumerbara turismprodukter, påverkar en destination som Hainan. 
Som framkommer av intervjuerna, är öns marknadsföring ambitiös mot vissa 
marknadssegment. Anpassningsbarhet till olika marknadssegment kan vara av behov för 
platsen Hainan, då exempelvis Wedin poängterar ökande efterfrågan och satsning på flexibla 
produkter från den finska marknaden (se avsnitt 4.4.1 framåt).48    
 
I destinationers eftersträvan av marknadssegment, ger Reich förslag på tillvägagångssätt för 
destinationen. Reich kallar det positioneringsprocessen, vilken består av fem steg: att 
bestämma målgruppens önskemål, att fastställa destinationens nuvarande position, att 
analysera detta samt önskad position, att besluta om strategi och slutligen att välja 
positioneringsstrategi.49 I steg två av processen, beskriver Reich fem möjliga positioner för 
destinationer. Förutom fastställandet av destinationens nuvarande position, menar han även att 
det är viktigt med sammanhanget till kunders efterfrågan och konkurrerande erbjudanden. 
Reich förklarar de fem positionerna för destinationer som följer;50  
 

1. Destinationer som är föregångare och innovativa, ofta i form av nya destinationer, 
men en position svår att bibehålla.  

2. Kvalitetsdestinationer som dock inte innehar den innovativa prägeln. 
3. Destinationer präglade av stabilitet och bemötande av efterfrågan, men som på sikt 

antingen kan gå mot positiv eller negativ utveckling.  
4. Om negativ utveckling inträffar, har destinationen inte följt marknadsläget i tillräcklig 

utsträckning.  
5. Destinationen kan ha utvecklats fortsatt negativt, varpå nya strategier krävs.  

Ovanstående kan relateras till tidigare diskuterade Butlers modell (se figur 1), då 
uppdelningen följer likartade principer. Bland de intervjuade råder skiftande meningar om 
Hainan som ny destination och huruvida destinationen är föregångare och innovativ, vilket 
framgår i det empiriska kapitlet. Då ön i praktiken är en ny destination för nordiska 
marknader, kan den ändock tolkas inneha position 1, enligt Reichs resonemang. 

                                                 
45 Meethan, K. (2001), s. 69-70 
46 Ibid, s. 72-73 
47 Shaw, G. & Williams, A.M. (2004), s. 115 
48 Intervju med Wedin, J. (2006-01-03) 
49 Reich, A.Z. (1999), s. 78 
50 Ibid, s. 84-86 
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Destinationen Hainan har som mål för turismutvecklingen att skapa en tropiskt resort i 
världsklass, poängterat av Chen.51 Målet kan relateras till Shaw och Williams resonemang om 
ökad global konkurrens för destinationer i form av resorts. De redogör hur sådana 
destinationer under senare delen av 1900-talet, har gått från främst inhemska europeiska 
marknaders konkurrens, till en alltmer ökad internationell konkurrens.52 Utifrån Kings 
resonemang, beskriver Shaw och Williams hur dessa destinationer genom global konkurrens 
och utveckling av sådana i nya delar av världen såsom Sydostasien, där kan ses som en så 
kallad Pleasure periphery (Njutningsperiferi).53 En rad faktorer, vilka uppsatsen även visar 
gälla för Hainan, har enligt Shaw och Williams, lett till utvecklingen av resorts i 
utvecklingsländer. Exempel på beskrivna faktorer, även av intresse i relation till Hainan, är 
förbättrade flygtransporter, förenklandet av resandet genom paketerade resor och bland annat 
regeringars utvecklande av de nya destinationerna av resortkaraktär.54 Sistnämnda faktor kan 
exempelvis kopplas till det av Chen och även Hao poängterade, hur centralregeringen i Kina 
utvecklar turismområden på ön för formandet av denna typ av destination.55  
 
Relaterat till den ökande internationella konkurrensen för ovan nämnda destinationer, men 
som tidigare nämnt destinationer överlag, kan slutsatsen dras att marknadsföring och 
attraktionsförmåga blir allt viktigare. Reich beskriver i positioneringsprocessen hur 
destinationen behöver förhålla sig mot marknaden. Steg 4 i positioneringsprocessen behandlar 
beslut av strategisk aggression. Detta innefattar fem strategier kallade Proactive (Proaktiv), 
Reactive (Reaktiv), Passive (Passiv), Adaptive (Adaptiv) och Discordant (Disharmonisk).56 I 
sammanhanget av målen Chen uppger och Shaw och Williams resonemang om destinationer 
av resortkaraktär, kan Hainan främst tydas behöva utarbeta en Proaktiv och Passiv strategi. 
Den Proaktiva strategin handlar om att vara innovativ, som Reich beskriver, att vara först ut 
med något nytt.57 Med andra ord handlar strategin om att vara före och ofta även mer 
riskvillig som destination. Reich beskriver den Passiva strategin som en strategi för 
destinationer som har kommit fram nyligen och behöver tid att befästa sin position. Till den 
Passiva strategin hör även att destinationen har en god marknad, som därmed efterfrågar det 
destinationen redan förmedlar.58 Anledningen till valet av fokusering på dessa strategier 
återkommer i analysen och slutsatsen.  
Resonemanget ovan bildar teoretisk referensram till den verklighet som sker på Hainan. 
Genom geografiska och turismvetenskapliga infallsvinklar, ges förklaringsmöjligheter till 
relationer mellan Hainan och de finska och svenska marknaderna. I analysen och slutsatsen 
nyttjas referensramen för att förklara bilden förmedlad av intervjuade aktörer. Nedan följer en 
genomgång av hur Kinas regioner och turism har utvecklats. 

                                                 
51 Intervju med Chen, Y. (2005-12-23) 
52 Shaw, G. & Williams, A.M. (2004), s. 221-222 
53 Ibid, s. 225 
54 Ibid, s. 225-226 
55 Intervju med Hao, W. (2005-12-21) 
56 Reich, A.Z. (1999), s. 100 
57 Ibid, s. 101-103 
58 Ibid, s. 104 
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3 Kinas regionalism och turism 
 
Följande kapitel ger en bakgrund till regional och turistisk utveckling i Kina och på Hainan. 
Avsikten är att ge kännedom om processer i det kinesiska samhället relaterat till nämnda 
ämnen.     
 
3.1 Regional och turistisk utveckling i Kina 
 
Kommunistiskt styre inleddes i Kina från 1954, med detta blev provinserna den viktigaste 
indelningen för administration, enligt Hendrischke. Då genomfördes även planekonomi i 
Kina, som starkt påverkade den regionala utvecklingen. De flesta större investeringarna 
skedde i inlandsprovinser, varför kustnära provinser drabbades negativt. I början av 1980-talet 
skedde förändringar i denna uppdelning, bland annat på grund av internationella 
marknadskrafter. Effekter gavs då möjligheterna för utländska investeringar öppnades, bland 
annat genom skapandet av så kallade speciella ekonomiska zoner, från 1979. En regional 
förskjutning skedde och kustnära provinser utvecklades bättre genom initiativen, samtidigt 
som många provinser västerut drabbades negativt.59

 
Yang beskriver utvecklingen under ledning av Deng Xiaoping från slutet av 1970-talet till 
tidigt 1990-tal, som den Dengistiska regionala utvecklingsstrategin. Detta hängde samman 
med landets återkoppling till världsekonomin efter Mao, och hur detta gav en förskjutning av 
den regionala balansen. Yang beskriver hur de kustnära områdena skulle utvecklas tidigare, 
enligt en doktrin kallad trappstegsdoktrinen. Den innebar att kustnära regioner skulle få 
utvecklas i egen takt genom finansiella reformer, medan inlandsregionerna skulle få del av 
utvecklingen allteftersom.60 De första speciella ekonomiska zonerna fick stöd från 
centralmakten och en tidigare återhållsamhet från att skapa nya zoner, försvann när Hainan 
fick sin status 1988. Efter detta skapades andra utvecklingszoner i Kina. Missnöje från 
inlandsregionerna om de fördelaktiga förhållandena vid kusten resulterade i krav från 
inlandet.61 1995 kom beslut om de speciella ekonomiska zonerna från centralmakten. Inga fler 
skulle få tillkomma och för existerande zoner skulle de ekonomiska förhållandena få råda 
fram till år 2000, varefter zonerna skulle konkurrera på samma villkor.62  
 
Fram till början av 1980-talet var Kina i princip stängt för inkommande turism, på grund av 
det kommunistiska styret. Guangrui utvecklar hur en förändring inleddes efter 1978, då turism 
började ses som något mer än för politiska intressen.63 Från och med 1986 har turismen 
gradvis blivit en alltmer viktig del av den kinesiska ekonomin. År 2001 blev Kina medlem i 
världshandelsorganisationen, vilket enligt Guangrui och Lew, givit följande 
utvecklingspotential för turismen: 64  

• ”fewer formalities and barriers for cross-border travellers, 
• reductions in travelling costs as a result of global competition, 
• removal of some protectionist policies, and 
• upgrade of communication, financial, and information facilities.” 
 

                                                 
59 Hendrischke, H. (2002), s. 6-8 
60 Yang, D.L. (1997), s. 27-28 
61 Ibid, s. 50-52 
62 Ibid, s. 124-125 
63 Guangrui, Z. (2003), s. 24-25 
64 Guangrui, Z. & Lew, A.A. (2003), s. 5 
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Ovanstående kan kopplas till Shaw och Williams resonemang om ökande internationell 
konkurrens för destinationer av karaktären resort. Genom ökande länkning till 
världsmarknaden, pekar Guangrui och Lews citat mot liknande poängteranden som Shaw och 
Williams beskriver. Guangrui och Lew relaterar till världsturistorganisationens prognoser där 
Kina år 2020 förväntas vara världens största destination, med cirka 137 miljoner inkommande 
turister.65 Guangrui beskriver hur den hittills korta tidsperioden av turismutveckling bör 
vidareutvecklas i ett positivt sammanhang. Kina har länge haft starka konkurrensfördelar för 
turism och bör fokusera på ett kulturellt och historiskt utbud. Det krävs ett sammanhang i 
utvecklingen, där olika faktorer i samhällets ekonomiska utveckling samspelar för god 
turismutveckling. Guangrui poängterar hur viktigt det kan vara med internationellt kapital och 
ledarskap, då landet fortfarande genomgår kraftig utveckling. Dock krävs ett uppföljande av 
olika faktorer som kan ge negativ verkan i samband med landets turismutveckling.66 Faktorer 
Guangrui nämner, är bland annat påtaglig turisminfrastrukturell satsning som krävs och 
riskerna vid för snabb utveckling i områden som inte klarar av en viss turismmängd.  
 
3.2 Provinsen Hainan i Kina 
 
Provinsen Hainan består förutom ön Hainan även av ett antal ögrupper längre söderut i 
Sydkinesiska sjön, där andra länder än Kina gör territorialanspråk över öarna. Ön Hainan 
separeras från fastlandet av Qiongzhou-sundet (för karta över ön, se figur 5). Hainan ligger 
därmed cirka 20 kilometer söder om provinsen Guangdong, till väster återfinns Tonkinviken 
och Vietnam. Närmre ögrupperna längre söderut, återfinns i väster respektive söder, 
Filippinerna och Malaysia. Provinsen Hainans yta är 34 380 km2, främst utgörandes av 
huvudön.67 Hainans befolkning uppgick år 2005 till 7,9 miljoner invånare, med 616 300 
invånare i huvudorten Haikou.68 Sanyas befolkning uppgår för närvarande till cirka 480 000 
invånare.69 Enligt Wyn Jones har Hainan haft god tillväxt under slutet av 1990-talet. År 2000 
utgjorde den primära sektorn knappt 38 % av regionens BNP. Viktig produktion i den är 
främst gummi och ris. Den sekundära sektorn utgjorde knappt 20 %, där den viktigaste 
verksamheten är vidareförädling av jordbruksprodukter. Den dominerande tertiära sektorn 
utgjorde drygt 42 % samma år, med turismen som en viktig verksamhet.70

 
Wyn Jones beskriver att Hainan förr sågs som en isolerad plats där personer kunde sättas i 
exil. Då kommunisterna kom till makten flyttade grupper av kinesiska immigranter från andra 
länder i Sydostasien till ön. Minoriteten Li-folket fick ett autonomt område på ön i och med 
det kommunistiska makttagandet. Hainan tillhörde provinsen Guangdong under den tidiga 
kommunistiska eran. Detta förändrades dock 1988, då Hainan blev egen provins och samtidigt 
Kinas största speciella ekonomiska zon.71

 
1992 utgav Cadario et al. en rapport om Hainan. Rapporten fokuserade på öns ekonomiska 
utveckling i och med statusen som speciell ekonomisk zon. Hainan förklarades öppet 1983, 
vilket skapade möjligheter för turism. 1989 kom cirka 110 000 utländska turister till ön, 
främst från närliggande områden.72 När Hainan blev speciell ekonomisk zon, var syftet att 
främja utländska investeringar som skulle attraheras till ön genom exempelvis skattelättnader 
och långa perioder arrenderingsrätt av mark. Förenklingarna i affärsklimatet ansågs kunna 
                                                 
65 Guangrui, Z. & Lew, A.A. (2003), s. 6 
66 Guangrui, Z. (2003), s. 29-33 
67 Wyn Jones, G. (2002), s. 109-110 
68 http://www.ne.se/jsp/search/article.jap?i_art_id=197114 (2005-11-30) 
69 Broschyren Aurinkomatkojen Lomaopas Kevät • Kesä • Syksy 2006, s. 40 
70 Wyn Jones, G. (2002), s. 114-115 
71 Ibid, s. 111-113 
72 Cadario, P.M. et al. (1992), s. 3 
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främja exempelvis turism.73 Andra utländska direktinvesteringar ökade kraftigt efter 1988, 
mot tidigare klar dominans av Hong Kong relaterade investeringar. Industriell verksamhet var 
den dominanta investeringsposten i slutet av 1980-talet, men exempelvis hotell i 
turismbranschen stod 1988/1989 för 14 % av utländska direktinvesteringar.74 I rapporten 
föreslår Cadario et al. åtgärder som skulle kunna ge god utveckling på Hainan. Bland annat 
bör förutsättningar för marknadens utveckling bli mer konkreta och väldefinierade, eftersom 
Hainan annars kan få problem med konkurrens om investeringar med liknande ekonomiska 
zoner i Kina. Författarna relaterar till Shenzhen och Xiamen, som under 1980-talet hade god 
utveckling inom bland annat turism. Cadario et al. menar att Hainan bör underlätta 
exempelvis exportkvoteringar och möjligheter för privata investeringar.75

 
Chongyi och Goodman beskriver hur Hainan under början av 1990-talet hade starkare tillväxt 
än resten av Kina, mycket beroende på funktionen som speciell ekonomisk zon. Ön har i vissa 
fall ytterligare privilegier utöver de som även andra ekonomiska zoner har. Exempelvis ovan 
nämnda rättighet att arrendera mark, har på Hainan varit tillgänglig 20 år längre än i andra 
zoner. Författarna beskriver att den byråkratiska influensen och den direkt regeringsstyrda 
kontrollen hade minskat, resulterande i en friare marknad. Fram till mitten av 1990-talet hade 
dock den statliga sektorn påtaglig närvaro i Hainans ekonomi.76 Under denna period skedde 
stora satsningar på turismen, som redan i början av 1990-talet hade stor tillväxt på ön. Mycket 
av utvecklingen har varit styrd från den centrala och provinsiella regeringen, bland annat 
genom olika områden för turismutveckling.77  

 
Figur 5. Karta över Hainan. 
Källa: http://www.oxfordreference.com/views/ENTRY.html?subview=Main&entry=t141.e101 (2006-10-27)  

                                                 
73 Cadario, P.M. et al. (1992), s. 20 
74 Ibid, s. 21-22 
75 Ibid, s. 53-54 
76 Chongyi, F. & Goodman, D.S.G.  (1995), s. 22-26 
77 Ibid, s. 62-63 
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4 Destinationen Hainan 
 
I detta kapitel framkommer den empiriska undersökningen. Kapitlet baseras på resultatet av 
intervjuerna. En del sekundära källor framförs då dessa har konkret samband till intervjuerna 
och fältstudien. Kapitlet är ämnesstrukturerat utifrån frågeställningarna. Detta analyseras 
sedan i efterföljande kapitel. Inledningsvis presenteras vilken roll funktionen som speciell 
ekonomisk zon har haft och har för turismen på Hainan. 
 
4.1 Den speciella ekonomiska zonen och dess betydelse för turismen 

4.1.1 Den speciella ekonomiska zonen för aktörer på Hainan 
 
Hainan har som beskrevs i föregående kapitel, sedan ön blev speciell ekonomisk zon 1988, 
fått fördelaktiga förutsättningar för turismekonomisk tillväxt. Exempelvis genom den 
fördelaktiga möjlighet till markarrendering som Cadario et al. poängterade, eller de av 
Chongyi och Goodman nämnda områden för turistisk utveckling, som även uttrycks av Zhou 
som är Executive Secretary på Crown Spa Resort i Haikou. Hon poängterar hur regeringen på 
ön avsätter specifika områden för utveckling av turismverksamhet. Ett sådant är exempelvis 
där hotellet hon representerar återfinns. Ett liknande område för turismutveckling som heter 
Yalong Bay, finns på öns södra del öster om Sanya. Official Clerk Hao på Yalong Bay 
Development Company, berättar hur det 1992 för första gången skedde någon form av 
utveckling i Yalong Bay. Det var från statsrådet i Peking som beslutet gavs att Yalong Bay 
skulle få statusen National Resort och att utveckling skulle ske där. National Resort kan i 
sammanhanget med all säkerhet förstås och översättas som en nationell rekreationsort. Denna 
typ av områden har som mål att utvecklas till gagn för turismrelaterad utveckling, enligt Hao. 
Därmed nämnda direktöversättning som tycks stämma med dagens verklighet, då situationen i 
Yalong Bay under fältstudien tydligt visade en rekreationsort för den påtagliga inhemska 
marknaden. Denna typ av områden uppgår idag i Kina till 12 stycken och hittills är inga fler 
aktuella, enligt Hao. Han menar att de andra områdena har varit mindre lyckade än Yalong 
Bay. Hao resonerar att Yalong Bay drivs mer som ett företag av företag, medan andra 
områden utvecklas mer i formen av ett lokalt departement av regeringen.  
 
Styrkan med ön som speciell ekonomisk zon är goda förutsättningar för vissa industrier, här 
turism, menar Gloria Resorts Hotel Manager Teo. Han menar att Hainan fortfarande endast är 
i sin grund då det gäller utvecklingen av turism. Det är tydligt då det gäller möjligheterna för 
de internationella marknaderna, men Teo menar samtidigt att ön har förutsättningar för 
turism. Doktor Wang på Hainan University anser att statusen som speciell ekonomisk zon har 
underlättat Hainans turismutveckling. Hon menar att centralregeringen i vissa fall riktar och 
har riktat olika projekt och former av åtgärder mot Hainan, exempelvis i form av 
skattelättnader och större tillställningar som anordnats på ön. Tack vare statliga policys som 
underlättat öns turismutveckling, har den provinsiella ekonomin fått stort uppsving, berättar 
Wang. Bland annat har kraftiga infrastrukturella satsningar gjorts, med exempelvis byggandet 
av Haikous flygplats och motorvägarna på ön. Befolkningens genomsnittliga inkomst har ökat 
genom utvecklingen.  
 
Sales Manager Feng på Seashore & Fullview anser att ett antal underlättningar genom ön som 
speciell ekonomisk zon skapas för turister. Exempelvis finns på Hainan möjligheten att få 
visum vid ankomst, i jämförelse med fastlandet där det krävs visum innan ankomst. En annan 
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möjlighet angående visum är att grupper om minst fem personer genom researrangör kan 
besöka Hainan utan visum, enligt Feng. Detta gäller för närvarande dock baserat på avtal med 
21 länder, beskrivet av Hainan Provincial Tourism Administration, som poängterar den 
speciella ekonomiska zonens underlättande av viseringsförfaranden. Dessa 
viseringsunderlättningar gäller bland annat svenska grupper.78 Feng anser dock att 
hittillsvarande resultat med ön som speciell ekonomisk zon, är något mindre lyckat med för få 
investeringar på ön och viss rådande brist på lockande utbud att erbjuda investerare. Chen 
som är Director på Tourism promotion and international communication department i Haikou, 
förmedlar även han ståndpunkten av hur viktig turismen är för Hainan. Statusen som speciell 
ekonomisk zon har, enligt Chen, givit ön möjligheten att utveckla något han kallar en turism 
speciell zon. Policys från centralregeringen har gjort det möjligt att marknadsföra Hainan för 
turism i stor omfattning.  

4.1.2 Kinesiska representationen i Norden och nordiska arrangörer, zonernas betydelse och 
relevans för turism 
 
Systemet med de ekonomiska zonerna har i och med Kinas medlemskap i 
världshandelsorganisationen WTO förändrats, berättar Third secretary Miao på kinesiska 
ambassaden i Stockholm. Hela den kinesiska marknaden är nu öppen mot utlandet, vilket ger 
jämlik konkurrenssituation över stora delar av landet. När de ekonomiska reformerna 
genomfördes 1978, skedde satsningen på vissa områden såsom regionen Guangdong, berättar 
Miao. Efter 20 år av marknadsekonomisk utveckling utfördes reformer även i andra områden 
som inte är speciella ekonomiska zoner. Dessa har, enligt Miao, i vissa fall attraktivare 
investeringsklimat i nuläget. Sedan år 2000 har den egentliga unika statusen minskat för de 
ekonomiska zonerna, då de flesta provinser nu konkurrerar på samma villkor. Zonerna 
marknadsför sig idag fortfarande som dessa typer av zoner men i nytt koncept, enligt Miao. I 
relation till det av Yang nämnda om zonerna79, är därmed inte de ekonomiska 
förutsättningarna av lika konkret betydelse idag, menar Miao. Lokala myndigheter har idag 
nämligen större friheter än tidigare att bestämma över exempelvis regionala skatter. Miao 
berättar att regionerna vill locka till sig investeringar i och med landets återkoppling mot 
världsmarknaden. Inrikes konkurrens om investeringar provinser emellan existerar, berättar 
han. Fördelen de ekonomiska zonerna idag har, är deras speciella status under tidigare år då 
de haft möjlighet att ackumulera kapital och kunskap. Nyttan för specifik turismutveckling 
zonerna kan inge, menar Miao snarare att det viktiga är sammanhanget och den historiska 
bakgrund regionen i fråga innehar. Angående Hainan nämner Miao ön mer i meningen dess 
läge som tropisk ö längst söderut i Kina, lockande för kinesisk turism.  
 
De speciella ekonomiska zonerna var de områden i Kina som först öppnades mot omvärlden, 
poängterar Guangyun, Economic & Commercial Counsellor på kinesiska ambassaden i 
Helsingfors. Zonerna har haft fördelaktiga policys som fortfarande är i kraft, men som idag 
inte handlar om skattelättnader, berättar han. Zonernas funktion gäller idag snarare goda 
förhållanden för handelsverksamhet mellan internationella och kinesiska företag. 
Marknadsekonomin är djupt rotad i dessa områden, menar Guangyun. Zonerna omfattar mer 
privata och ickestatliga företag. Karakteristiskt är att de kan genomföra beslut snabbt, vilket 
enligt Guangyun, är positivt för utvecklingen av samarbete. Han menar att syftet med zonerna 
var ett experiment och erfarenheterna sprids över resterande delar av Kina. Guangyun anser 
experimentet med zonerna som lyckat. Numer kan inlandsregioner ha mer fördelaktiga 
policys än de speciella ekonomiska zonerna, exempelvis då det gäller investeringsmöjligheter 
                                                 
78 Broschyren Hainan island, The resort paradise in China  
79 Yang, D.L. (1997), s. 27-28 
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för utländska företag. Personligen anser Guangyun att zonerna skapades med tanke på Kinas 
storlek, då sådana påtagliga reformer kan vara svårgenomförda i hela landet direkt. 
Experimentet med zonerna är en aspekt av Kinas öppnande och har del i landets framgång. 
Skillnader existerar dock mellan regioner och inom regioner, påpekar han. Stora reformer har 
genomförts av regeringen för att jämna ut ojämlika förhållandena. Guangyun anser att 
framgången med de speciella ekonomiska zonerna har förmått påverka utvecklingen.  
 
Om destinationen är en speciell ekonomisk zon kan det innebära viss nytta för researrangörer. 
Exempelvis kan möjligheten med förmånliga arrendevillkor av mark, enligt Filippopoulos, 
Commercial Director på Apollo/Kuoni, vara till hjälp för hotellutveckling och turism. Han 
anser att det i Kina finns dålig tillgång på hotell med standard lämplig skandinaviska turister. 
Apollo har dock som policy att inte investera i egna hotell, men kan underlätta för byggandet 
av hotell genom exempelvis förskottsbetalning på kontraktsdepositioner. Ekonomiska faktorer 
i zoner av denna typ kan underlätta för arrangörer, menar Shi, VD på Svenskkinesiska 
resebyrån. Det kan exempelvis gälla lägre skatter. Möjligheten för valet av destination kan 
öka, om geografiskt läge och statusen som speciell ekonomisk zon ger fördelaktig 
kombination, där Shi syftar på Hainan som sådant exempel. Ulwahn, Production and service 
manager på Fritidsresor, anser likaså att en sådan zon skapar en del goda förutsättningar för 
researrangörer. På Hainan finns omkring 150 000-200 000 bäddar och det råder viss 
överetablering av hotell, vilket enligt honom, drar ner priserna på bäddarna. Fritidsresor har 
sällan egna hotell på destinationerna eftersom risken är för stor. Ulwahn nämner trenden med 
behovet av prisvänliga destinationer, där Hainan har ett fördelaktigt prisläge. Destinationer i 
en speciell ekonomisk zon kan hjälpa arrangörer praktiskt, jämfört med andra destinationer 
möjligen mindre vana vid internationella kontakter, anser Ranninen, Contracting Manager på 
Aurinkomatkat. Samtidigt menar han att öns status som speciell ekonomisk zon inte har 
någon betydelse i turistisk marknadsföring, då denna inte är känd i Finland.  
 
Att Hainan är en speciell ekonomisk zon, har främst givit ön goda förutsättningar genom 
tidigare fördelaktiga situation. Överlag påpekar intervjuade aktörer och arrangörer att detta 
experiment har bidragit positivt till öns turismutveckling. Dessa effekter ses idag, som Miao 
poängterar, genom den ackumulation av turistisk verksamhet som finns på ön. För de finska 
och svenska marknaderna finns i dessa zoner vissa policys som kan underlätta arrangemang. 
Nedan beskrivs öns förutsättningar för turism. 
 
4.2 Hainans nuvarande förutsättningar för turism 

4.2.1 Hainans naturliga och institutionella förutsättningar 
 
Hainan har sedan början av 1980-talet i samband med funktionen som speciell ekonomisk 
zon, haft en avsikt att utvecklas som tillverkningsindustriell provins, berättar Miao på 
kinesiska ambassaden i Stockholm. Kraftig ekonomisk tillväxt skedde och Miao påpekar att 
även Hainan drabbades av den finansiella krisen som rådde i Östasien. På grund av krisen och 
den eskalerande fastighetsmarknaden på ön, kollapsade denna. Miao anser att öns 
myndigheter idag har förändrat sina policys till en mer anpassad inriktning för öns 
geografiska förutsättningar. Industrin riktas påtagligare mot ett berikande av öns naturliga 
resurser. Ett alltmer varumärkesskapande av Hainan för turism ska, enligt Miao, idag pågå 
från myndigheternas sida. Miao anser att turismen nu och framöver är väldigt viktig för öns 
ekonomi. Jämfört med andra kinesiska regioner, menar Miao, att Hainan är relativt utvecklat, 
dock inte en av de rikaste eller främst utvecklade regionerna i landet. Öns förutsättningar som 
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destination bygger, enligt Miao, mer på natur och klimat än påtagligt kulturtraditionella 
kinesiska destinationer såsom Peking.  
 
För de finska och svenska marknaderna är vädret en av de fundamentalaste faktorerna vid val 
av destination. Detta resonemang återkommer i avsnitt 4.4.1, vilket påverkar Hainans 
möjligheter för finsk och svensk turism. Wang på Hainan University berättar att vädret under 
fältstudien har varit kallare än normalt. Den typen av väder förekommer endast under en 
mycket kort period av vintern. Vädret i Haikou var förövrigt främst mulet med temperaturer 
strax under 20° vissa dagar. Wang berättar att exempelvis Sanya även under vintern normalt 
har temperaturer över 20°. Risken för tyfoner är, enligt Wang, vanlig nästan varje år i juli 
eller augusti. Varje år kan det komma flera tropiska cykloner, uppemot tio stycken. Hon 
berättar att Hainan inte är en lika populär destination på sommaren som under vintern, 
högsäsong för turism är oktober till april. Zhou på Crown Spa Resort i Haikou, berättar att 
vädret i Haikou även under vintern är soligt och varmt. Undantaget är kortare perioder med 
molnighet och något svalare temperaturer. Hon uppger att temperaturen i Haikou under 
vintermånaderna kan ligga omkring 26-27°. Teo på Gloria Resort i Sanyaområdet, berättar 
likaså om Hainans väderleksförhållanden med påpekandet att ön även under den korta vintern 
med tillfälliga kalla vindar, inte har lägre temperatur än omkring 15°. Oftast gäller dessa 
temperaturer under en kortare period och även under vintern är det vanligen omkring 24-27°, 
uppger Teo. Resterande delar av året är medeltemperaturen omkring 28-32°. Öns turistiska 
förutsättningar är goda, anser Deborah, Deputy General Manager på Yalong Bay Golf Club, 
med väder mer än väl lämpligt för europeiska turister. Golfklubben ligger i Yalong Bay, en 
vid bukt där ett område för turism har utvecklats i närheten av Sanya. Hon uppger att 
medeltemperaturen är 24-25° över året. Även Deborah påpekar att vintern brukar vara 
soligare och varmare än det mulna väder som rådde under intervjun.   
 
Deborah berättar om golfen i Kina som har haft omkring 20 års utvecklingstid, där den snabba 
utvecklingen har resulterat i cirka 250 golfbanor idag. Hon uppger utifrån en amerikansk 
undersökning, hur beräkningar tyder på en stor ökning för landets golfmarknad kommande 
åtta år, resulterande till omkring 2000 golfbanor. Klubben har en viktig marknad i den 
inhemska, med storstäder som Peking, Shanghai, provinsen Guangdong med Guangzhou och 
Hong Kong. Viktigaste utländska marknader är Korea och Japan. Europeiska marknaders 
betydelse ökar, påpekar Deborah. Konkurrensen om internationella gäster för kinesiska 
klubbar, som kan uppstå vid den möjligt kraftiga tillväxten av golfutbudet, anser Deborah bli 
beroende på årstid och kundens efterfrågan. Vid efterfrågan av mer kinesisk kultur i samband 
med golfresan, väljer de möjligen Peking eller Shanghai. Enligt Deborah är styrkorna med 
Hainan exempelvis den uppsjö av faciliteter som finns och lämpligheten för avkopplande 
semester. Klubben samarbetar med hotellen i Yalong Bay och kan härigenom erbjuda 
kunderna golfpaket med boende och spel. Hon menar att hotellen uppskattar golfgästerna som 
ofta spenderar mer än andra gäster, vilket har fått hotell i området att marknadsföra sig som 
golfdestinationer. Angående klubbens internationella konkurrenskraft för Nordeuropeiska 
golfare, påpekar Deborah att exempelvis Thailand kostnadsmässigt är billigare än Kina. 
Priserna i Europa och Kina är likvärdiga, men mer service fås för samma pris i Kina. Om 
prisskillnaden inte är alltför stor, kommer inte det styra folks val, menar hon. En nyckelfråga 
rör själva golfbanan, då golfare ständigt vill prova på nya banor. En annan fråga rör i vilken 
form och hur bra service gästen får på plats. Det krävs även bekvämliga transportmöjligheter 
för gästerna. Dessa aspekter bildar viktigare konkurrensfördelar än priset i sig, anser Deborah. 
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I Yalong Bay ligger även Gloria Resort, vars främsta målgrupper är inhemska turister från 
främst storstäder som Peking och Shanghai. Utländska besökare kommer främst från USA. 
Från Europa kommer en del resenärer, främst från Ryssland varifrån det finns stark tillväxt. 
Teo reflekterar över förändringar han märkt i utländska resenärers resmönster, beroende på 
negativa händelser i andra regioner. Resor till Sanya har ökat jämfört med resor till resorts på 
Bali och i Thailand. Turismströmmarna till området har ökat med omkring 12 % från samma 
period (då fältstudien genomfördes) år 2004, uppger Teo. På den kinesiska marknaden är 
Sanya välkänt, men fortfarande okänt för internationella marknader. Crown Spa Resort i 
Haikou har sina främsta målgrupper i den inhemska marknaden, Hong Kong, Korea och 
Ryssland. En viktig målgrupp som ger goda inkomster är konferensgäster, berättar Zhou. Hon 
anser att hotellet har goda förutsättningar för attraherandet av europeiska gäster. Fördelar är 
exempelvis det goda läget vid havet, statusen som femstjärnigt hotell, hotellets stora spa-
anläggning och en golfbana intill hotellet. Främsta fördelar Hainan har att erbjuda utländska 
turister är, enligt Zhou, öns naturliga förhållanden med vackra omgivningar, havet och det 
behagliga klimatet. 
 
Specifikt för Yalong Bay, anser Deborah att området uppfyller god servicestandard för 
turisterna med renlighet, goda faciliteter och en vacker strand. Deborah tror att 
språksvårigheterna för internationella turister framöver kan avta, då hon har märkt förbättrade 
språkkunskaper jämfört med tidigare, då endast få personer behärskade engelska. Idag finns, 
speciellt inom turismindustrin, många som kan hantera enklare konversationer. Skolsystemet 
har ökat fokuseringen på engelska i och med att det kan vara ett viktigt verktyg i yrkeslivet, 
menar Deborah. Wang som är verksam inom utbildning på Hainan, påpekar att öns 
utbildningssystem bidrar till framtida arbetskraft för turismen genom ökade språkkunskaper. 
Eleverna lär sig nu engelska redan i förskolan och lågstadiet. Under 1980-talet lärde sig 
eleverna exempelvis engelska på högstadiet, då även ryska. Högskolor uppmuntrar idag 
studenterna att lära sig engelska istället för ryska. Idag är det möjligt att studera ett flertal 
språk på universitetet, bland annat franska, japanska, koreanska och spanska.  
 
När det gäller förutsättningar av mer strukturell karaktär, ser Miao brister på ön i form av en 
dålig reglering av turismmarknaden. En bristande prissättning där enhetliga priser saknas för 
samma sak, påpekas av honom. Ekonomin är inte tillräckligt transparent, enligt Miao. Wang 
berättar att öns myndigheter utövar kontroll av turismekonomins privata sektor. Det rör 
exempelvis frågor som biljetthantering, konstruktionen av byggnader och liknande. Hon 
menar att myndigheterna leder utvecklingen av öns existerande tillgångar för turism, 
exempelvis vid skapandet av olika attraktioner. Angående vilken styrning regeringen har på 
utländska investeringar till ön, menar Wang att Kina i stort välkomnar utländska 
investeringar. Regeringen kontrollerar investeringarna genom krav på program från 
företagens sida i form av ekonomiska, sociala och ekologiska hänsynstaganden. 
Myndigheterna ställer krav att de tre områdena beaktas och uppfylls från investerarnas sida. 
Wang poängterar att den provinsiella regeringen har förbättrat faciliteterna för turism, i 
försöken att attrahera utländska turister. Exempelvis har byggandet och utvecklandet av hotell 
skett, samtidigt som utbildningen av anställda inom turismsektorn har förbättrats.   
 
Goda relationer till myndigheterna är i princip ett krav för hotellet, mycket beroende på 
kinesisk företagarkultur, berättar Teo. Kontakterna ger möjligen inte direkta fördelar, dock 
kommer mer information fram, menar han. Då Gloria Resort var det första hotellet i Yalong 
Bay har de lyckats skapa goda band till myndigheterna. Under fältstudien nämnde personer att 
myndigheternas policys ofta inte har praktisk verkan. Teo med erfarenheter i Kina sedan 
1990-talet, berättar att det existerar byråkratiska hinder och att saker kan ta tid, exempelvis för 
tillstånd till utvecklingsprojekt. Personerna han har träffat från Hainans och Sanyas 
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myndigheter är entusiastiska. Jämfört med andra platser är det positiv skillnad på ön. 
Myndigheterna på ön är duktiga att hålla kontakt och sprida information till företagen. Han 
relaterar till en kampanjresa till Ryssland anordnad av den provinsiella regeringen och företag 
på ön, menande att det krävs ett visst engagemang för genomförandet av en sådan kampanj. 
Däremot finns inom kinesisk myndighetskultur relativt stort revirtänkande. Teo menar att 
varje departement eller kontor oftast bara sköter det de är inriktade på. Helhetssyn kring 
många frågor saknas vilket sedan 1990-talet dock har blivit bättre. Att vara lokal investerare 
och vilja möta en regeringsperson kan vara mycket svårt, berättar han.  
 
Deborah menar att förhållandet till myndigheter fungerar tillfredställande. Möten med 
intressenter från turismindustrin och regeringen äger rum och dialog förs för att lösa problem 
som dyker upp. De styrande gör så gott de kan, där hon dock menar att det krävs tid. Inga 
större problem existerar i samarbetet och vid exempelvis arrangerandet av viktiga evenemang, 
kan tätt samarbete ske mellan företag och regeringen. Regeringen hjälper företagen en hel del, 
då det viktiga enligt Deborah är att alla har samma mål. Det mål aktörer på ön eftersträvar, är 
att omvärlden ska få mer kunskap om Sanya och Hainan. 

4.2.2 Förutsättningar för öns turistiska utvecklingsområden 
 
Hainans aktörer har genom utvecklingen, som tidigare nämndes, skapat områden specifika för 
turism. Inte långt utanför stadsbebyggelsen som utgör öns huvudort Haikou, återfinns det 
relativt solitära hotellkomplexet Crown Spa Resort som byggdes 2001. Hotellet byggdes på 
ett sådant område som utsågs av regeringen för turistisk utveckling, berättar Zhou. Fördelarna 
med området är läget vid havet och närheten till flygplatsen och centrala Haikou. Området 
utvecklas ständigt, exempelvis har en nybyggd bro förkortat restiden in till centrala Haikou. 
Zhou anser att förhållandet mellan hotellet och de provinsiella myndigheterna är 
välutvecklade, vilket beror på turismens betydelse för Hainans ekonomi. Hotellet var fram till 
2005 del i den internationella koncernen Crown Plaza som valde byggnadsplats. Idag ägs 
hotellet av den kinesiska koncernen China Worldbest Group.  
 
Öster om staden Sanya återfinns ett annat sådant utvecklingsområde, Yalong Bay. Hao på 
Yalong Bay Development Company, förklarar ägarstrukturen på företaget bakom områdets 
utveckling. Av strukturen är 51 % styrt av regeringen och resterande 49 % består av privata 
företags investeringar, främst med säte i Hong Kong. Företagets främsta uppgift är drivandet 
av områdets utveckling, med ansvaret för utformningen av området och efterföljandet av 
områdets översiktsplan (se figur 6). En stor del av personalen kommer från den öppna 
arbetsmarknaden, medan ledningen är utsedd av regeringen. Hao berättar att utvecklingen av 
Yalong Bay bestäms av regeringen genom företaget, medan hotell och andra företag är 
investerare i företaget. Idag är det den lokala regeringen i Sanya stad som arrenderar marken i 
Yalong Bay, varpå intressenter till området arrenderar mark från Yalong Bay Development 
Company, enligt Hao. Genom detta ger därmed de lokala myndigheterna direktiv och policys 
för områdets utveckling. Hotellens arrenden löper på 50 år, medan resterande arrenden löper 
på 70 år. Hao berättar att Gloria Resort var det första hotellet som byggdes i Yalong Bay 1996 
och området närmast havet med främst hotell är nu färdigbyggt. Framöver utvecklas och 
byggs främst villor längre in i Yalong Bay. Bredvid det centrala torget ska en affärsgata med 
främst butiker färdigställas.  
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Figur 6. Översiktsplan över området Yalong Bay. 
Viktiga delar av översiktsplanen är bland annat de orangea fälten längs stranden som består  
av hotell och är i princip färdigbyggt. Lila områden är främst för kommersiellt bruk. Bredvid  
hotellområdet återfinns bland annat Yalong Bays centrala torg. De orangeröda områdena utgör  
centralare delar av Yalong Bay och ska få butiksverksamhet. De centrala gröna delarna av  
planen är Yalong Bay Golf Course. 
Källa: Hao, W. (2005-12-21) 
 
Liknande mindre områden drivna av enskilda företag finns i Sanyaområdet. Ett sådant 
återfinns i Sanya Bay väster om centrala Sanya, tillhörande företaget Seashore and Fullview 
med ett komplex av lägenheter och villor till försäljning. Området uppgår till 26 000 m2 och 
inkluderar 270 lägenheter och 6 villor. Avsikten med området är lägenheter och villor för 
personer med önskan om längre semester på Hainan. Sales Manager Feng menar att 
lägenheterna skiljer sig mot ordinära lägenheter genom att dessa innefattar specifik service för 
de boende. Det kan exempelvis gälla hämtning från flygplatsen och deltidsstädare av 
lägenheterna. Intresserade kan köpa en lägenhet, där ägaren vanligen endast spenderar en del 
av året. Främsta målgruppen för fastigheterna är den inhemska marknaden. Utländska 
fastighetsägare uppgår till cirka 5 % och de kommer främst från Tyskland, Ungern och 
Österrike. Ofta är de utländska ägarna par med en person av kinesiskt ursprung, där personen 
med annat ursprung ofta blir positivt överraskad av Hainan, enligt Feng. Han får intrycket av 
att européer inte har mycket kunskap om ön. Byråkratin är en svårighet för exempelvis 
potentiella europeiska kunder, om exempelvis banklån behövs vid tecknandet av fastighet. 
Vid kontant betalning uppstår inte denna typ av byråkratiska problem. Feng anser att en mer 
liberal hållning behövs i relationen mellan företaget och lokala myndigheter. Myndigheterna 
har många restriktioner, bland annat angående arkitekturen på fastigheterna. Ibland går 
restriktionerna emot företagets eftersträvningar, vilket Feng anser borde bli mer liberalt för 
privata fastighetsföretag. Han anser att myndigheterna ofta tillämpar alltför kortsiktiga planer 
och att deras policys ofta blir utan praktisk verkan i samhället. Ett exempel är miljöfrågor, 
vilka Feng anser borde vara mycket viktiga, men som myndigheterna sällan implementerar 
konkreta åtgärder kring. Bland annat godkänner myndigheterna i vissa fall byggen alltför 
frikostigt, vilket kan ge negativa effekter på miljön.  
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Ett större område i Sanya likt Seashore and Fullviews, är Sanya Times Coasts 
ombyggnadsprojekt av de sydligaste delarna av centrala Sanya. Utvecklingen av området är 
liksom Seashore and Fullviews styrt av ett företag. Projektet uppgår till 520 000 m2. Av dessa 
är 180 000 m2 avsedda för hotell och lägenheter, 180 000 m2 för kommersiellt bruk, 30 000 
m2 för kontor och 30 000 m2 för självständiga hus (se figur 7). När området är färdigbyggt 
omfattar det 1500 lägenheter och 2400 hotellrum uppdelat på två vanliga hotell, tre 
lägenhetshotell och ett hotell enligt Timeshare-konceptet. Xiaoling som är General Manager 
för projektet, berättar att det för närvarande är det största av sitt slag på Hainan. Målet är att 
locka investeringar och underlätta för turism i form av avkoppling och affärsmöten. 
Företagets främsta målgrupper utgörs för närvarande av kunder från fastlandet, dominerat av 
storstäder som Peking och Shanghai. Nuvarande internationella kunder kommer främst från 
Hong Kong, Malaysia, Korea och Japan samt även från Ryssland. Av kunder som har 
investerat i fastigheter, är 0,3 % internationella kunder, berättar Xiaoling. Många av dessa har 
kinesiskt ursprung. 
 
Enligt Xiaoling har tre viktiga faktorer möjliggjort projektet. En viktig faktor är utländska 
investeringar. En annan faktor är att företaget bakom projektet är börsnoterat, vilket har 
möjliggjort uppköpet av marken. För det tredje, har företaget gott rykte på Hainan, vilket 
bidrog till det förmånliga priset på mark de fick av regeringen. Regeringen har bidragit med 
andra goda förmåner som underlättat utvecklingsprocessen. Exempelvis har politiska beslut 
tagits som ger företaget rätt att köpa ut tidigare boende på platsen. Xiaoling berättar att detta 
görs genom två alternativ för de boende. Antingen ordnar företaget ny lägenhet någon 
annanstans eller så köps personernas nuvarande boende för ett pris per kvadratmeter. Enligt 
Xiaoling finns med andra ord ett program för tidigare invånare, som därmed inte drivs bort 
utan ersättning. Hon berättar att företaget har gott samarbete med såväl Sanya stads regering 
som den provinsiella regeringen. Myndigheterna stöder projektet och då företagets ledare är 
en man från Hainan som investerat mycket på ön, har förhållandet till de styrande i staden och 
på ön underlättats. 
 
Områdena för turistisk utveckling visar den betydande roll turismen spelar för provinsen. 
Betydelsen poängteras av Chen som representerar turismmyndigheterna för Hainan, genom 
noterandet av att turismens andel av provinsens BNP är 15 %. Turismen är en av öns tre 
dominanta ekonomiska sektorer, av vilka jordbruk är en och den andra som Chen kallar den 
nya industrin eller den framträdande industrin. Då det gäller internationell turism, påpekar han 
att den nuvarande viktigaste marknaden är den koreanska, baserat på öns turismstatistik från 
år 2004. Därpå följer i ordning den ryska, japanska, malaysiska, amerikanska och 
singaporianska marknaden. Från den europeiska marknaden sker stadig ökning, enligt Chen. 
Enligt statistiken för 2004, var totala antalet besökare från utlandet till Hainan 300 000, varav 
30 775 var européer. Chen berättar att europeiska turister främst kommer från Tyskland och 
Frankrike, men även Norden. 2005 var de europeiska turisterna 64 234. 687 svenska turister 
besökte Hainan 2004. 2005 hade den sistnämnda siffran ökat till 1895. Chen berättar att de 
europeiska marknaderna överlag exempelvis inte vet att Hainan är en tropisk ö, den enda av 
sitt slag i Kina. Han anser att öns innehåll skulle vara lämpligt för europeiska turister och 
berättar hur europeiska turister som besökt Hainan har tyckt att vistelsen varit fantastisk. 
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Figur 7. Karta över byggnadsområden inom projektet Sanya Times Coast. 
Kartan visar områdenas funktion inom det stora stadsbyggnadsprojektet Sanya Times  
Coast. Vissa delar var under fältstudien färdigbyggda, främst höghus för boende längs  
floden inom det gula fältet på kartan. Områdena på kartan består av följande;  

• Vinröda områden utgörs av kommersiell service,  
• Lila området av kontorslokaler,  
• Rödbrun av kommersiella, kulturella och nöjesinriktade inrättningar,  
• Orangea av hotell,  
• Gröna av torg och öppna ytor,  
• Gul av bostadsområde,  
• Ljusbrun av marina,  
• Grå av huvudgatorna, 
• Blå områden som utgörs av floden.  

Den västra delen av kartan utgör de södra delarna av centrala Sanya, där exempelvis  
stadens stora kommersiella gata Jiefang Lu och den centrala bussterminalen återfinns,  
strax norr om kartan gräns.  
Källa: Xiaoling, M. (2005-12-19) 
 
Hainans naturliga förutsättningar är relativt goda, där aktörer överlag uppger att även vintern 
sett till väder är varm. Aktörerna påpekar likaså att den turistiska infrastrukturen har 
utvecklats väl. Relationerna mellan turismindustrin och myndigheterna sker av allt att döma i 
ett relativt samförstånd, där dock aktörerna eftersöker ytterligare reformer. Förutsättningarna 
bidrar till att ge ön områden specifikt utvecklande mot turism. Genom myndigheternas beslut 
och privata entreprenörers verksamhet, bidrar dessa områden till relativt storskalig rumslig 
turistisk verksamhet. Nedan framförs vilken utveckling och marknadsföring aktörer på ön 
eftersträvar.     
 
4.3 Turismindustrins utveckling och marknadsföring på Hainan  

4.3.1 Turismföretagens förhållning till utveckling och marknadsföring 
 
Företagare inom Hainans turismindustri eftersträvar ökade antal utländska turister, vilket 
återkommande berörs i intervjuerna. Crown Spa Resort i Haikou önskar få fler europeiska 
gäster, berättar Zhou. Hon poängterar att den ryska marknaden är viktig med existerande flyg 
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mellan Ryssland och Sanya. Teo på Gloria Resort framhåller att hotellets viktigaste marknad i 
Europa framöver är Ryssland. Deborah på Yalong Bay Golf Club berättar överlag att 
europeiska marknader kan bli viktiga under vintersäsongen, specifikt de under vintern kalla 
nordeuropeiska marknaderna. Dessa har dock inte stor kunskap om Hainan, menar hon och 
berättar att attraherandet av nya marknader blir allt viktigare. Klubben försöker därmed 
marknadsföra sig mot norra Europa. Även Crown Spa Resort är intresserade av och vill få 
mer kunskap i hur nordiska kunder kan nå Hainan och hotellet. Gloria Resort är intresserade 
av nordiska turister, vilket Teo konkretiserar med att berätta om ett kontrakt de ingått med en 
dansk researrangör. Han berättar även hur europeiska marknader går att urskiljas och 
segmenteras genom olika resmönster, varpå han menar att det går att attrahera europeiska 
turister baserat på nationalitet. Exempelvis nordiska turister reser ofta till olika destinationer 
vid resor till Kina. Turisterna har sedan i landet oftast en primär destination, varifrån de rör 
sig runt i landet ofta med hjälp av lokala operatörer, varefter de kan komma exempelvis till 
Sanya. 
 
Marknadsförandet mot nya marknader i Europa, som i detta fall de finska och svenska, är 
därmed en inriktning för aktörerna. Det finns på ön en rad faktorer som behöver utvecklas för 
att nå och attrahera de här marknaderna. Flyg existerar, som beskrevs ovan, redan från 
Ryssland till ön. Detta är något aktörerna efterfrågar i större utsträckning. Zhou menar att det 
främsta hindret för utveckling av de europeiska marknaderna är bristen på direkta flyglinjer 
från Europa till Haikou. Regeringen bör behandla detta, anser hon. Deborah har en liknande 
ståndpunkt och menar att regeringen borde göra allt i dess förmåga för utökade flyglinjer från 
Europa med tanke på att turismen är öns viktigaste industri. Turismindustrin har ställt sådana 
krav och flygförbindelserna är fundamentala för öns turism, menar hon. Teo berättar att 
flygplatsen i Sanya har en landningsbana som inte kan hantera de största flygplanen. Han 
menar att detta kan vara ett behov för att attrahera långväga marknader. Han nämner att 
många internationellt kända hotell har öppnat i området och myndigheterna förstår behovet av 
en större flygplats. Företagare i Sanyaområdet har, enligt Teo, uppvaktat myndigheterna om 
detta och utvecklingsplaner ska finnas. Bland annat har en utökning av terminalområdet 
inletts, men utvecklingen sker inte i den takt han önskar. 
 
Andra faktorer på ön som behöver förändring, är bland annat Deborahs påpekade 
övergripande förbättringar av Sanyas faciliteter för områdets turismutveckling. Exempel hon 
nämner, är behovet av förbättrad information i stadsbebyggelsen, förbättrat transportsystem, 
förbättrad sjukvård och ökad sophantering på grund av nedskräpning i främst centrala Sanya. 
Aktörerna framhåller annars viktiga strukturella förändringar för den turistiska utvecklingen. 
Exempelvis efterfrågar Teo ett mer lokaliserat synsätt på turismutvecklingen, menandes att en 
ny form av strategi krävs i Sanyaområdet. Det handlar om att myndigheterna i Sanya borde 
bredda spektrumet och öppna upp för nya typer av utvecklingsmöjligheter. Detta skulle, enligt 
Teo, kräva en unik lokal strategi för Hainan och därmed förändra det nu påtagliga förhållandet 
till fastlandet. Han nämner som exempel ökade internationella investeringar, exempelvis i 
form av nöjesparker för att få fler valmöjligheter. De utländska investeringar som nu kommer 
till ön, går främst till hotellbyggande vilket på sikt kan leda till överkapacitet, särskilt om inte 
de efterfrågade flyglinjerna startas, menar Teo. Då Hainan är en ung destination, ser Teo för 
närvarande ingen risk för mättnad av hotellbranschen.   
 
Andra viktiga strukturella utvecklingsåtgärder Teo efterfrågar, är det Miao hade som åsikt om 
behovet av bättre reglering. Teo efterfrågar ökad kontroll från myndigheterna, då exempelvis 
företagare höjde priserna kraftigt under det kinesiska nyåret som är högtid för turism, jämfört 
med övriga perioder av året. Kontrollen, som har blivit mer påtaglig, krävs eftersom sådana 
händelser skadar destinationen, enligt Teo. Han påpekar att problem med svart marknad inom 
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turismen existerar på Hainan, vilket regeringen genom klassificering och kontroll har börjat 
angripa. Mycket finns dock fortfarande att göra, anser Teo. 
 
Företagarna reflekterar myndigheternas arbete med öns turistiska utveckling, där en rad goda 
initiativ har tagits från myndigheterna. Teo påpekar att resandet till Kina främst har en 
koncentration till destinationer med historisk anknytning. Destinationer av karaktären resort, 
är en ny inriktning för kinesisk destinationsutveckling. Myndigheterna kommer att utveckla 
potentialen i detta då det gäller nationell nivå tror Teo, för att attrahera europeiska turister 
utan mellanhänder till dessa destinationer. På regional nivå, angående Hainans myndigheter, 
poängterar aktörerna att myndigheterna har drivit aktiva kampanjer mot utlandet. Deborah 
anser att regeringen på ön inser att det krävs turism från nya marknader i Europa. Ett exempel 
för att få publicitet i världen, är öns anordnande av Miss World i Sanya, berättar hon. Zhou 
instämmer i att regeringen genom att få arrangemanget till ön tre gånger, skapar publicitet i 
världen. Hon berättar även hur regeringen tillsammans med turismindustrin på ön genomförde 
en marknadsföringskampanj i Ryssland, en viktig marknad för ön. Kampanjer som denna kan 
även, enligt Teo, vara bra för utvecklingen av ökad kunskap om Hainan på internationella 
marknader. Han berättar att myndigheterna vill locka fler internationella evenemang till 
Sanya, då exempelvis en stor mässhall planeras i staden. Även han poängterar arrangemanget 
Miss World och sätter detta i relation till utvecklingen av eftersträvan om ökad insikt om 
Sanya i omvärlden. 
  
Angående det något reserverade intresset för Hainan i Norden, som bland annat 
researrangörerna gör gällande (se avsnitt 4.4.2 framåt), påpekar aktörerna att en mer offensiv 
framtoning krävs. En samstämmighet alla aktörer emellan behövs, enligt Teo. Han menar att 
lokala researrangörer på ön bör vara offensivare i eftersträvandet av utländska marknader, i 
den takt hotellen är. En språkbarriär existerar dock för många lokala arrangörer, berättar Teo, 
då Sanya i princip är en plats för inhemsk turism med vanligt förekommande brister i 
engelska språket. Han anser att hotellen och researrangörerna behöver öka sitt engagemang i 
de stora europeiska turismrelaterade mässorna, World Travel Market i London och ITB i 
Berlin. Aggressivare inriktning från den provinsiella regeringen mot internationella 
marknader, är något även Teo efterfrågar. De bör öppna för mer samarbete mot internationella 
marknader, vilket bör göras snabbare. Även Zhou framhåller att regeringen behöver göra mer 
i marknadsföringen av Hainan mot utländska marknader. Hon poängterar specifikt att staden 
Haikou behöver mer internationell exponering. Sanya behöver likaså mycket mer exponering, 
enligt Deborah. Det har dock blivit bättre, tillägger hon. Hon efterfrågar ökade ansträngningar 
mot internationella marknader genom en kraftfull organisation som regeringen på Hainan, då 
enskilda företag kan ha svårt att nå utlandet med direkt marknadsföring. En sådan satsning 
skulle kunna leda till en plan för marknadsföring med en grupp intressenter, menar Deborah. 
Fler europeiska researrangörer har nu kommit för att studera öns utbud, påpekar Deborah. Det 
tyder på att uppmärksamheten och aktörernas eftersträvanden börjar få verkan. Hon tror att 
det framöver kan ske en ökning av arrangemang från Europa till ön, då folk småningom 
efterfrågar någon ny destination än de rådande. Zhou anser likaså att marknadsföringen mot 
exempelvis nordiska marknader, borde ske utifrån samarbete mellan regeringen och 
turismindustrin, då stora marknadsföringskampanjer är dyra att genomföra. 
 
Aktörernas egna initiativ gentemot europeiska marknader är av varierande art. Yalong Bay 
Golf Clubs initiativ gäller främst ett avtal klubben har ingått med organisationen International 
Association of Golf Tour Operators, med huvudkontor i England. De kan, enligt Deborah, 
introducera klubben för europeiska marknader, varpå förhoppningsvis gäster genereras. 
Klubbens direkta marknadsföring mot Norden har främst skett genom e-post och information 
genom hemsidan, berättar Deborah. Zhou på Crown Spa Resort berättar att de vill nå nordiska 

29 



kunder genom internet, där hotellet avser marknadsföra sin webbsida på stora och välbesökta 
amerikanska och europeiska webbsidor. Hotellet har inte haft direkt kontakt med nordiska 
researrangörer, däremot med resebyråer som i sin tur har kontakt med arrangörerna. Hotellet 
är medlem i organisationen Interval International och genom dessa sker marknadsföring på 
europeiska marknader. Det är ett Timeshare-koncept och hotellet förväntar genom detta mer 
gäster från Europa. På Gloria resort berättar Teo att han har kontaktat resemagasin och ska 
möta stora arrangörer i Hong Kong som har goda internationella kontakter, för utveckling av 
utländska besök till hotellet.  
 
Hainan marknadsförs idag som Orientens Hawaii, med vilket Teo utvecklar resonemanget om 
behovet av en egen unik identitet i marknadsföringen. Han anser att den inte bör ske på 
liknande sätt som för andra delar av Kina. Utvecklandet av den egna marknadsföringsstrategin 
bör ske genom lokala företags offensiva eftersträvan av större grupper turister. Enligt Teo är 
det viktigt att även vara medveten om enskilda marknaders specifika förhållanden. Nu är 
många företag passiva och avvaktar möjliga turistgrupper från Peking. I detta sammanhang 
relaterar Teo till den pågående förändringen av modern kinesisk kultur. Tidigare generationer 
var stora och ingen utbredd kreativ process skedde, vilket gav territorialitetsmentalitet och 
strikt tankevärld, menar Teo. Yngre generationer får däremot mer kulturella influenser från 
utlandet och ökad uppmärksamhet av föräldrarna, då familjerna är mindre genom policyn om 
ett barn. Traditionalismen förändras, där yngre generationer dock bibehåller en förankring till 
sina rötter. Landets öppnande under 1980-talet bidrog till ökade internationella influenser och 
moderniserandet av det traditionella, vilket Teo poängterar kommer att leda till förändrade 
förhållningssätt och policys. Hainans kultur har ingen djup tradition berättar Teo, då 
exempelvis Sanya som plats är ung. Ön har relativt svag koppling till äldre traditionell 
kinesisk kultur, beroende på bristande kopplingar till fastlandet genom tiderna. Han anser 
exempelvis att Li-minoriteten inte är något specifikt att basera marknadsföring kring. Jämfört 
med andra kinesiska minoriteter saknar Li-folket egen distinkt äldre kultur. Den kultur Teo 
dock anser vara påtaglig, som nyttjas när det gäller kulturella aspekter i marknadsföringen, är 
andan av hospitality som existerar i området. Det är levnadssättet i denna region i Asien som 
innehar en specifik form av serviceanda som betecknar hospitalityandan.  
 
Utvecklingen av turismen på Hainan och i Sanya är på rätt väg men bör ske snabbare, anser 
Teo. I slutet av 2005, fanns i Yalong Bay 4500 hotellrum. I och med turismindustrins kraftiga 
utveckling i Kina, behövs enligt Teo nya marknader bland annat för att fylla dessa rum. Teo 
anser att marknaderna endast kan vara internationella. Med WTO:s beräkningar om Kinas 
framtida roll inom turismen i åtanke, poängterar Teo val av destination. Han tror att flertalet 
turister framöver främst kommer att besöka mer traditionella destinationer, beroende på 
begränsad kunskap om att även Kina har en tropisk ö. Till detta kommer konkurrensen om 
europeiska resenärer från redan välkända tropiska resortdestinationer såsom Dubai, 
Maldiverna och Mauritius. Jämfört med liknande populära destinationer i Asien, anser Teo att 
vissa aspekter kan poängteras som unika för ön i marknadsföring. Bland annat är det 
geografiska läget bra, i form av en strategisk plats sett från alla väderstreck, stora markarealer 
finns att tillgå på ön, omkringliggande område är inte direkt utsatt för naturkatastrofer som 
exempelvis vulkanism och ön har troligen mindre benägenhet som smittohärd för 
fågelinfluensan, då ön är självförsörjande då det gäller fjäderfän, reflekterar Teo.  

4.3.2 Utvecklingsprojektens och öns marknadsföring av turism 
 
I avsnittet ovan, framkom vilken utveckling enskilda företag inom turismnäringen på Hainan 
efterfrågar. I detta avsnitt redogörs liknande aspekter från synvinkeln av de figurerade 
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utvecklingsprojekten och institutionella aktörer. Som framställningen hittills har redogjort, har 
främst den turisminfrastrukturella, men även turismstrukturella utvecklingen på Hainan och i 
Sanyaområdet varit relativt snabb (för karta över Sanya, se figur 8). Denna utveckling ger, 
enligt Feng på Seashore & Fullview, ingen märkbar risk för mättnad och möjlig kollaps av 
hotell- och fastighetsmarknaden i Sanya. Han menar att efterfrågan kommer att vara större än 
utbudet framöver, på grund av marknadsläget. Bidragande orsaker är stadens fördelaktiga 
naturliga förhållanden och den stora inhemska marknaden för turism och boende. Feng anser 
att fortsatt utveckling av omgivande stadsområden kan bidra till högre fastighetspriser. Likaså 
Xiaoling på Sanya Times Coast, ser ljust på marknaden då hon beskriver den utifrån 
fastighetsförsäljningen i staden som motsvarade 200 000 m2 år 2003, 40 000 m2 år 2004 och 
70 000 m2 år 2005. Hon poängterar att försäljningen och utvecklingen som sker i Sanya är 
liten jämfört med flera storstäder på fastlandet. Kunderna i Sanya är främst välbärgade 
personer från fastlandets storstäder, då den lokala befolkningen ofta inte har råd med 
fastigheterna. Sanya som är mycket av turiststad, skapar ständig efterfrågan på fastigheter 
som för närvarande är större än tillgängligt utbud, berättar Xiaoling. Hotellmarknaden i Sanya 
börjar däremot nå en mättnadsgrad, menar hon. En del stora hotell byggs i området vilket, 
enligt Xiaoling, kan komma att konkurrera ut mindre och ickeexklusiva hotell från 
marknaden. 
 

 
Figur 8. Karta över Sanyaområdet med fokus utifrån projektet Sanya Times Coast. 

Sanya Bay 

Centrala Sanya

Yalong Bay
Dadonghai

Kartan visar staden Sanyas geografi och platser nämnda i uppsatsen. Den visar områden  
intressanta för turismutbudet. De mest intressanta delarna är;  

• Blåstreckade längs kusten västerut, betecknar områden för turism.  
• Det gröna området inringat i lila, är Sanya Times Coast.  
• Den rödstreckade triangeln utgörs av områden/specifika platser för god vy över  

Sanyas landskap.  
• Den orangea linjen genom centrala Sanya, utgör stadens främsta kommersiella  

gata, Jiefang Lu. Längs gatan finns flera affärer och restauranger. Under  
fältstudien i staden erfor jag området längs gatan som stadens centrala affärsdistrikt. 

• Sanya Bay består av många hotell längs vägen och stranden västerut, Dadonghai  
är ett något mer kompakt område med påtaglig turistisk koncentration, öster om 
staden ligger Yalong Bay, som nämnts ett utvecklingsområde specifikt för turism. 

Författarens markeringar av områdenas namn i svart förtydligar överblicken av kartan. 
Källa: Xiaoling, M. (2005-12-19) 
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För dessa projekt finns aspekter med Sanyaområdet som behöver reformer och utveckling, 
enligt Feng och Xiaoling. Feng påpekar brister på kunskap inom branschen om vad 
exempelvis nordeuropeiska kunder efterfrågar. Även mer övergripande samhälleliga brister 
upplevs av Feng i bland annat stadens infrastruktur och sjukvård, som behöver utvecklas. 
Xiaoling poängterar liknande problematik med Sanyaområdet, där förbättringsbehov finns 
inom samhällsfunktioner såsom förbättrad fysisk infrastruktur, bättre kommersiell och 
sjukvårdsservice i staden samt ett bättre skolsystem. Staden är, enligt Xiaoling, inte lämplig 
för stor befolkning för längre boende, utan för närvarande främst lämplig för kortare besök. 
Enligt Xiaoling investerar regeringen inte tillräckliga belopp på nämnda faktorer. Därmed 
faller ansvaret bland annat på företag och projekt som Sanya Times Coast, med hennes 
poängtering hur företaget kommer att ha färdigställt ett nytt centrum för Sanya när området 
står färdigbyggt. Annan problematik hon nämner, är den noggranna kontroll som sker av 
internationella kunder vid fastighetsinvestering, med procedurer som oftast kräver advokater. 
Fortfarande krävs exempelvis fingeravtryck och foton på investeraren, vilket hon kopplar till 
existensen av en marinbas i Sanya. Xiaoling tror att den militära närvaron kommer att påverka 
proceduren kring privata investeringar i flera år framöver. Procedurerna har emellertid 
förenklats och företaget ska framföra förslag om ytterligare reformer till regeringen.  
 
Projekten vill få fler internationella kunder. Xiaoling berättar att företaget försöker 
åstadkomma detta bland annat genom samarbete med ett amerikanskt företag baserat i Peking, 
som förmedlar fastigheter i Kina. Områdets tidigare perifera läge i södra Kina har, enligt 
henne, förändrats mot att bli ett internationellt turismområde. Företaget bakom projektet har 
som marknadsföringsstrategi en vision av ett internationellt centrum för avkoppling, där 
jämförelser görs med exempelvis Hawaii eller Sydney. Området ska underlätta för turister att 
koppla av, där fokus ligger på hotell, lägenheter och nöjesfaciliteter. När det gäller den 
konkreta marknadsföringsstrategin, berättar Xiaoling att de har forskat om marknadens 
efterfrågan i två år men att den konkreta strategin är företagshemlighet. Seashore & Fullview 
marknadsför endast i liten utsträckning, då Feng påpekar hur områdets geografiska läge 
fungerar som marknadsförare. Då området ligger vid stranden och vägen från centrala Sanya 
mot sevärdheter västerut, passerar de flesta potentiella kunder automatiskt platsen. Feng anser 
förövrigt att destinationen överlag inte har bra marknadsföring gentemot europeiska 
marknader.  
 
Aktörer av mer institutionell art, har en roll som iscensättare av turistisk utveckling för 
resande mellan Norden och Hainan. På de kinesiska ambassaderna i Helsingfors och 
Stockholm, sker ett arbete för att generellt utveckla turism till Kinesiska destinationer. 
Guangyun på ambassaden i Helsingfors, poängterar att de alltid har varit aktiva i 
marknadsförandet av turism mellan Finland och Kina. Det finska flygbolaget Finnairs 
satsning till Kina är viktig anser han och berättar hur ambassaden exempelvis stöttade 
flygbolaget då de öppnade sin första rutt till Peking 1988. Ambassaden kan ha en stödjande 
roll då det gäller turismutveckling länderna emellan, men för konkret marknadsföring menar 
Guangyun att lokala regeringar har ansvar för marknadsföringen av sin turism. Han 
exemplifierar hur ambassaden kan stödja destinationen, genom hans till Finnair föreslagna 
öppnande av en flygrutt till Hainan. Flygbolagets svar gör gällande att det hänger samman 
med tillgänglighet på flygplan, uppger Guangyun. Miao på ambassaden i Stockholm, 
framhåller även han hur marknadsförandet är ett ansvar för den enskilda regionen, det är inget 
ansvar centralmakten har. Marknadsföringen av ön i Norden bör ske genom ett 
samarbetsprojekt mellan företag i berörda länder, tillsammans med hjälp erhållen från 
Hainans lokala myndigheter, anser Miao.  
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Utifrån WTO:s prognos för Kinas framtid som destination, tror Guangyun att den finska 
marknadens intresse kommer att öka. Han menar att goda förutsättningar redan finns för detta, 
med de välutvecklade flyglinjerna länderna emellan. Miao ser denna troliga ökning av turism 
till Kina som en positiv aspekt för kinesisk ekonomi. Ökad konsumtion skulle innebära mer 
inkomster till landet. Även effekten utländska turister kan ge landet, i form av kulturella 
influenser och hjälp för internationaliseringsprocessen, ser Miao som positivt. Mer konkret 
om potentiell turism till Hainan, anser Miao ön vara en ideal destination för människor ute 
efter en avkopplande semester i tropisk omgivning. Det fördelaktiga prisläget på Hainan är 
positivt, vilket exempelvis är fallet för inhemska turister som jämförande faktor mot svenska 
turisters genomsnittsinkomster. Guangyun har inte varit på Hainan, men tror att ön skulle vara 
en ideal destination för nordiska turister med tanke på det tropiska klimatet. Han tror att 
orsaken till utebliven påtaglig ökning av nordisk turism till Hainan, främst beror på bristen av 
direkta flyglinjer.  
 
Wang på Hainan University, menar att öns regering har tagit in fler aspekter av lokal kultur i 
marknadsföringen mot utländska turister. Initiativ för marknadsföring mot nordiska 
marknader har, enligt henne, tagits av regeringen genom exempelvis anordnandet av stora 
tillställningar som Miss World, vilket kan resultera i uppmärksamhet i Norden. Wang anser 
att internet är en möjlig kanal regeringen kan nyttja för öns marknadsförande. Regeringen 
kommer i marknadsföringen använda sig av tre S, Sun, Sea and Sand, vilket Wang tror kan 
vara en effektiv strategi. 
 
I marknadsföringen av Hainan återkommer ett antal teman. I en marknadsföringsfilm utgiven 
av Hainan Tourism Administration är naturen och miljön ett centralt tema.80 I filmen förklaras 
bland annat hur Hainans provinsiella regering har ett program för utformandet av ön till en så 
kallad ecological demonstration province. Ekologiska aspekter nämns ofta, där Hainan 
benämns med termer som eco system, seaworld, blue island, green island, coconut island, 
Chinas largest tropical island och ecological island. Utöver denna centrala naturaspekt, 
beskrivs ön som rik på etnisk kultur, ett paradisresort för turister och som den vackra ön.  
 
Dessa aspekter framhålls av Chen som har ansvar för denna typ av marknadsföringsfrågor på 
Hainan gentemot internationella turister. Departement han leder har syftet att marknadsföra 
ön för turism och då främst mot internationella marknader, med målet om att där öka 
kunskapen om Hainan. Han berättar hur fokus ligger på att skapa medvetenhet världen över 
om Hainan som ett tropiskt resort i världsklass. I planen för departementets marknadsföring 
finns sex viktiga internationella marknader: 

• Singapore, Thailand och Malaysia 
• Japan och Sydkorea 
• Nord- och Sydamerika 
• Europa, Australien och Nya Zeeland 
• Hong Kong, Macau och Taiwan 
• Ryssland 

 
Chen anser att de europeiska marknaderna är viktiga och nämner specifikt de nordeuropeiska 
marknaderna. Departementet ska fokusera på fem olika turismprodukter mot de europeiska 
turisterna: 
 
 
 
                                                 
80 DVD:n Hainan China (2003) 
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• Badort  
• Golf  
• Spa  
• Tropisk regnskog (Ekoturism)  
• Li och Miao minoriteterna  

 
Chen anser att mixen av produkter är stark i konkurrensen med liknande destinationer. Utöver 
detta, poängterar Chen en fokusering på att förmedla bilden av Hainan som en säker ö, som 
hittills varken har drabbats av SARS eller fågelinfluensan. Han påpekar att naturen på ön är 
en viktig faktor, då den är relativt skyddad och välvårdad. Ekoturism är därmed en stor 
möjlighet, en av fem nämnda turismprodukter. Chen påpekar att fokusering ska ske på 
marknadsföringen mot Europa, för konkret attrahering av europeiska marknader. Bland annat 
ska Hainan finnas representerat på den stora turismmässan i Berlin. Marknadsföring ska även 
ske i Norden, vilket framöver kommer att öka, uppger han.  
 
Chen ser inga problem med den snabba utveckling som sker på ön. Hotell- och 
fastighetsmarknaden lider ingen risk att drabbas av plötslig mättnad. Ett problem även han 
poängterar för attraherandet av fler internationella turister, är bristen på direktflyg. Turister 
som idag anländer från utlandet måste så göra via exempelvis Peking eller Shanghai. Chen 
berättar om diskussioner att öppna direktflyg från Hainan till internationella destinationer. 
Exempelvis kommer troligen en sådan linje att startas mellan London och Sanya 2007.  
 
Ovanstående åskådliggör med andra ord att både företagare och institutionella aktörer med 
anknytning till Hainans turismindustri, överlag delar likartade åsikter om turismens 
marknadsföring och utveckling. Både företagarna och myndigheterna framhäver relativt 
ambitiösa utvecklingsstrategier, vilka genom ökande marknadsföring har eftersträvandet att 
nå nordiska marknader. Utvecklingen på Hainan som har varit relativt snabb, behöver enligt 
företagare reformeras med flera poängterade faktorer. Några av faktorerna beskrivs även som 
målsättningen framöver av Chen. Ambassaderna i Norden menar att regionerna själva är 
ansvariga för marknadsförandet av sin turism, en turism som de i Hainans sammanhang ser 
med relativt god tillförsikt. Nedan fokuseras långdistansdestinationers betydelse och 
utveckling för finska och svenska researrangörer.    
      
4.4 Långdistansdestinationers roll för nordiska researrangörer  

4.4.1 Destinationsutveckling och strategi för nordiska arrangörer 
 
Inledningsvis beaktas i detta avsnitt researrangörers generella destinationsutveckling. Därpå 
följer en framställning av resandets utveckling, långdistansdestinationernas roll för de finska 
och svenska marknaderna och intresset för Kina som destination. När det gäller destinationer 
generellt, finns vissa viktiga kriterier för finska och svenska researrangörer. När resor skapas 
till en ny destination eller omformas på en befintlig, krävs som Filippopoulos på Apollo 
klargör, att allt utgår från vinstpotential. Det planerade handlar, enligt honom, för företaget 
främst om pengar och vinstmöjligheter, på det följer kundernas önskemål. Ranninen på 
Aurinkomatkat berättar att destinationen måste uppfylla viss standard då det gäller hotell, 
infrastruktur och utbud på destinationen. Han påpekar också att kundernas efterfrågan är 
viktig, turisterna ska vilja återvända till destinationen då företaget vill se destinationen som 
långvarig. Även för Tjäreborg är efterfrågan det viktigaste när resor till en ny destination 
planeras, berättar Wedin, VD på företaget. Den finska marknaden har haft stort krav på 
lönsamhet, varför destinationer som inte generar intäkter har avslutats, fortsätter han. 
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Efterfrågan till destinationen behöver vara stor så att resorna ger lönsamhet omgående. Med 
detta reflekterar Wedin hur industriell branschen har blivit, syftandes att den något 
experimentella karaktär som funnits under tidigare decennier inte är möjlig längre.  
  
Ett tema i intervjuerna med arrangörerna gällde hur pass innovativa de är i sitt 
destinationsutbud. Fritidsresors destinationsutveckling sker i en grupp med personer från hela 
den nordiska verksamheten, där Ulwahn medverkar. Två gånger om året behandlas idéer 
kring destinationer, kopplat till lanseringen av företagets kataloger. Ulwahn anser att 
Fritidsresor är innovativa i sin destinationsmix. De har målet att ha minst en stor nyhet varje 
år, vilket behövs då det får folk att drömma, berättar Ulwahn. Han menar att folk drömmer om 
nya långväga destinationer men exempelvis väljer att resa till Kanarieöarna. Drömmarna är, 
enligt honom, med andra ord något utöver marknadsföringen som arrangörerna behöver. 
Filippopoulos anser att Apollo är innovativa i sin destinationsmix. Han menar även att det är 
svårt att finna nya destinationer, då många sådana inte finns kvar. Han berättar i 
sammanhanget att de i vissa fall kan brista i marknadsföringen av aspekter hos en destination. 
Orsaken till detta är en pressad tidtabell vid skapandet av program för en säsong. Det som 
missas i periferin av destinationen kan istället tas med nästa säsong, berättar han. 
Sammantaget menar Filippopoulos att Apollo ständigt förbättrar marknadsförandet av 
speciella inslag på nya destinationer.  
 
Apollo inleder marknadsförandet och imageskapandet för en ny destination genom att 
bestämma typ av destination, för att därpå kunna rikta den till lämplig målgrupp. I detta 
sammanhang nämner Filippopoulos Kina, en destination som hamnar inom segmentet kultur 
och rundresor. Omkring 70 % av Apollos destinationsutbud består av segmentet sol och bad. 
Företaget eftersträvar en blandad mix av målgrupper. Filippopoulos skiljer företaget från de 
stora arrangörerna Fritidsresor och Vingresor, då företaget inte har liknande familjehotell som 
dem. Apollos största målgrupp är familjer i åldersgruppen 30-45 år. Målgruppernas påverkan 
på destinationsmixen märks, enligt Filippopoulos, genom att familjer eftersträvar billigare 
resmål.  
 
Aurinkomatkats marknadsföringsstrategi kring destinationer består främst av katalogerna för 
sommar- och vintersäsong och genom olika försäljningskanaler. Konkret marknadsföring för 
specifika destinationer sker oftast inte. Större marknadsföringskampanjer exempelvis i TV, 
syftar till att stärka Aurinkomatkat som varumärke, berättar Ranninen. Om destinationen är en 
större nyhet kan den vara med i kampanjen. Ranninen anser att Aurinkomatkat får med 
nyheter. Företagets verksamhet inriktas dock mot charterresor, vilket gör att de anpassar sig 
till rådande destinationstrender. De destinationer Svenskkinesiska resebyrån arbetar mot är, 
enligt Shi, främst traditionella. Det är destinationer relaterade till historia och kultur såsom 
Peking och Kinesiska muren, vilka resenärer från Sverige har besökt i flera år. Angående hur 
pass innovativa företaget är, berättar Shi att de följer utvecklingen i den kinesiska turismen 
och att de överlag anpassar sig till rådande läge. Resebyråns största målgrupp är äldre 
resenärer från 40 år och uppåt, vilka ofta efterfrågar de mer traditionella destinationerna. 
Därmed reflekterar målgruppens val av destinationer företagets traditionella inslag av 
destinationer. 
 
Kommersiellt innovativa är vad Tjäreborg eftersträvar vara, berättar Wedin. Nya destinationer 
måste, på grund av de lönsamhetskrav Wedin nämner, ha tillräcklig efterfrågan. Han berättar 
att flexibla resenärer som efterfrågar paketlösningar, men vill ha flexibilitet genom 
exempelvis reguljärflyg, är en grupp som ofta anammar nya destinationer. 
Charterarrangemang kan senare bli aktuellt eftersom det idag är alltför stor risk för 
charterarrangörer att introducera nya destinationer utan bredare efterfrågan, enligt Wedin. En 
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möjlighet kallad partcharterstolar finns dock, där arrangörer kan köpa platser på reguljärflyg 
med returneringsmöjlighet en månad innan avgång. Detta bidrar till möjligheter för mer 
innovativa försök av volymarrangörer. Wedin berättar att utbudet på sådana flygstolar dock 
blir alltmer begränsat, på grund av flygbolagens ökade krav på lönsamhet. Det innovativa blir, 
enligt Wedin, att erbjuda småskalighet. Det möjliggörs genom att företagen enkelt kan skapa 
paket med bäddar och platser på reguljärflyg, vilket han tror kommer att utvecklas framöver.   

4.4.2 Resandets förändring, variationer mellan marknader och långdistansdestinationers 
utveckling  
 
Som avslutande stycke ovan beskrev, finns möjligheter för arrangörer att vara innovativa 
genom flexibilitet. Detta är något arrangörerna tror kommer att öka framöver, faktorer som 
även kan komma att påverka utvecklingen mot långdistansdestinationer från Norden. Hos 
Tjäreborg sker en ökad satsning på flexibla resor. Detta konkretiseras genom att företaget nu 
har anställda som handhar den flexibla produkten, något som inte var aktuellt för ett och ett 
halvt år sedan, berättar Wedin. Han tror att det flexibla resandet kommer att öka inom några 
år, vilket över en längre tidsperiod kommer att resultera i att flexibla resor och charterresor bli 
lika stora. Den flexibla produkten uppgår till 5 % av Tjäreborgs volym, vilken Wedin inom tre 
år tror kommer att vara omkring 10 %. Han tror att det flexibla resandet från den finska 
marknaden till stor del kommer att vara cityresor. Även långdistansdestinationer är aktuella då 
det gäller sol och bad, som kan stå för 40-50 % av det flexibla utbudet. Ranninen på 
Aurinkomatkat anser att den finska marknadens efterfrågan på flexibilitet handlar om 
avgångstider och längd på resan. Han menar att efterfrågan på flexibilitet inte tycks påverka 
destinationsmixen. Ranninen har, jämfört med de skandinaviska marknaderna, märkt att den 
finska inte efterfrågar flexibilitet i lika stor utsträckning. Aurinkomatkat kan hänvisa till 
Finnairs två andra resebyråer mer inriktade på flexibilitet. Finnair är för övrigt 
Aurinkomatkats moderbolag. Mycket tyder dock på en utveckling mot mer flexibilitet, menar 
Ranninen. Företaget investerar i det genom ett nytt reservationssystem inom ett par år, för att 
klara flexibla lösningar bättre. Wedin påpekar likaså att nya bokningssystem blir mer 
anpassningsbara, vilket gör det lättare att ordna flexibla produkter av paket med komponenter 
ur flygbolagens och hotellens utbud. Wedin anser att detta kan ge större arrangörer utökade 
möjligheter för försäljning till marginalkunder. Tjäreborg som har större betoning på volym, 
har svårt att specialisera sig för marginalkunder. Olika försök har gjorts mot dessa kunder 
som, enligt Wedin, oftast dock varit mindre lyckade ur lönsamhetsaspekt. Han beskriver i 
sammanhanget olika typer av arrangörer och förutsättningarna för vinstdrivande verksamhet. 
På den finska marknaden finns exempelvis det mindre företaget Olympia, med hög grad av 
specialisering verksamma med stadig profit. Som motsats, menar Wedin å andra sidan 
behovet av storskalighet för vinstdrivande verksamhet.   
 
På den svenska marknaden är Apollo ett företag som tidigare även har poängterat resenärers 
önskemål om större frihet i resorna. Detta styrker Filippopoulos, exemplifierat genom 
företagets produkt med enbart biljettförsäljning till Apollos flyg, även fritt kombinerbart med 
övernattning. Han menar att valfriheten kan baseras på utökade valmöjligheter för logi, 
jämfört med traditionellt mer fasta paket. Exempelvis grekiska öar och Thailand lämpar sig 
bättre än andra destinationer för sådana koncept, anser Filippopoulos. Kombinationsresor är 
även något Apollo tänker satsa på och utveckla vidare. Resorna kommer främst att ske under 
varumärket Kuoni, med namn av moderbolaget som äger Apollo, var flera kombinationsresor 
redan finns. Flexibiliteten i Fritidsresors arrangemang utgörs främst av bolagets flexibla 
produkt, berättar Ulwahn. Den andra produkten i företaget är chartern, med det organiserade 
paketet med flyg och hotell. Att göra charterprodukten flexibel är svårt, vilket Ulwahn menar 

36 



hänger samman med den viktigaste faktorn, reslängden. Den är svår att ändra från exempelvis 
sju och fjorton dagar, då det ger mindre fullsatta flyg, vilket därmed ökar priset och ger lägre 
inkomster. Flexibilitet inom chartern är, enligt Ulwahn, en så kallad falsk flexibilitet med 
valmöjligheter för kunden. Det är exempelvis transfer från flyget, hyrbil och mat på flyget.  
 
Charterresor går för övrigt bra, konstaterar Ulwahn, då Fritidsresor har haft två ekonomiskt 
bra år och konkurrensen från lågprisflyget inte varit så påtaglig som fruktades i början av 
årtiondet. Charter ökar för tillfället kraftigt även på den finska marknaden, berättar Wedin. På 
sikt kommer hård konkurrens att skapas menar han, vilket kommer att justera marknaden. 
Enligt Tjäreborgs statistik för egentliga charterresor, uppgår den finska marknaden till cirka 
850 000 kunder per år. Med existerande kapacitet på omkring en miljon ger det, enligt Wedin, 
resor som inte konsumeras.  
 
Framställningen visar hittills på likartade förhållanden på de finska och svenska marknaderna. 
Ett annat tema aktuellt under intervjuerna, gällde möjliga konkreta skillnader mellan nämnda 
marknader. Arrangörerna har ovan framfört mindre skillnader angående flexibiliteten. Wedin 
påpekar skillnader i efterfrågan på destinationens utbud. Han menar att finska turister i större 
utsträckning efterfrågar en form av kulturellt utbud, någon form av meningsfylld aktivitet på 
destinationen. Detta efterfrågas främst av något mer välbemedlade kunder ur medelklassen, 
vilket Wedin menar är en skillnad mot den svenska marknaden, var det är mer accepterat att 
resa endast för avkopplingen. En annan skillnad är, enligt Wedin, att något mer annorlunda 
destinationer är lättare att sälja till en större grupp människor i Finland. Finskt resande har 
tidigare till stor del varit baserad på upplevelser. Wedin menar att det har vänts mer mot 
konsumtion under de senaste åren, när det gäller massturism. Han påpekar dock att stora 
grupper existerar på båda marknaderna efterfrågandes upplevelser. Filippopoulos anser att den 
finska marknaden är steget före resten av Norden på långdistansdestinationer. Finska 
arrangörer har anordnat resor till vissa destinationer några år innan svenska arrangörer, inte 
nödvändigtvis i form av charter men organiserade på reguljär basis, menar han. Ulwahn delar 
inte denna åsikt, utan menar att den svenska marknadens volym som är större än den finska, 
därmed ger utrymme för mer experiment. Ulwahn nämner att finska arrangörer har provat 
vissa andra saker, vilka dock på grund av volymen inte varit så lyckade. Aurinkomatkat har 
till skillnad mot Fritidsresegruppen endast produktion för Finland. Ranninen berättar att han 
inte har djup kunskap om den svenska marknaden. Skillnader han dock anser kan tydas 
marknaderna emellan, är svenska turisters större tillgångar för turism och att svenska turister 
delvis väljer boende i resorts strax utanför destinationen, samtidigt som finländarna gärna bor 
närmare lokalbefolkningen. Angående Filippopoulos åsikt om den finska marknadens 
innovativa prägel, tror Ranninen att det delvis kan stämma. Han exemplifierar det med 
Aurinkomatkats arrangemang i Brasilien under ett antal år, som han anser är innovativt. 
 
Det avsevärda avståndet mellan Hainan och Norden gör att fokusen i intervjuerna har legat på 
långdistansdestinationer. Som nämndes av Ulwahn, behövs dessa destinationer för 
övergripande försäljning. Samtidigt påpekade Filippopoulos att nya destinationer överlag är 
svårt att finna. Hur utveckling för långväga destinationer ser ut på de finska och svenska 
marknaderna och om arrangörerna anser att där finns risk för mättnad framöver, var en fråga 
under intervjuerna. Filippopoulos anser att goda möjligheter fortfarande finns för utveckling 
av dessa destinationer, med Thailands fortsatt goda potential och ett alltmer påtagligt intresse 
för destinationer i Nord- och Sydamerika. Ulwahn påpekar även han Thailand, som är en av få 
långväga destinationer som välkomnar återkommande gäster. Detta är möjligt genom stor 
volym som gör att priserna kan pressas. En destination som kan motsvara den thailändska 
turismen, kan ses som den ideala långdistansdestinationen, enligt Ulwahn. Han anser att det 
finns stora möjligheter för nya långdistansdestinationer, vilket gäller flera områden i världen. 
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Liknande uppgifter framhåller Ranninen på den finska marknaden, då han menar att trenden 
tyder på en alltmer efterfrågan av dessa destinationer. En viktig orsak till detta är, enligt 
honom, kundernas upplevelse av att det är förmånligare att köpa paket längre bort med dyrare 
reskostnad, där levnadskostnader dock kan vara betydligt lägre. Wedin anser däremot att 
marknaden för långdistansdestinationer med charter, ligger på en nivå där det inte går att 
attrahera mycket fler kunder. Han menar att det rör sig om 80 000-120 000 kunder per år, 
vilket är ett relativt stabilt antal. Nya destinationer kommer istället för andra, oftast på grund 
av oroligheter runt om i världen. Ökningen som kan ske av den totala volymen skapas, enligt 
Wedin, genom destinationer som Thailand och möjligen Indien. För att ökningen ska bli 
verklighet, menar han dock samtidigt att dessa destinationer behöver bli än mer vardagliga för 
att motta ökade turistmassor. Turisterna Wedin syftar till, är de stora grupper turister som åker 
charter till Medelhavet och kan utöka nämnda långdistansdestinationers volymer. Ökningen 
av volymen överlag kan, enligt honom, snarare ske genom individuella resenärer exempelvis 
resande med flexibla paket. Wedin berättar att gränsen för att upprätthålla 
långdistansdestinationer vid charter med egna flygningar, går vid omkring 4000-5000 kunder 
per säsong. Sker flygningarna i samarbete med någon annan kan kravet på antal 
minimikunder sjunka. Av Ulwahn uppges att Fritidsresor har ett liknande antal kunder som 
krav för långdistansdestinationer. Då företaget kräver volym för sina arrangemang, är kravet 
5000 kunder per säsong, berättar han. En stor risk uppstår för företaget vid satsningar utan 
uppnåendet av nämnda minimiantal kunder, som även betalar bra för resan, berättar han. Då 
företaget köper in sig på flyg och hotell under en period, krävs exempelvis i stort sett fullsatta 
flyg för att kunna pressa priset och skapa vinst.    
 
Efterfrågan och olika flyglösningar till långdistansdestinationer, påpekas även av 
Filippopoulos. Han menar att ett problem för utveckling till långdistansdestinationer är 
flygkapacitet. Det är svårt att finna flyg när trafiken åter har ökat i världen, berättar han. En 
annan faktor exemplifierar han genom ett resonemang om säsongsbunden efterfrågan i 
relation till flyg. Han nämner Gran Canaria som ett exempel på en destination under vintern 
där mättnadstendenser existerar på skandinaviska marknader. Möjligheter för andra mer 
förmånliga destinationer jämfört med Gran Canaria skapas därmed. Det viktiga med 
långdistansdestinationerna är, enligt Filippopoulos, att de främst är vinterdestinationer. 
Främsta orsaker är klimat med sol och bad i Medelhavet mer lämpligt under sommaren och 
billigare resor till närliggande destinationer beroende på flygresornas tid. Företaget kan 
nämligen transportera en mycket större grupp resenärer exempelvis till Medelhavet, under den 
tid ett plan flyger till en långväga destination, berättar Filippopoulos. Transporternas 
kostnadsmässiga skillnad är inte markant mellan kortdistans- och långdistansdestinationer. 
Vinstmässigt blir dock skillnaden stor, med fler frekvensmöjligheter på kortare distanser, 
menar Filippopoulos. Apollo har exempelvis Mexico och Thailand som destinationer på 
sommaren, där transporten dock sker med reguljärflyg och inte företagets maskiner som 
trafikerar kortare distanser. Efterfrågan på långdistansdestinationer är liten under sommaren 
jämfört med kortdistansdestinationernas efterfrågan. Företagets långväga destinationer med 
reguljärflyg har ökat i antal resenärer under de senaste åren, dock inte i sådan omfattning att 
egen maskin är aktuell, berättar Filippopoulos. Om Apollo efter något år ser utvecklingen gå 
uppåt, kan egen flygmaskin sättas in på destinationen. Även Ulwahn påpekar en stor skillnad i 
volym mellan sommar- och vintersäsong för långdistansdestinationer. Fritidsresor 
transporterar turister till destinationer i Mexico och Thailand under sommaren endast med 
reguljärflyg. Företaget har exempelvis 1000-2000 kunder till Thailand under sommaren men 
uppemot 70 000 under vintern. Under sommarsäsongen är Medelhavet, enligt Ulwahn, det 
ekonomiskt mest gångbara valet jämfört med nya långväga destinationer.   
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Flertalet här figurerande företag, har verksamhet i flera nordiska länder eller är ett dotterbolag 
i någon stor turismkoncern. Apollo är ett dotterbolag till det globalt verksamma moderbolaget 
Kuoni. Enligt Filippopoulos påverkas inte Apollos utbud av moderbolaget. Apollo styr själva 
över program och verksamhet. Fritidsresegruppen som står under moderbolaget TUI, har total 
frihet i verksamheten inom Norden, poängterar Ulwahn. Med frågan om ägandeförhållanden 
och påverkan framkom i intervjuerna relaterat till destinationen Hainan, ett resonemang om 
Aurinkomatkat. Hainan var sommaren 2006 en nyhet i Aurinkomatkats utbud, i form av en 
kombinationsresa. Ulwahn anser inte destinationen vara en möjlighet under sommarsäsongen, 
då volymen är för liten för långväga sol- och baddestinationer. Han menar att anledningen till 
Aurinkomatkats satsning på Hainan är förknippad med försäljning av flygstolar på 
moderbolaget Finnairs flyg till Guangzhou. Aurinkomatkat kan konkurrera på andra villkor 
vilket, enligt Ulwahn, kan ge osund konkurrensfördel för det finska bolaget. Han anser att 
deras nyttjade flygstolar är subventionerade och att möjligheter saknas för studerandet av 
företagets egentliga kostnader för flygstolarna från moderbolaget Finnair. Wedin anser likaså 
att Aurinkomatkats satsning på Hainan är möjlig tack vare förhållandet till Finnair. Enligt 
Ranninen är Aurinkomatkat i princip ett självständigt företag. I praktiken är dock företagets 
huvuduppgift att fylla moderbolagets flygstolar, berättar han. Företaget väljer därmed oftast 
Finnairs charter- eller reguljärflyg, där främst chartern är aktuell då det är Aurinkomatkats 
största verksamhet. Andra flygbolag väljs då det inte är möjligt att flyga med Finnair till 
destinationen, poängterar Ranninen. Angående åsikterna om möjlig osund konkurrensfördel 
för Aurinkomatkat, ser Ranninen motsatt på situationen. Finnair kan fritt sälja flygstolarna till 
utomstående bolag. Aurinkomatkat får det som blir över och de betalar inte lägre pris för 
platserna än konkurrenterna, enligt Ranninen. Ägandeförhållanden för arrangörer kan därmed 
påverka val av destination för arrangemang. Efter denna mer övergripande beskrivning av 
utvecklingen för arrangörer och långdistansdestinationer, skiftas fokuseringen nedan mer 
konkret mot Kina.  

4.4.3 Nordiska arrangörers förhållande till kinesiska destinationer 
 
Bland de intervjuade arrangörerna utmärker sig Svenskkinesiska resebyrån då det gäller 
kinesiska destinationer. Resebyrån specialiserar sig på Kina, där det finns stor potential för 
andra destinationer än de mer traditionella, menar Shi. Han nämner stora möjligheter för 
exempelvis ekoturism genom landets naturliga resurser och möjligheten att utveckla resor till 
sol- och baddestinationer. En resebyrå som Svenskkinesiska har inte stora resurser att skapa 
kampanjer och marknadsföring kring nya destinationer, poängterar Shi. Han anser att 
möjligheterna för mer platsbaserade besök finns i Kina, efterfrågan kommer dock främst för 
olika former av kombinationer. Nya kinesiska destinationer med god potential för vidare 
utveckling för den svenska marknaden är, enligt Shi, exempelvis UNESCO:s världsarvslistade 
platser.  
 
Kina är en destination som Filippopoulos tror kommer att bli aktuell om något år. Apollo har 
intresse i att anordna resor till landet, men ett problem är situationen för flygtrafik mellan 
Sverige och Kina. Dels krävs oftast resa via någon annan europeisk stad, dels är det ofta brist 
på tillräcklig mängd platser på flyg till Kina. Han efterfrågar fler direkta avgångar mellan 
länderna. Apollo planerar arrangemang till Kinesiska destinationer, bland annat mycket 
rundresor som har efterfrågats av kunderna. Företaget undersöker även möjligheter för sol- 
och baddestinationer, som kan var del i en kombinationsresa med andra destinationer i landet, 
berättar Filippopoulos. Intresset konkretiserades under intervjun, då de samtidigt hade en 
person i Kina för undersökning av utvecklingspotentialen för organiserad turism till landet. 
Viktigt är att rätt hotellprodukt finns tillgänglig på destinationen. Apollo är öppet för både 
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charter- och reguljärflyg, där de först undersöker destinationens potential och anpassar sedan 
transporten för det mest lämpliga syftet.   
 
Fritidsresors tyska moderbolag World of TUI har startat TUI China för både inkommande och 
utgående turism. Då TUI främst satsar på sol- och badresor, anser Ulwahn volymen vara för 
liten för påtaglig utveckling till Hainan, Kinas enda destination av sådan karaktär. I detta 
sammanhang poängterar Ulwahn byråkratiska hinder och problematik på nya destinationer, 
där de tre typer av problem han nämner existerar i Kina. Det första problemet, är lagar som 
förhindrar utländsk arbetskraft framför inhemsk, vilket stoppar arrangörers möjlighet att ha 
egen personal på plats. Visumkrav är, specifikt för sol- och badresor, ett annat problem, då det 
kan vara problematiskt att sälja sista minuten resor. Det tredje problemet byråkrati, berör hur 
exempelvis World of TUI:s delvis ägda bolag på destinationerna såsom TUI China, handhar 
betalningsrelaterade frågor och administration. Ulwahn menar dock att problemen är 
överkomliga. Filippopoulos berättar hur Apollo tar initial kontakt med turismmyndigheter på 
nya destinationer generellt. Det berör ifall hjälp kan erhållas vid introduktionen av 
destinationen, där hjälpen varierar mycket i karaktär och omfattning mellan destinationer. 
Utöver detta har företaget inga betydande kontakter med lokala myndigheter. Det främsta 
problemet Apollo stöter på i kontakt med myndigheter är byråkrati, då svar på förfrågningar 
kan dröja månader, berättar Filippopoulos. Även här är skillnaden länder emellan stor. Om 
destinationen har turistkontor i något nordiskt land, underlättas kontakter och problemlösande, 
anser han. Apollo räknar inte med någon hjälp från lokala myndigheter, om hjälp dock 
kommer tas den naturligtvis emot. Vid Svenskkinesiska resebyråns utvecklande av resor till 
destinationer förekommer oftast inga större problem i relationen med myndigheter, uppger 
Shi. Detta hänger, enligt honom, samman med att destinationerna i utbudet oftast redan är 
relativt välutvecklade.  
 
Apollo har likt Fritidsresor, genom att tillhöra koncernen Kuoni ofta lokala kontor på 
destinationen. I Kina har Kuoni ett företag för inkommande turism och har för svenska 
Apollo/Kuoni ordnat resan för undersökningen av potentialen, Filippopoulos berättar om. 
Under varumärket Kuoni finns rundresor i Kina med bland annat Peking och Shanghai som 
destinationer. Det är främst rundresor med reguljärflyg, berättar Filippopoulos. Under 
varumärket Apollo dominerar sol- och baddestinationer. Han benämner Apollo charter och 
Kuoni så kallat upper class med rundresor. Kuoni som varumärke, ska utökas på den svenska 
marknaden och inom Kuoni ska ökad satsning på kombinations- och rundresor till Kina ske, 
uppger Filippopoulos.  
 
De intervjuade arrangörerna på den finska marknaden har kinesiska destinationer i utbudet. 
Wedin berättar att Tjäreborg bland annat har Peking och Shanghai som destinationer. Han 
poängterar att det rör sig om arrangemang inom utbudet av flexibla resor. Aurinkomatkat har 
likaså arrangemang till de nämnda destinationerna. Företaget har även arrangemang till 
Hainan, som såldes som nyhet sommarsäsongen 2006. Den framtida betydelsen av Kina och 
Hainan för Aurinkomatkat beror mycket på Finnairs planering av ruttnätet, där dock Kina är 
en viktig del i flygbolagets Asienstrategi, berättar Ranninen. Han har dock svårt att se större 
charterutveckling till Kina för tillfället, där Hainan troligen kan växa men i måttlig 
utsträckning. Framtiden får utvisa öns egentliga potential, påpekar han. Aurinkomatkats 
marknadsföring av Hainan i resekatalogen, beskriver destinationen i ordalag som södra Kinas 
paradisö med vita sandstränder passande för golfare.81    
 

                                                 
81 Broschyren Aurinkomatkojen Lomaopas Kevät • Kesä • Syksy 2006, s. 39 
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Sammanfattningsvis kan nämnas att en ökad flexibel efterfrågan på resandet gör sig gällande. 
Arrangörerna menar att denna efterfrågan kommer att påverka både val av destination och 
resandets volym. Å andra sidan, nämner ett antal arrangörer att vissa destinationer med 
betydande volym kommer fortsätta vara bland de mest populära för nordiska turister. 
Specifikt för långdistansdestinationer, är Thailand ett sådant nämnt exempel. 
Utvecklingsmöjligheter finns för dessa destinationer, men arrangörerna nämner begränsande 
faktorer såsom begränsad volym, säsongsbunden efterfrågan och stark popularitet för vissa 
destinationer. Arrangörers ägandeförhållanden kan påverka val av destination och underlätta 
för utveckling på nya destinationer. Samtidigt bidrar detta till ifrågasättanden av vissa 
satsningars egentliga hållbarhet. Intresset för Kina som destination är reellt hos arrangörer, 
fortfarande gäller främst intresset mer välkända destinationer. Ett intresse börjar dock göra sig 
konkret gällande för andra typer av destinationer i landet, såsom Hainan. I kapitlets sista två 
avsnitt, ges således en framställning av arrangörers, turister och författarens förhållningssätt 
till Hainan.    
 
4.5 Hainan och nordisk turism 

4.5.1 Nordiska arrangörer och destinationen Hainan 
 
Hainan är, som redan har framkommit, inte helt ny mark för nordiska researrangörer. 
Fritidsresegruppen har tidigare arrangerat resor till ön och både Aurinkomatkat och 
Svenskkinesiska resebyrån hade vid intervjutillfällena intressen på destinationen. Till detta 
har tillkommit Apollos nyligen inledda satsning mot Hainan. Ett intresse existerar med andra 
ord för ön från de nordiska arrangörerna, vilket beskrivs i det följande. Fritidsresegruppen 
besökte Hainan för första gången 1999 för att undersöka öns möjligheter. Det var genom 
varumärket Tema som resor anordnades till Hainan, inkluderat i en rundresa i Kina. Av de 
svenska arrangörerna vid intervjutillfällena, har Svenskkinesiska resebyrån ön i utbudet. 
Erbjudna arrangemang är i form av specialresor utifrån kunders specifika efterfrågan. Shi 
berättar att de flesta resor i utbudet har fasta datum, där resor till Hainan dock inte har 
fastlagda datum utan är beroende av kunders önskemål. Apollos kunskap om Hainan var vid 
intervjun liten. Filippopoulos anser att denna region av Asien har stor potential i framtiden. 
Under tiden uppsatsen har färdigställts, har en konkret förändring skett genom företagets 
satsning mot Hainan. Med andra ord gav resan i Kina resultat, vilken Filippopoulos berättade 
om under intervjun. I juni 2006 släppte företaget en pressrelease om den kommande 
satsningen på charter till Kina.82 Apollo meddelade hur charterresor till Hainan inleds under 
hösten 2006. Det handlar bland annat om en kombinationsresa med exempelvis Peking och 
Hainan. På Apollos hemsida beskrivs Hainan som ett tropiskt paradis med vackra stränder 
passande för avkoppling.83 På den finska marknaden är som nämnt, Aurinkomatkat en 
arrangör som introducerade Hainan sommaren 2006. Destinationen är en mindre nyhet i 
företagets utbud och de har beräknat omkring 500 gäster för hela den första sommarsäsongen, 
berättar Ranninen. Beslutet om destinationens introduktion, skedde i samband med Finnairs 
öppnande av direktflyg till Guangzhou. Resorna i form av en kombinationsresa, har ett antal 
dagar i Guangzhou och ett antal dagar på Hainan, med Sanya som destination. Wedin på 
Tjäreborg påpekar att ön har varit aktuell i olika sammanhang ett antal år, dock har ingen 
konkret satsning för möjliggörandet av charter genomförts från ön. Han menar därmed att 
Tjäreborg har fått tillräcklig information om och kontakter med Hainan. Vad som skulle få 
                                                 
82 http://www.apollo.se/Nyheter/Artiklar/Apollo+storsatsar+på+Kina.htm (2006-06-30)   
83 
http://www.apollo.se/Travelling+with+apollo/Catalogue/Kina/Hainan/?Search=True&DestinationTrackerId=43241&Country
TrackerId=7173 (2006-06-30)
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Tjäreborg att överväga arrangera resor till ön är, enligt Wedin, om aktörer skulle bistå med en 
form av subventionering på arrangemangen. 
 
Den subventionering Wedin syftar till, beskrivs även av de andra arrangörerna i skiftande 
ordalag. Det bygger på den relativa osäkerhet som finns med en ny långdistansdestination 
som Hainan. Wedin exemplifierar hans synvinkel med Egyptens förfarande, där bland annat 
stora agenter såsom hotell har tagit en ekonomisk risk vid oroligare tider. Förfarandet bygger, 
enligt Wedin, på att destinationens aktörer garanterar arrangören finansiering för osålda 
platser på grund av bristande efterfrågan. Detta skulle på sikt kunna öka volymen och bygga 
upp en efterfrågan för destinationen. Ulwahn poängterar liknande faktorer, där Hainan likt 
andra destinationer skulle kunna kontakta större arrangörer för stöd kring eventuell satsning. 
Det är specifikt viktigt ifall destinationen eftersträvar stora mängder turister, menar han. Att 
introducera destinationer är väldigt dyrt, varför samarbete oftast behövs med exempelvis 
marknadsföring eller bidrag från destinationens flygplats under första säsongen, fortsätter 
Ulwahn. Shi påpekar att en satsning i form av marknadsföring av ön krävs i Norden. Då 
kunskapen om ön är liten i Norden behövs mer marknadsföring, vilket Shi anser att 
exempelvis China National Tourist Office i London som enligt honom ansvarar för de 
nordiska marknaderna, bör arbeta med. Samarbete krävs kring marknadsföring, eftersom 
resebyråer, enligt Shi, på egen hand inte har resurser att skapa påtaglig effekt genom sin 
marknadsföring. 
  
Marknadsföringen Ulwahn har märkt om ön i Sverige, är bristfällig om destinationen 
eftersträvar internationella turister. Då Fritidsresor 1999 var på ön, menar Ulwahn att intresset 
var litet för internationella turister, fokus låg på den stora inhemska marknaden. Han menar 
att den kinesiska marknaden är begränsad beroende på årstid, vilket gör att inte endast den 
räcker till med tanke på öns stora antal hotellbäddar. Med detta i åtanke, kan anföras de 
faktorer som arrangörerna har påpekat som mindre främjande för möjliga satsningar till 
Hainan. Wedins resonemang om subventionering från destinationen, handlar enligt honom om 
att ön skulle kräva några års konstgjord trafik utan lönsamhet. Detta i varumärkesskapande 
syfte, som han menar kan leda till att destinationen blir efterfrågad. Eftersom arrangörer inte 
kan ta alltför stora risker, har de vid satsningar möjligheter att avbryta cirka två månader före 
start om efterfrågan sviktar alltför mycket. Wedin poängterar att turismmyndigheter alltför 
ofta inte inser dessa aspekter. Konkurrensen för nya destinationer som Hainan är väldigt svår, 
betonar Wedin. 
 
Som framkom av avsnitt 4.4.2, existerar fundamentala skillnader i möjligheterna för 
långdistansdestinationer kontra de på kortare distans. Av detta sammanhang menar 
arrangörerna att Hainan har vissa säsonger där påtagligare satsning kan vara möjlig. Wedin 
menar att en möjlig chartersäsong aktuell för ön, sträcker sig från mitten av december till 
möjligtvis början av maj. Han menar att kunderna då efterfrågar destinationer på närmre håll. 
Efterfrågan måste därmed, enligt Wedin, vara hög hela den korta säsongen så att inte 
lönsamheten riskeras. Den riskeras om resorna inte säljs för fullt pris utan drabbas av sista 
minuten försäljning, berättar Wedin. Kostnaden för att flyga tomma flygplan en gång i varje 
riktning blir påtagligare desto kortare säsong som är aktuell. Detta är risker med Hainan, 
varför aktörer på ön genom subventionering i någon form troligen, enligt Wedin, skulle 
behöva ta den ekonomiska risken. Han menar dock att Hainan ska vara en vinterdestination, 
eftersom ön kan vara svårsåld under sommaren. Detta är flertalet aktörer överens om, men 
denna faktor blir negativ utifrån möjliga arrangemang till ön under vintern. Av Ulwahn 
påpekas nämligen att det främsta problemet med ön är vädret i januari och februari. 
Fritidsresors gränsvärde för acceptabel medeltemperatur på långväga destinationer, är 
omkring 27-28°. Enligt Ulwahn har Hainan medeltemperatur omkring 24-25°, med lägsta 
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temperatur omkring 18-19°. Liknande temperaturer återfinns exempelvis i Egypten, var 
Ulwahn menar att turisternas acceptans för sådana temperaturer är större än på 
långdistansdestinationer. Han påpekar att detta dock inte är något problem om Hainan blir del 
i en rundresa.  
 
I kontrast med ovan beskrivna uttalanden, valde Aurinkomatkat att introducera Hainan under 
en sommarsäsong. Ranninen poängterar dock att det hade varit möjligt att introducera 
kombinationsresan redan vintersäsongen 2005/2006, då Finnair redan hade inlett flygningarna 
till Guangzhou. Aurinkomatkat hann dock inte få med det i utbudet. Vädret utgör en 
fundamental aspekt, vilket gör att företagets arrangemang till Hainan gör uppehåll i augusti 
under sommarsäsongen och under den planerade vintersäsongen i januari och halva februari. 
Ranninen berättar att det hänger samman med perioder av året då vädret är något mer osäkert 
på ön. Angående Wangs uppgift om riskerna för tyfoner under juli, medger Ranninen att det 
är ett risktagande att även arrangera resor då. Om tyfonen går att förutspå i god tid, hålls 
gästerna kvar i Guangzhou. Wedin påpekar likaså den risk för tyfoner som Hainan innehar 
under sommaren, därtill regnperioden på hösten, som talar emot ön under de perioderna av 
året. Därmed är vädret på ön en faktor som arrangörerna menar ställer frågetecken för möjliga 
arrangemang. Ulwahn klargör att Hainan skulle vara en potentiell destination om vädret på ön 
vore bättre under vintern. Han anser att charter troligen inte skulle vara aktuellt, utan snarare 
en kombinationsresa där Hong Kong eller Guangzhou skulle utgöra andra destination, med 
reguljärflyg som transport. En sådan kombination trissar dock upp flygpriserna, specifikt om 
flyg inkluderas mellan Hong Kong och Hainan, berättar Ulwahn. Aurinkomatkat baserar sina 
arrangemang till ön på en sådan kombinationsresa, vilket även Ranninen menar är ett behov. 
Att basera kombinationen tillsammans med Guangzhou ger turisterna två attraktioner 
samtidigt, berättar han. Hainan är för närvarande inte moget som enbart charterdestination, 
enligt Ranninen beroende på att ön är okänd.  
 
I och med att destinationen är förhållandevis okänd för de finska och svenska marknaderna, 
finns naturligtvis både möjligheter och hot för Hainan. Här skildras vilka konkreta styrkor och 
svagheter arrangörerna anser ön innehar för turism. Ovan har beskrivits hur vädret i 
förhållande till andra destinationer är en svaghet för Hainan. Detta är dock inte entydigt bland 
arrangörerna, där exempelvis Apollo marknadsför Hainan som ett tropiskt paradis och Shi 
menar att klimatet är en av de främsta fördelarna med ön. Andra fördelar Shi poängterar är 
existensen av många hotell, ren natur jämfört med andra kinesiska destinationer och en 
intressant kulturell influens genom öns minoritetsfolk. Han anser även frånvaron av terrorism 
vara en styrka för kinesiska destinationer generellt, då landet hittills varit förskonat från 
liknande attentat som har drabbat andra populära turistdestinationer.  
 
Att destination är okänd och en nyhet blir, enligt Ranninen, i sig en fördel. Destinationens 
snabba utveckling, att ön är exotisk och vacker samt att Hainan genom stora antal kinesiska 
turister är en väldigt kinesisk destination, är enligt Ranninen fördelar med Hainan. Wedin 
påpekar att fördelarna med ön är de högklassiga hotellen, goda möjligheter för golf och ett 
fördelaktigt prisläge som ger en viktig aktivitet för turister i och med shopping. Han anser 
dock samtidigt att det saknas påtaglig kultur på ön och därmed en brist på själ. De nämnda 
fördelarna går att återfinna på flera platser i världen som dessutom har mer djuprotad kultur, 
menar Wedin. Mycket på ön är även nybyggt, vilket bidrar till att den finska marknaden, 
enligt Wedin, inte ser Hainan som tillräckligt exotiskt. Han menar att Hainan blir ett Asiens 
Gran Canaria. Som framkommer i avsnitt 4.5.2, ges liknande påpekanden av de intervjuade 
turisterna i Sanya. De påpekar hur de upplever en brist på originalitet i stadsområdet (se figur 
9). Ranninen kommenterar i detta sammanhang att ön har stor inhemsk turism och nuvarande 
utbud som till stora delar är kommersiellt och konstgjort, möjligen passar den kinesiska 
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marknaden väl. Han tror dock detta kommer att förändras i den takt området blir mer 
internationellt. Han anser att turismindustrin på sikt kan ta skada om utvecklingen fortsätter i 
nuvarande form och aktörerna vill attrahera mer internationella turister. Västerländska turister 
efterfrågar oftast annan form av originalitet på destinationen, påpekar Ranninen. 
 

 
Figur 9. Utblick över ett område söder om centrala Sanya med   
stadsbyggnadsprojektet Sanya Times Coast. 
Byggandet av Sanya Times Coast var igång under fältstudien. I bilden  
skymtar stadsbebyggelse, vilken på Hainan tycks vara relativt nybyggd  
med till stora delar homogen arkitektur. Ett synligt tecken på den snabba  
utveckling som har skett på Hainan, poängterat av flertalet intervjuade. En 
utveckling som är ifrågasatt av arrangörer och turister i uppsatsen. 
Källa: Känsälä, M. (2005) 
 
Shi menar att nackdelarna på Hainan är behovet av bättre anpassning till barnfamiljer, den 
allmänna standardens behov av utveckling och hur vissa hotell kan bli för fokuserade på att 
aktiviteter ska ske inom hotellområdet. Shi påpekar att många resenärer vill ta mer del av 
samhället under resan. Ranninen menar att finska turister efterfrågar liknande av 
destinationen, då de även vill upptäcka och uppleva destinationen utöver sol och bad. Han 
anser att öns utbud har varit alltför begränsat med en relativ brist på egentliga 
turistattraktioner, vilket har varit en bidragande orsak till att Hainan hittills inte har lyckats 
attrahera fler nordiska turister. Yalong Bay är, enligt Ranninen, enda hittillsvarande 
potentiella område för turism (se figur 10). Utvecklingen som är snabb på ön, kan dock bidra 
till ökad potential, påpekar han. Språkkunskaperna har varit alltför bristande, vilka dock inom 
turismindustrin har förbättrats, fortsätter Ranninen. 
 
Arrangörernas synvinkel om öns egentliga potential har i stora drag framkommit, med både 
för- och nackdelar med Hainan. Olika möjligheter, marknadsföring och potentiella 
målgrupper är ämnen som diskuterades under intervjuerna. I relation till marknadsföring från 
ön, påpekar Wedin att de fem turismprodukter som Chen nämner, överlag är rätt produkter att 
satsa på. Marknadsföringen kring minoritetskultur får, enligt Wedin, inte bli en tillgjord 
tillställning bara för turisternas besök. Golf är en bra produkt förutsatt att servicen runtom är 
av kvalitet. Samtidigt menar han att aktörerna inte får överskatta golfmarknaden. Spa är en 
bra produkt, som han anser aktörerna ska satsa på. Utöver detta, tror han även att den 
kinesiska matkulturen kan vara något för Hainan att ta fasta på. Strandläge är viktigt och i 
sammanhanget poängterar Wedin att ön bör ha varningssystem för tsunamis tillgängligt, som 
trygghetsaspekt. Han reflekterar kring Hainan i samband till händelser som kan påverka 
destinationer negativt. Han beskriver osäkerheten med ön i det exemplifierande 
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sammanhanget av fågelinfluensan. Nyhetsrapporter kan förändra turisters inställning till 
destinationer radikalt. Geografiskt isolerade händelser utan liknande problem i den 
närliggande destinationen, kan med andra ord, enligt Wedin, ge ett ifrågasättande av 
destinationen. Om kontrakt är skrivna med flyg och hotell kan sådana problem slå omkull 
satsningen och stå arrangören dyrt, menar Wedin. Han beskriver Thailand som ett exempel av 
annan art, där tsunamikatastrofen har bidragit till ökat stöd för landet som sedan tidigare har 
många fördelar som destination. Thailand är därmed en stark konkurrent till Hainan, varpå 
Wedin åter poängterar vikten av ekonomiska garantier, då uteblivet stöd gör att undantag som 
Aurinkomatkat kan bli den enda arrangören till ön. Om den föreslagna satsningen från ön 
uteblir, tror Wedin att möjligheterna för turism från Norden ligger i mindre antal resenärer 
med reguljärflyg.  
 

 
Figur 10. Den långa strandremsan i Yalong Bay med turistisk verksamhet. 
Källa: Känsälä, M. (2005) 
 
Ulwahn ser den främsta målgruppen för Hainan som de han kallar early adopters, en mindre 
grupp resenärer som alltid eftersöker det senaste. Det är specifikt par i 35-50 års ålder som 
troligen är en intressant målgrupp, då det finns högklassiga hotell, golfbanor, spa och 
shopping på ön. Med Svenskkinesiska resebyråns arrangemang till Hainan är det oftast 
föreningar eller organisationer som reser. Resebyrån vill utveckla vidare dessa segment, bland 
annat med konferensmöjligheter till Hainan som kan vara en lukrativ marknad. Shi anser att 
ön är en kinesisk destination som är lämplig att marknadsföra mot de nordiska marknaderna. 
Han tror även att Hainan har större potential än nu existerande intresse på den svenska 
marknaden. Stora målgrupper som tidigare varit mindre aktuella för turism till Kina, kan vara 
en möjlighet att rikta in sig mot, menar han. Hainan som sol- och baddestination ger, enligt 
Shi, potential att locka exempelvis yngre resenärer. Shi berättar att Hainan idag är en stor 
destination för den inhemska turismmarknaden, därmed redan stort bidragande till öns 
turismindustri.  
 
Aurinkomatkats eftersträvade målgrupper för resorna till Hainan är par, resenärer sedan 
tidigare erfarna av långdistansdestinationer och Kina, resenärer som eftersträvar 
kombinationen strand och storstad samt golfare. Företaget har inte haft några egentliga 
kontakter med de provinsiella myndigheterna. Kontakten har sköts genom lokala agenter på 
ön, där Aurinkomatkat inte har stött på några egentliga byråkratiska problem, berättar 
Ranninen. Vid intervjutillfället hade kombinationsresan med Hainan funnits till försäljning i 
två månader. Ranninen konstaterade då att efterfrågan hade motsvarat förväntningarna. 
Försäljningen visar att resorna till Dadonghai har sålt bättre än till Yalong Bay, vilket han 
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kopplar till finska turisters vilja att vara närmre det lokala livet än påtagligare resorthotell. 
Vad bland annat finska turister anser om ovanstående områden, följer i kapitlets sista avsnitt.  

4.5.2 Nordiska resenärers reflektioner kring destinationen Hainan  
 
Under fältstudien på ön genomfördes två intervjuer med nordiska resenärer. Deras, 
tillsammans med författarens upplevelse av ön, ger viss förståelse för nordiska resenärers 
turistiska upplevelse av destinationen. Ena intervjun var med svenskarna Bertil Fransson, 57 
år och Katarina Skärlund, 55 år, som vid intervjun hade varit två dagar av totalt fem 
planerande i Sanya. Resan till Hainan ordnades på egen hand. Tankar kring Hainan fanns 
redan innan resan till Kina, beslutet att resa till ön togs dock under resan. Den andra intervjun 
genomfördes med Kaisla Kaatrasalo, 31 år och Mika Vuorentie, 40 år, från Finland. De hade 
vid intervjutillfället varit på Hainan i tre dagar och det var deras avresedag. Sällskapet 
ordnade själva resan och har spenderat hela vistelsen på ön i Sanyaområdet. Besöket på 
Hainan är en del av deras Kinaresa som även har innefattat destinationer på fastlandet. Ön var 
ett alternativ innan resan påbörjades. 
 
Resenärernas spontana reflektioner och inställning till området domineras av dess tydliga 
turistiska framtoning. Det nämns av Fransson och Skärlund, som anser att Sanya präglas av en 
mer turistisk framtoning än resterande delar av Kina. Vuorentie har en positiv spontan 
inställning av Sanya som reflektion av vistelsen. Kaatrasalo reflekterar över tankarna om 
platser innan resan och hur hon inte hade någon kunskap om Hainan. Beslutet att resa till ön 
togs i Kina, då Kaatrasalo och Vuorentie ville undkomma de stora folkmassorna och 
luftföroreningarna på fastlandet. De ville komma till en lugnare plats och valde Hainan. 
Verkligheten motsvarar inte Kaatrasalos förväntning av platsen, då den likaså har mycket 
folk, trafik och är en form av turistplats. De eftersökte även värme med besöket, vilket 
sällskapet menar sig ha fått. Kaatrasalo utvecklar reflektionerna om destinationen och påpekar 
hur information i guideböcker och på internet förmedlar bilden av en lugn, mindre och 
paradisisk plats passande för avkoppling. Detta eftersträvades, vilket enligt henne dock inte 
stämmer, förutom i Yalong Bay där någorlunda avskildhet kan fås, en åsikt även Vuorentie 
delar. Då förväntningarna inte motsvarades, är Hainan troligen inte en destination att komma 
till enbart för platsens skull, menar Kaatrasalo. 
 
I sammanhanget turism och platsen Hainan, beskrev även turisterna den speciella framtoning 
platsen har. Vuorentie anser att stora delar av stadsområdena ser likadana ut. Det ger, enligt 
honom, uppfattningen att outforskade områden redan skulle ha skådats, varför han tror att det 
finns mer i närområdet att utforska. Han anser att en viss originalitet saknas och uppfattar det 
som att hela områden kan ha kopierats direkt från exempelvis europeiska turistområden. 
Styrkan blir dock samtidigt uppenbar i befolkningen, som blir unik för platsen oavsett hur 
denna ser ut, anser Vuorentie. Han får känslan av att Sanya är på väg mot något som liknar 
det beskrivna i den teoretiska referensramen om massturism och likartade destinationer. 
Exempelvis ser han detta i nybyggandet av staden med nya skyskrapor som hotell. Det är 
faktorer som författaren tydligt upplevde av de besökta städerna på ön. Den relativt snabba 
utveckling som har skett, blir åskådliggjort i hur stora delar av både Haikous och Sanyas 
stadsbebyggelse av allt att döma är relativt nybyggd. Likartad arkitektur återfinns i stora delar 
av städerna, som för det otränade ögat i kinesisk stadsbyggnation, kan tydas vara maximalt ett 
par decennier gammalt. Här kan även poängteras hur Yalong Bays bebyggda miljö tydligt 
visar hur allt är anpassat för turism. Där finns begränsad traditionell stadsbebyggelse, med det 
mesta byggt utifrån läget på hotellen. Det tydliggörs i den fysiska miljön exempelvis genom 
den långa huvudgatan närmast stranden kantad av uteslutande hotell. Författaren får som turist 
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på platsen känslan av att mycket är påtagligt turismkommersiellt inriktat. Den rumsliga 
utvecklingens inriktning är dock inom ett uppenbart hainanesiskt/kinesiskt kontext. 
Författaren fann både Haikou och Sanya trivsamt, även om framtoningen ibland är påtagligt 
turistisk emellanåt. För en person med nordisk bakgrund framkom detta emellertid intressant 
och annorlunda.  
 
Kaatrasalo väljer oftast bort alltför påtagligt turistiska platser när hon reser. Hon menar att 
känslan för platsen efter vistelsen i Sanya, troligen främst kommer vara en turistplats. Både 
Kaatrasalo och Vuorentie reflekterar att Hainan kan vara en destination att uppleva när det 
fortfarande är i någorlunda ursprunglig form. Även Fransson och Skärlund anser att Sanya till 
viss del känns för mycket turistort. De menar vidare att restaurangerna och hotellen är för 
likartade. De nämnda faktorerna gör att sällskapet inte upplever någon särskilt påtaglig form 
av kinesisk kultur på destinationen. Kaatrasalo tror att befolkningens förhållningssätt mot 
turisterna är en viktig faktor i sammanhangets helhet. Öns befolkning har, enligt henne, en 
positiv inställning till turisterna, en värme i inställningen. Ett gemensamt språk saknas ofta 
mellan befolkning och turist på ön, men mycket beror på en själv och därmed är bristande 
gemensam kommunikation överkomlig, menar hon. Författaren upplever likaså 
kommunikationssvårigheter som ett faktum på Hainan. Engelska, som allmänt är ett av 
världens mer gångbara språk, var problematiskt att försöka nyttja på ön. Kunskaperna i 
engelska inom turismindustrin var bristfälliga, förutom i större hotell där den var relativt god. 
Vad som väger upp bristerna i kommunikationen är den generellt goda servicen i Haikou och 
Sanya.   
 
Service och språk är en fördel respektive nackdel ön har för internationell turism. Turisternas 
övriga konkreta positiva faktorer på ön, påpekas av Fransson och Skärlund som ett något 
större utbud av exempelvis restauranger än de trott, priser som är fördelaktiga för svenska 
turister, att det är relativt fräscht i Sanya i avseendet att mycket är nybyggt i staden samt 
valmöjligheterna på stränder och den goda standarden på stranden i Dadonghaiområdet. Den 
påtagliga kulturskillnaden kan vara både en fördel och nackdel, vilken i sammanhanget för 
sällskapet, främst är en fördel. Fördelar med Sanyaområdet Kaatrasalo poängterar, är vädret, 
stränderna med valmöjligheter i närområdet, de mindre öarna utanför Sanya som går att 
besöka, matkulturen, befolkningens vänlighet och att det är en prisvänlig plats. Vuorentie 
instämmer om de flesta fördelarna och tillägger en delvis upplevd form av ofattbar 
serviceanda. De har exempelvis fått hjälp av flera personer samtidigt, även då den språkliga 
kommunikationen varit problematisk. Kaatrasalo kan inte förnimma sig ha varit med om 
liknande hjälpsamhet i Europa. Då Sanyaområdet är väldigt utspritt är det, enligt Vuorentie, 
en fördel att mycket är förenklat för turister. Exempelvis nås utflyktsmål enkelt, vilket ger 
känslan av att arrangörerna har ordnat detta väl. Författaren finner likaså flera av de nämnda 
fördelarna positiva. Befolkningen och servicepersonal inom turismindustrin är överlag mycket 
tillmötesgående, även om kommunikationsproblematiken begränsar interaktionen. 
  
Nackdelar Fransson och Skärlund upplever, är en önskan om mer sol och värme, att ständigt 
bli förfrågad om varor till försäljning är även i Sanya svårt att undvika, ett relativt svagt utbud 
av utflyktsmål, hygien vid restaurangbesök och språksvårigheter. Kaatrasalo anser att 
nackdelar är sådana som européer inte är vana vid, bland annat nerskräpning i stadsbilden och 
att det oftast behövs prutande vid många inköp. Vuorentie ifrågasätter Sanyas lämplighet för 
nordiska barnfamiljer, syftande på den relativa smutsigheten på sina håll, hygienen i bland 
annat mat och den intensiva trafiken. Han har inte sett mycket aktiviteter för barn, vilket 
möjligen behöver förbättras för barnfamiljerna. Han nämner Yalong Bay som ett mer lämpligt 
område för dessa turister. Vuorentie kan tänka sig att turister mindre erfarna av stora 
kulturella skillnader, kan begränsa sin upplevelse på grund av osäkerhetskänslor. Den 
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personliga säkerheten uppfattar sällskapet ingen oro eller känsla av problem kring, även då de 
promenerat ensamma nattetid. De anser att varje dag kan vara olikartad i Kina med minimala 
kommunikationsmöjligheter och stor skillnad på faciliteter, vilket vissa turister troligen kan 
finna olustigt. Sällskapet ser främst Yalong Bay som ett lämpligt område med standard på 
boende, nöjen och mat för nordiska turister. Även andra delar av Sanya såsom Dadonghai, har 
tillräckligt bra utbud lämpat för turisterna. Kaatrasalo ser i helhet fördelarna på destinationen 
som många fler än nackdelarna. Det sistnämnda instämmer författaren om. Exempelvis vädret 
blir en nackdel, då det inte direkt motsvarar bilden av ett tropiskt semesterparadis. Vädret 
upplevt under fältstudien var relativt mulet med temperaturer på bägge sidor av 20°, under 
stora delar av vistelsen på ön. Andra negativa faktorer är kommunikationssvårigheterna och 
omgivningens likformighet.  
  
Hainan är en destination dominerad av inhemsk turism, vilket var tydligt märkbart i 
stadsbilden. Det förtydligades genom att personer med annat tydligt ursprung än asiatiskt var 
undantag. Viss annan turism, däribland den för aktörer viktiga ryska, märktes i områdena 
Dadonghai och Yalong Bay i Sanya. Med andra ord reella exempel på de dominerande 
marknaderna intervjuade aktörer har uppgivit. Ett avslutande tema i intervjuerna gällde vilka 
möjligheter turisterna ser för Hainan på de nordiska marknaderna. Fransson och Skärlund 
anser att möjligheterna troligen finns för organiserad nordisk turism till Sanya. De föreslår 
exempelvis resor med en period av mer kulturorienterad turism på fastlandet, följt av en 
period med avkoppling på Hainan. Sällskapet upplever generellt standarden vara relativt bra. 
Den billiga shoppingen är en styrka som kan attrahera nordiska turister, anser sällskapet. 
Fransson och Skärlund kan tänka sig rekommendera destinationen till personer i sin 
omgivning. 
 
Kaatrasalo tror att vädret skulle vara lämpligt för nordiska resenärer, exempelvis på vintern 
med tanke på vädret under deras vistelse. Hennes intryck av Yalong Bay är ett turistområde 
med hotell, service, stränder och värme. Hon eftersöker och uppskattar mer andra kulturella 
upplevelser som hon benämner det riktiga livet, med exempelvis ursprungsbefolkningar, 
vilket hon dock upplever saknas på ön. De tre dagarna i Sanya beskriver hon som underbara, 
men är tveksam till viljan att spendera längre tid på platsen. Kaatrasalo och Vuorentie är 
överens om att Sanyaområdet har goda kvaliteter för mer organiserad nordisk turism. 
Vuorentie är förundrad över att det inte existerar mer sådan och menar att det är hög tid för 
arrangemang, då tillväxten i området tycks vara så hastig. Kaatrasalo anser i sammanhanget 
till organiserad turism, att möjligheter för olika typer av utflykter är viktigt. Utflykterna bör 
dock, enligt henne, våga visa ett mer originellt vardagligt liv, inte något skapat endast för 
turisterna. Hon beskriver besvikelsen över Wuzhizhou Island som ligger österut utanför 
Sanyaområdet. Beskrivningarna tydde på olika aktiviteter på ön för turisterna, men flera delar 
av ön var begränsade. Detta gav en mall för vad som bör göras under besöket, vilket i sig 
skapade besvikelsen, enligt Kaatrasalo. Kaatrasalo och Vuorentie skulle klart rekommendera 
Hainan och främst Sanya till personer i sin omgivning. 
 
Sammanfattningsvis kan sägas att finska och svenska researrangörer har intresse av Hainan. 
Skiftande meningar existerar dock till vilken utsträckning detta intresse gör sig gällande. För 
närvarande är dock destinationen främst intressant i marginella proportioner, vilket dock är 
relativt betingat, enligt arrangörerna. Om aktiva satsningar genomförs från ön, menar flertalet 
arrangörer att turismen på sikt kan skapa en efterfrågan för Hainan i Norden. De intervjuade 
turisterna och författaren delar generellt likartade åsikter som arrangörerna framhåller. 
Destinationen har en rad faktorer som kan tilltala nordisk turism, där dock ett utvecklande av 
turistisk tillgänglighet är av behov. Det rör konkreta faktorer såsom språkkunskaper, ökad 
kulturell särprägel och diversifiering av utbudet, för att Hainan ska lyckas attrahera ökande 
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antal nordiska turister. I följande kapitel analyseras det ovan skildrade i relation till den 
teoretiska referensramen.       
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5 Analys 
 
Analysen struktureras utefter två övergripande ämnen, Hainans utveckling och nordiska 
arrangörers relation till destinationsutveckling och ön. Avsikten är att sammankoppla det 
viktigaste från den empiriska delen och den teoretiska referensramen för att analysera 
situationen på Hainan. Efter detta utförs SWOT-analysen som har varit en form av 
metodologisk bakgrund till uppsatsarbetet. Av detta ges slutligen möjligheten till en 
sammanhållen slutsats. 
 
5.1 Destinationen Hainans nuvarande utveckling 
 
Det finns som tydligt har framgått av intervjuresultaten, relativt stora förutsättningar för 
turism på Hainan. Dock råder något skiftande meningar om hur pass välutvecklade och i 
vilken utsträckning förutsättningarna nyttjas och även om dessa nyttjas på bästa sätt. Generellt 
förmedlar dock intervjuerna främst optimistiska tongångar bland aktörerna. 
 
Inledningsvis kan relateras till öns naturliga förutsättningar som flera aktörer, däribland 
Deborah och Zhou, menar är goda. Hainan har ett klimat lämpligt för europeiska turister, 
enligt aktörerna. Hainans tropiska klimat och att det därmed existerar tropisk regnskog, är 
något som tydligt anspelas till på ön. Exempelvis framkommer denna anspelning genom 
Chens nämnda marknadsföringsfaktorer. Öns klimat och läge ger dock den påtagliga risken 
för tyfoner under sommaren, vilket exempelvis Wang poängterar. Hainans årliga 
medeltemperatur är omkring 25°, vilket enligt flera nordiska arrangörer är på gränsen för 
acceptabel temperatur för långdistansdestinationer. Överlag uppger aktörerna på ön att vädret 
är lämpligt för nordiska turister, även under den av finska och svenska arrangörer ifrågasatta 
vintersäsongen. 
 
Hainans strukturella förutsättningar bör ses med bakgrund av ön som speciell ekonomisk zon 
från och med 1988. Detta har, utifrån intervjuerna, påverkat möjligheterna för öns 
ekonomiska utveckling, starkt byggd på turism. Genom politiska beslut skiftade den regionala 
utvecklingen och ekonomiska investeringar från Kinas inland mot kustregionerna, beskrivet 
av Hendrischke och Yang.84 Detta beskrivs hänga samman med landets återkoppling till och 
påverkan utifrån, världsekonomin. Törnqvists resonemang påpekar hur den tekniska 
räckvidden och därmed den upplösta avståndsfriktionen, kan påverka lokaliseringsbeslut.85 
Detta bör tillsammans med de regionala politiska direktiven, med andra ord ha påverkat 
Hainan. Förståelse kan implicit skapas av dessa aspekters roll för Hainan som destination, 
dess turismekonomiska sammanhang och utveckling. Påverkansfaktorer kan, som den 
teoretiska referensramen klargör, tydas genom Kinas ekonomiska öppnande mot omvärlden, 
vilket bland annat möjliggör för utländska investeringar. En viktig samverkande faktor har 
provinsen Hainans utnämning som speciell ekonomisk zon varit, som poängteras av 
intervjuade, vilket har resulterat i en agglomerering av turismverksamhet. Hainan har genom 
utnämningen fått utvecklingsmöjligheterna för massturism. Shaw och Williams beskriver att 
massturism ger påverkningar på rummet och ytterligare agglomerering.86 Funktionen som 
speciell ekonomisk zon innehar idag en markant mindre betydelse, då resterande delar av 
Kina utvecklas ur relativt liknande konkurrensvillkor, enligt Guangyun och Miao. Den för 

                                                 
84 Hendrischke, H. (2002), s. 6-8 & Yang, D.L. (1997), s. 27-28 
85 Törnqvist, G. (1998), s. 99-100 
86 Shaw, G. & Williams, A.M. (2000), s. 181 
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Hainan fortsatt fördelaktiga skillnaden, de påpekar, är att ön givits möjlighet att utveckla 
fördelaktiga förhållanden över en längre period. Därmed har det bidragit till fortsatt 
agglomererande effekter. Med politiska reformer har Hainan givits utvecklingspotentialen för 
turism. Konkretiserat ses det i form av de områden som har skapats för turismutveckling på 
ön, som Hao och Zhou berättar om. Utifrån besluten om områdena och verksamheten i 
Yalong Bay, ses konkreta exempel på aktivitet inom olika nivåer i turismutvecklingen, som 
Hall beskriver.87 Halls resonemang, kan i Hainans sammanhang därmed ses utifrån nationella 
utvecklingsplaner som får lokala effekter i form av exempelvis resortdestinationen Yalong 
Bay. Förbehåll i turismutvecklingens beslutandehierarkiska aktivitet bör dock 
uppmärksammas, vilket beskrivs nedan och som förslag på framtida forskning. 
 
Som ovan framfört, sker därmed påtaglig satsning och investering på ön, konkretiserat i 
utvecklingsområdena med stora byggnadsprojekt. Projekten utvecklas genom, och utvecklar 
vidare, de goda grundförutsättningar ön har fått för turism, som poängteras av Feng och 
Xiaoling. Genom fördelaktiga investeringsförhållanden som projekten fått del av, som även 
beskrivs av Cadario et al. och Chongyi och Goodman, har turistisk satsning möjliggjorts.88 
Den starka utvecklingen av öns turism kan även kopplas till ursprunget av den regionalistiska 
utvecklingen och öppnandet för turism i Kina, beskrivet av Yang och Guangrui.89 I och med 
förutsättningarna som Kinas enda tropiska destination, ges möjligheten att utveckla Hainan 
som turismdestination inriktad på resortturism, som flertalet intervjuade framhåller.  
 
Intervjuerna visar att den största och fortfarande viktigaste målgruppen är den inhemska. Med 
tanke på den ekonomiska utveckling och befolkningsmängd Kina innehar, finns en stor och 
lukrativ marknad från fastlandet till Hainan, poängterat av bland annat Xiaoling. Då även 
internationella marknader eftersträvas i större utsträckning, kan därmed tydas att underlaget 
av marknader finns för den kraftiga satsning som sker. Aktörerna som framhåller ökad 
fokusering på attraherandet av internationella turister, eftersöker det dels i samordnad regi 
mellan olika aktörer på ön, dels genom varierande egna initiativ. Från myndigheternas sida, 
påpekar Chen att ökande marknadsföring ska ske mot europeiska marknader framöver. Även 
här kan kopplingar göras till aktivitet på olika nivåer i turismsystemet, som Hall beskriver.90 
Det kan i sammanhanget dels tolkas som en regional ansamling kring marknadsföringen av 
ön, dels initiativmässigt med aktivitet från företag på lokal nivå, exempelvis som Deborah och 
Teo framhåller. Dock kan ett behov av granskande finnas i vilken faktisk grad myndigheterna 
styr turismutvecklingen. Det är exempelvis intressant med området Yalong Bay där 
utvecklingen styrs av lokala myndigheter. Detta är ingen frågeställning i uppsatsen men 
nämnvärt på grund av dess betydelse. Av allt att döma, styr den politiska strukturen 
turismindustrin på Hainan relativt omfattande.  
 
Den globala påverkan och skiftningen av turismen, som Meethan och Shaw och Williams 
diskuterar, påverkar därmed Hainan. Genom eftersträvanden av utökat engagemang i 
internationella marknader, märks den nämnda öppningsprocessen av Kina för turism. Hainan 
kan förstås genom det av Shaw och Williams beskrivna, hur nya resortdestinationer har 
skapats i utvecklingsländer.91 Genom Hainans grundläggande förutsättningar blir detta 
möjligt för ön, vilket konkret exemplifieras i Chens uttalade framställande av ön som ett 
tropiskt resort av världsklass. Andra aspekter kan relateras till destinationens ambitiösa 
eftersträvanden, såsom Meethans och Shaw och Williams resonemang om turismens 
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förändring och platsers ökande konkurrens. Hainans utveckling har som sagt givit 
koncentreringar av turistisk verksamhet, varpå ackumulation har främjats. Av Meethan 
påpekade skiftning mot ökande antal platser för turistisk konsumtion, kan Hainans utveckling 
ses som ett exempel på.92 I sammanhanget i en kinesisk kontext indirekt påverkad av globala 
strömningar, som har påverkat landet och dess turism. Denna utveckling fortgår, där Kina 
beräknas bli världens största destination. Med en bakgrund som ung turismindustri mot 
utländska marknader, har en kraftig utveckling på kort tid skett i landet och likaså på Hainan. 
Mot denna bakgrund har därmed nya platser för turismkonsumtion skapats i Kina. Dessa nya 
platser, här en resortdestination, kan som Shaw och Williams poängterar, i sin tur leda till 
ökad konkurrens mellan resortdestinationerna.93 Aktörerna eftersträvar aktivt konkurrera med 
andra för nordiska turister välkända resortdestinationer.  
 
Konkurrensen uppenbaras i intervjuerna, exempelvis genom Chens ambitiösa 
marknadsföringsmål för Hainan. Aktörernas mål kan analyseras genom Reichs resonemang. 
Av det empiriska resultatet att döma, bör utgångspunkten vara att destinationen för 
närvarande rimligen eftersträvar och bör bygga positioneringen bland resortdestinationer 
utefter den Proaktiva strategin. I och med aktörernas ambitiösa eftersträvanden, med 
konkurrenssituationen i åtanke och utifrån Reich, behöver destinationen vara innovativ för 
marknaden.94 Även faktorn att destinationen behöver vara riskvillig, kan specifikt tydas bli 
viktigare med den ökande globala konkurrensen för aktuella typen av destination. Det 
innovativa med Hainan som destination, nämnt exempelvis av Ranninen, kan konkret vara 
dess attraktion som nyhet. Ett mer indirekt faktum är Hainans läge i Kina där turism förväntas 
växa rejält. Därmed kan destinationen i positioneringen ta fasta på och sannolikt utveckla den 
påpekade uppkomsten och konkurrensen från nya platser för turismkonsumtion. Hainan kan, 
enligt flertalet intervjuade, vara intressant i kombinationsresor. Då Kina som turistdestination 
har stor potential, kan kombinationer av olika slag möjligen vara lämpliga. Detta kan ses med 
bakgrund av Shaw och Williams påpekade om efterfrågan på en ökad flexibilitet inom 
turismen.95 En flexibilitet som framgår nedan, då även nordiska arrangörer påpekar en sådan 
förändring. Därmed kan Hainan på grund av ökande konkurrens, nyttja diversifieringen för att 
uppnå ökad efterfrågan på destinationen.  
 
Den riskvillighet Reich påpekar, ligger för Hainan i att försöka attrahera nordiska resenärer 
till en ny destination utan påtaglig förankring. Intervjuade arrangörer i Finland och Sverige, 
ger uttryck för ett visst ifrågasättande av ön som påtaglig volymdestination. Realiteterna i 
sammanhanget tyder dock på att riskvilligheten inte behöver vara någon större risk. Dels kan 
detta tolkas av aktörernas eftersträvningar av den viktiga stora inhemska marknaden, dels i 
faktumet att andra internationella marknader ses relativt viktigare än de nordiska. Därmed kan 
Hainan möjligen uppnå så pass många turister som destinationen kan hantera. Detta kan 
komma att uppnås, då myndigheternas ambitiösa eftersträvanden innefattar flertalet stora 
regionala marknader. Som berördes i den teoretiska referensramen, kan även den Passiva 
positioneringen vara av behov för Hainan. Om ön framöver lyckas frambringa det intresse 
som ger fler turister från Norden, ökar av allt att döma den Passiva positioneringens 
betydelse. Genom denna kan Hainan mot nordiska samt andra internationella marknader, 
befästa destinationen och sin marknadsandel bland konkurrerande destinationer. Hainan 
behöver dock främst få igång turism från Norden, varför en Proaktiv positionering bör 
tillämpas innan en Passiv möjligen kan bli aktuell.  
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Konkurrensen för Hainan är relativt omfattande, som uppsatsen har redogjort. Konkret 
kommer den bland annat från andra regioner i Kina och andra resortdestinationer. Anderssons 
beskrivna konkurrensproblematik för regioner, är därmed ur turistiskt sammanhang aktuellt i 
sambandet Hainan och existerande konkurrens från andra starka kinesiska regioner.96 I 
intervjuerna påpekas att resandet från Norden till Kina ofta präglas av mer historiskt och 
kulturellt inriktad turism, till destinationer som exempelvis Peking och Shanghai. Därmed 
existerar en inhemsk konkurrensproblematik i kopplingen turism och attraherandet av 
utländska turister. Konkurrensen mellan liknande destinationer, blir en konkurrens mellan 
internationella turismregioner. Hainans fokuserade destinationsskapande kring den tropiska 
resortdestinationen, har i denna region av Asien påtagligt svår konkurrens. Som betonas i 
intervjuerna, är Thailand en populär konkurrent till Hainan i Norden. Denna konkurrens 
kräver med andra ord riskvillighet, aggressiv marknadsföring och ett understöd från 
destinationen, för att attrahera nordiska turister. På sikt kan detta bidra till att skapa 
marknadsandelar gentemot konkurrerande destinationer. 
 
För Hainan tycks konkurrensproblematiken påverka öns realitet även utifrån Anderssons två 
andra termer, krockproblematiken och den lokala mobiliseringen.97 Krockproblematiken 
kopplat till Hainan, kan främst tydas ha påverkat ön positivt. Bland annat genom det av 
Hendrischke och Yang beskrivna, hur den kinesiska regionala politiken har givit goda 
förutsättningar för regioner som Hainan.98 I relation till intervjuerna, tydliggörs därmed hur 
ön har dragit nytta av de nationella direktiven för de kustnära regionerna. Den nämnda 
turistiska utvecklingen och ackumulationen har därmed blivit verklighet för en region som 
Hainan. Som nämns nedan är dock vidare studier intressanta kring hur Kinas politik 
egentligen formar regional turism och det regionala rummet, i ett fallexempel som Hainan. 
Utifrån det i uppsatsen framkomna, tycks ingen markant intern krockproblematik existera. 
Vissa poängteranden görs dock exempelvis av Feng och Teo, angående styret på ön och 
formen på turismens utveckling. Dock nämner flera intervjuade en positiv skillnad på styrets 
effektivitet på Hainan jämfört med andra områden i Kina.  
 
I relation till Anderssons lokala mobilisering, visar intervjuerna att den är av relativt god 
karaktär på Hainan. Aktörerna menar att en samstämmighet överlag råder, exemplifierat 
genom den samlade marknadsföringskampanjen i Ryssland. I detta sammanhang kan även 
nämnas det av Hall påpekade om studerandet av nivåer i turismen. Aktörernas uttalanden gör 
gällande att samarbetet med myndigheter om direkta turismfrågor överlag fungerar väl. 
Däremot existerar brister från lokala myndigheters sida kring indirekt turismrelaterade 
aspekter. Bland annat framkommer i intervjuerna exempel på bristande samhällssociala 
lösningar som kan påverka turismen på ön. Överlag tyder dock resultatet på att relativt goda 
band existerar mellan det lokala näringslivet och den regionala myndigheten, för 
turismutvecklingen på Hainan. Målen för öns turistiska utveckling skapas av den regionala 
myndigheten, som framkommer av det Chen berättar. Målen återges av andra aktörer i främst 
positiva tongångar, exempelvis vad gäller eftersträvandet av en internationell 
resortdestination. Det finns således tecken på en lokal mobilisering.  
 
I och med den ökande konkurrensen för denna typ av destination, krävs därmed aktivt 
marknadsförande, specifikt då nya platser för turismkonsumtion skapas, som Meethan 
beskriver det.99 Hainan är en sådan plats för internationella marknader, då ön öppnades för 
turism för drygt två decennier sedan. Detta kan i sig, som nämnts av intervjuade, vara en 
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positiv aspekt. Dock kan samtidigt svårigheter uppkomma då destinationen inte är 
väletablerad, i relation till konkurrensen i det globaliserande destinationsutbudet. Nedan 
klargörs mer konkret för Hainan som destination för de finska och svenska marknaderna. 
 
5.2 Finska och svenska arrangörers destinationsutveckling och 
möjligheterna för Hainan 
 
För finska och svenska researrangörer finns viktiga faktorer som måste uppfyllas vid 
utveckling av nya destinationer. De intervjuade nämner krav på exempelvis antal kunder per 
säsong, på vädret, tillgång på hotell och avståndet till destinationen. Arrangörerna försöker 
ständigt ta med nya destinationer i utbudet. Den viktigaste bakomliggande faktorn för varje 
destination, är att den ska vara lönsam. Arrangören behöver kunna skapa lönsamhet på 
resorna till destinationen redan första säsongen. Detta ställer kravet på att destinationen å sin 
sida, har tillräckligt starkt och lockande utbud gentemot eftersträvade marknader. En annan 
viktig aspekt för destinationerna som Holloway nämner, är tillgängligheten, som för Hainan 
blir av markant betydelse till Norden.100 Det blir än mer betydande i och med att destinationen 
inte är inarbetad såsom exempelvis destinationer i Thailand. Halls modell över de geografiska 
regionerna för turismförflyttning, blir i sammanhanget intressant (se figur 2). Hall påpekar 
behovet av förståelsen för system som turism utgör.101 Som beskrevs i analysens inledande 
avsnitt, ges reella exempel på hur det globala turismsystemet formar platser. De globala 
verkningarna påverkar platsen Hainan som har blivit en ny potentiell destination för finska 
och svenska turister. Det geografiska avståndet som modellen i Hall belyser, påpekas av 
arrangörerna ge de specifika kraven för att uppnå potentiellt påtagligare satsning till ön.102  
 
Intervjuade arrangörer ger en relativt positiv bild av potentialen framöver för 
långdistansdestinationer generellt. Flertalet tror att tillväxt är möjligt, en tillväxt som troligen 
dock är begränsad. Utbudet bland de långväga destinationerna kan, enligt arrangörerna, likaså 
utvecklas. Utvecklingen för långdistansdestinationerna påverkas dock av ett antal faktorer, 
däribland bättre lämplighet för destinationerna under vintersäsongen, ökad tillgång på 
flyglinjer efterfrågas för utvecklandet av potentialen till Kina, samt även den viktiga faktorn 
volym. Volymen bestämmer till stor del i vilken form och därmed även vilken efterfrågan 
arrangemangen till destinationen i fråga kan inneha.  
 
För en destination som Hainan, är volymen av fundamental betydelse för vilken form av 
organiserad turism som kan vara aktuell, enligt flertalet intervjuade. Thailand är ett, av de 
intervjuade påpekat, exempel som har stor marknadsandel genom den stora volymen som 
pressar priserna. Här figurerande arrangörer som har eller planerar arrangemang till Hainan då 
intervjuerna genomfördes, genomför sådana i mindre skala. Både Ranninen och Shi 
poängterar att arrangemangen sker med ett litet antal resenärer. De 500 gäster Aurinkomatkat 
uppges eftersträva, kan ställas mot kravet på cirka 5000 kunder per säsong för 
charterarrangemang, klargjort av Ulwahn och Wedin. Volymskillnaden är markant. Här kan 
åter förtydligas att de företags arrangemang som nämns här, innefattar resande dels baserat på 
direkt förfrågan, dels i paket med kombinationsresa med reguljärflyg. Intressant i 
sammanhanget är diskussionen om satsning på Hainan vore möjlig utan Aurinkomatkats 
ägandeförhållande till Finnair. Med andra ord kan påpekas hur en skillnad gör sig gällande 
mellan öns aktörer och nordiska arrangörers syn på Hainan, då ön med förutsättningar för 
massturism samtidigt inleder eftersträvandet av internationella turister. Det viktiga i denna 
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helhet, utifrån de nordiska arrangörernas synvinkel, är tveksamheten kring någon markant 
satsning på Hainan som charterdestination. Därmed även antydande varför ifrågasättanden ges 
om Aurinkomatkats satsning, genom tveksamheten av märkbara volymer till Hainan. Flertalet 
ifrågasätter om volymen finns för detta resande, vilket i sig minskar förutsättningarna.  
 
Flertalet arrangörer påpekar att öns möjligheter är för resor i kombinationspaket. Sådana resor 
hade Fritidsresegruppen tidigare och sådana arrangerar Aurinkomatkat idag. Därmed ses även 
konkretiseringen av det tidigare sagda i den teoretiska referensramen om flexibelt resande. 
Apollo/Kuonis resor till Kina är främst i form av rundresor, med destinationssegmenten kultur 
och rundresor. Efter intervjuerna har förändring skett inom Apollo, i och med deras satsning 
på Hainan. Satsningen är i form av en kombinationsresa, vilket förstärker för närvarande 
aktuella resmönster till Hainan från Norden. Tjäreborgs kinesiska destinationer är mer 
traditionella, baserat på ett flexibelt resande. De vanligast efterfrågade arrangemangen hos 
Svenskkinesiska resebyrån är rundresor. Likaså är fallet med deras resor till Hainan, dock 
baserade på kundens specifika efterfrågan. Med andra ord är kombinationsresan i olika former 
den nu mest lämpliga till Hainan, vilket i sig kan tolkas följa mönstret av en alltmer 
diversifierande turism, beskrivet av Shaw och Williams.103  
 
Den globalt ökande konkurrensen för turismplatser, kan tillsammans med Meethans påpekade 
ökning av flexibilitet och segmentering, åskådliggöras genom arrangörernas upplysningar.104 
Tydliga tendenser märks på den nordiska marknaden mot ökat flexibelt resande. 
Filippopoulos poängterar exempelvis hur Apollo ska öka det flexibla resandet till en långväga 
destination som Thailand. Wedin menar att en viktig del av den växande flexibla marknaden 
kommer att utgöras av långdistansdestinationer för sol och bad. Flera arrangörer påpekar hur 
den flexibla resenären ofta reser till nya destinationer innan dessa blir etablerade 
charterdestinationer. Målgrupperna som eftersträvas till Aurinkomatkats satsning mot Hainan, 
är bland annat erfarna resenärer och de som eftersöker en kombination. Ulwahn menar att 
resenärer som provar något nytt är potentiella resenärer till Hainan. Enligt Shi är många 
resande till Hainan föreningar eller organisationer, där möjligheter dock existerar för andra 
målgrupper med tanke på konceptet sol och bad. Wedin tror att Hainan främst är lämpligt för 
mindre antal resenärer med reguljärflyg. Med andra ord finns en relativt samstämmig bild av 
den potentielle nordiske turisten för organiserade former av resor till Hainan. De av 
arrangörerna beskrivna turisterna eftersträvar ofta något nytt. Utifrån Mill och Morrisons 
turismsystem, blir därmed formen på efterfrågan resor i olika kombinationsformer.105 Som 
tidigare har nämnts, krävs då dock för att attrahera dessa turister en Proaktiv positionering. 
  
Med ovan i åtanke tillsammans med det av Meethan poängterade, blir marknadsföring en 
central faktor. Poängterat av bland andra Ulwahn och Wedin, är att en form av 
subventionering från Hainan på sikt skulle kunna skapa efterfrågan. Detta ger, betraktat 
utifrån Mill och Morrisons turismsystem, de tre centrala fundamenten efterfrågan, 
marknadsföring och volym för Hainan. Subventioneringsexemplet skulle skapa 
förutsättningar för att nå ut till marknaden, genom initiativ från destinationen. Därmed skulle 
intressenter på Hainan skapa turismefterfrågan på en annan geografisk marknad. Med andra 
ord skulle systemet, Mill och Morrisons modell visar, kunna verkställas och främja turistisk 
utveckling från de i detta sammanhang orealiserade marknaderna.106 Detta skapande av 
efterfrågan antyds även av exempelvis Chen, med de påpekanden han och andra aktörer gör 
gällande för attraherandet av nordiska turister. Aktörerna påpekar att marknadsföringen mot 
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utlandet har inletts, exempelvis genom aktiviteter i europeiska länder. Då det gäller den 
inhemska marknaden för Hainan, kan Mill och Morrisons turismsystem för öns industri ses 
som en till synes fungerande länk. Den marknaden ökar och skapar ytterligare 
investeringsmöjligheter på Hainan. För utvecklingsmöjligheter mot nordiska marknader, tycks 
därmed dels förutsättningarna existera, dels att det behövs och eftersträvas en liknande 
situation som existerar för den inhemska marknaden. Eftersträvan för Hainans turismindustri 
är därmed rimligen att turismsystemet för utländska marknader, får likvärdig funktion som 
fallet är med den inhemska turismen idag.   
 
Utifrån det nämnda, krävs en marknadsföring av destinationen Hainan, i detta sammanhang 
för att utveckla och öka vetskapen om destinationen bland potentiella finska och svenska 
turister. Som Hall beskriver ovan berörda modell, behövs gentemot de nordiska marknaderna 
ett aktivt skapande av attraktion eller uppmuntran för turism.107 Viktigt i sammanhanget är att 
de nordiska arrangörerna överlag uppger sig ha god kunskap om Hainan, varför kundernas 
efterfrågan behöver skapas aktivt från destinationen. Som nämnts, råder idag stark global 
konkurrens för destinationer, vilket ger behovet av en aggressiv marknadsföring. Det har 
enligt det framkomna, inte genomförts i tillräcklig utsträckning från destinationen. 
Exempelvis uttalas önskemål om fler direkta flyglinjer till Kina, då egen flygmaskin 
inledningsvis inte är aktuell för flera arrangörer. Även aktörerna på Hainan eftersöker direkta 
flyglinjer från ön för att öka andelen europeiska gäster. Aktörerna på ön söker därmed aktivt 
något den eftersträvade marknaden påpekar vara ett behov för arrangemang. I relation till 
modellerna, krävs med andra ord ur nordiska arrangörers synvinkel och främst av intressenter 
på Hainan, utökade förutsättningar för dessa marknader att nå och skapa kunskap om denna 
geografiska plats.  
 
De finska och svenska arrangörernas respons på destinationen Hainan är av relativt likartad 
karaktär. Ranninen och Shi, vars företag har engagemang på Hainan, menar att möjligheterna 
finns för destinationen men i relativt blyg omfattning. Filippopoulos, Ulwahn och Wedin, 
menar likaså att satsningar till ön framöver främst kan vara av mindre karaktär beroende på 
nämnda faktorer. De återkommer sammanfattade i SWOT-analysen. Här kan dock slutligen 
nämnas det som påpekats av flertalet arrangörer, att garanterad lönsamhet i princip krävs för 
arrangerandet av stora chartersatsningar till långdistansdestinationer. Utan en inledningsvis 
konstgjord lönsamhet, tror arrangörer att Hainan på sikt inte kan locka några större mängder 
turister. Sammanfattningsvis kan sambandet av Halls beskrivna modeller och Törnqvists 
resonemang påpekas, då det geografiska avståndet gör sig tydligt för en ny destination som 
Hainan. Avståndet har påtaglig påverkan på destinationsutbudet arrangörerna erbjuder och 
därmed dess efterfrågan. Långdistansdestinationen måste jämfört med närmre destinationer 
svara mot andra krav för efterfrågan och lönsamhet, för att resor ska arrangeras. Thailand har 
ett liknande geografiskt avstånd till Norden som Hainan, och har under flera år lyckats bygga 
upp efterfrågan. Törnqvists tekniska räckvidd och mänskliga räckhåll har givit en mindre 
avståndsfriktion till Thailand, vilket framgår av intervjuerna.108 Det viktiga blir för Hainan att 
lyckas med något som liknar den situation Thailand innehar för nordiska turister, då 
förutsättningar på ön finns. Hainans framtoning som destination blir av nordiska arrangörer 
och turister delvis ifrågasatt. Öns förutsättningar bör nyttjas på ett fördelaktigt och varsamt 
sätt för god turistisk utveckling. Då en globaliserande turism bidrar till att ge Hainan 
möjligheter, råder dock alltjämt en tydlig men föränderlig geografisk avståndsfriktion. 
Destinationens förhållningssätt bör, utifrån Reichs Proaktiva positioneringsstrategi, bli relativt 
aggressiv.109 Genom aggressivt framhävd marknadsföring för att skapa efterfrågan, kan av allt 
                                                 
107 Hall, C.M. (2000), s. 51 
108 Törnqvist, G. (1998), s. 88, 95-96, 99-100 
109 Reich, A.Z. (1999), s. 101-103 
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att döma geografisk separation överbyggas. Resonemanget återkommer i slutsatsen 
tillsammans med besvarandet av frågeställningarna.  
 
5.3 SWOT-analys 
 
Nedan beskrivs viktigaste styrkor, svagheter, möjligheter och hot som framkommit om 
destinationen Hainan. Detta baseras på den sammanhängande förståelsen som skapats genom 
den teoretiska referensramen, genomförda intervjuer och det under fältstudien upplevda på ön. 

5.3.1 Styrkor 
 
Under fältstudien på Hainan fick jag erfara den inhemska marknadens dominanta betydelse 
för öns turismindustri. Betydelsen framgår i intervjuerna med aktörer på Hainan. Exempelvis 
ses detta i viktigaste marknader för projekten i områdena skapta för underlättandet av turistisk 
utveckling. Denna betydelse exemplifieras i Chens påpekande att Hainan kan ses som en zon 
speciellt för turistisk utveckling, tack vare klassningen som speciell ekonomisk zon. Detta har 
underlättat skapandet av ett stort utbud av turismfaciliteter och service på ön. Exempelvis 
anser Ulwahn, att öns utbud av hotellrum är så stort att Hainan måste eftersträva ytterligare 
marknader, utöver den inhemska. De intervjuade turisterna på ön påpekar att det finns ett 
relativt gott utbud av exempelvis restauranger, shopping och valmöjligheter då det gäller 
stränder. Turisterna och även flera researrangörer, framhåller att Hainan har ett fördelaktigt 
prisläge för nordiska turister. En annan positiv aspekt är att de intervjuade turisterna skulle 
rekommendera Hainan för bekanta, då de generellt är nöjda med besöket på ön. En liknande 
belåten uppfattning av destinationen fick författaren. 
 
Hainan kan dra nytta av den allmänt aktuella uppmärksamheten om Kina och dess kraftiga 
utveckling. Som arrangörerna nämner, har de intresse av att anordna resor till Kina, vilket till 
stor del rör sig om olika former av kombinations- och rundresor. Som dock framhålls av 
exempelvis Shi, är Hainans läge som den enda tropiska destinationen i Kina, en 
möjliggörande faktor för att utvidga det segmentet av resande. Exempelvis Ranninen och 
Ulwahn menar att Hainan kan fungera bra i en kombinationsresa, med dels kinesisk kultur, 
dels sol och bad, såsom Aurinkomatkats inledda arrangemang är formade.  
 
Intervjuade aktörer på Hainan menar att ön i jämförelse mot andra destinationer i regionen har 
en rad styrkor. Exempelvis nämns säkerhetsaspekten, då terrorism och epidemier hittills inte 
har drabbat ön. Den goda servicekvaliteten är något aktörerna har framhållit, även så av de 
intervjuade turisternas och författarens upplevelse av platsen. De flesta aktörer påpekar de 
naturliga förutsättningarna med det tropiska klimatet som en styrka. Det ger ett behagligt 
väder året runt, vilket författaren under fältstudien upplevde som behagligt svenskt 
sommarväder men med tropiska förtecken. Kring vädret kan även svagheter anföras, som 
följer nedan. Följande sammanfattande punkter kan ses som främsta påtagliga styrkor med 
destinationen Hainan:   

• Goda förutsättningar och samhälleliga riktlinjer för turistisk utveckling, av en tidigare 
något perifer region. 

• Reella möjligheter för attraherandet av internationella marknader, genom utvecklingen 
i Kina i stort, tillsammans med satsningarna i provinsen Hainan. 

• Relativt goda turisminfrastrukturella tillgångar, ett relativt gynnsamt klimat och 
faktumet av destinationens nyhet.  
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5.3.2 Svagheter 
 
Vädret blir en svaghet för destinationen, då exempelvis Fransson och Skärlund samt flertalet 
arrangörer efterfrågar ett varmare väder. Med tanke på det under fältstudien upplevda, blir 
även författarens åsikt att varmare väder är av behov för påtagligare känsla av en tropisk 
destination. Hainan marknadsförs av aktörerna som ett tropiskt resortparadis. Vid intervjuerna 
påpekades att ön endast kortare perioder kan ha sämre väder under vintermånaderna. Ulwahn 
påpekar hur detta är en påtaglig svaghet för ön. Ranninen poängterar att deras arrangemang 
gör uppehåll på grund av dessa perioder under säsongerna. Kopplat exempelvis till Wedins 
resonemang om lönsamhet vid korta säsonger, blir därmed vädret även en svaghet för Hainan 
mot konkurrerande destinationer.  
 
En central svaghet för ön i relation till de finska och svenska marknaderna, är den för 
närvarande bristande efterfrågan på destinationen. Hainan har turistiska förutsättningar, men 
enligt Filippopoulos krävs exempelvis mer direktflyg till Kina, vilket även aktörerna på ön 
efterfrågar. De finska och svenska arrangörerna påpekar att de främst efterfrågade 
destinationerna i Kina, är de mer historiskt och kulturellt präglade traditionella 
destinationerna. Ranninen, Ulwahn och Wedin, efterfrågar i skiftande ordalag behovet av 
subventionering av resandet från Norden till Hainan. På sikt kan det bidra till skapandet av 
efterfrågan, vilket kan ge volym och lönsamhet. Aurinkomatkats eftersträvan av 500 gäster 
den första säsongen, exemplifierar den svaga efterfrågan Hainan för närvarande har. 
Intervjuerna klargör att charterarrangemang kräver större antal turister per säsong, vilket med 
öns nyhet gör nämnda aspekter till en tydlig svaghet för ön inledningsvis. 
 
Öns turismutbud behöver utveckling. Det gäller exempelvis samhällelig infrastruktur och ökat 
språkkunnande bland turismpersonal, enligt flera aktörer. Även de intervjuade turisterna 
påpekar kommunikationsproblem, som är och kan vara hinder för interaktion med 
lokalbefolkning och servicepersonal. Då Hainans infrastruktur och turismindustri är relativt 
ung, menar dels intervjuade turister, dels researrangörer att detta är något av en svaghet för 
Hainan. Exempelvis gör denna korta period av utveckling att en originalitet saknas på ön, 
berört av bland annat Wedin och Vuorentie. Resultatet är ett alltför likartat område, som av 
flera intervjuade upplevs som för mycket av en turistort. Med andra ord är Hainans 
framtoning som turistort för massturism, liknande andra destinationer beskrivet av Shaw och 
Williams, i sammanhanget en nackdel.110 Detta var delvis författarens upplevelse av platsen, 
dock med det originella attributet att vara en turistort för kinesisk massturism. Detta kan 
tolkas som både en styrka och en svaghet, men utifrån intervjuerna, får faktorn i 
sammanhanget tolkas som en svaghet. Ur det framkomna i uppsatsen, kan därmed följande 
punkter utläsas som främsta svagheter: 

• En för närvarande bristande efterfrågan av destinationen från Norden, vilket av 
allt att döma kräver relativt kraftfulla satsningar från turismindustrin på Hainan. 

• Vädret, då starka konkurrerande destinationer har stabilare väder, vilket nordiska 
turister efterfrågar. 

• Genom en snabb turismutveckling på ön och hittills relativt begränsad 
internationell turism, finns frågetecken kring öns utbud och hur pass unik 
destinationen är i konkurrensen.    

 

                                                 
110 Shaw, G. & Williams, A.M. (2000), s. 181 & 183 
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5.3.3 Möjligheter 
 
Hainan är inte en fullkomligt ny destination för nordiska marknader, då exempelvis 
Fritidsresegruppen tidigare har arrangerat resor till ön. Aurinkomatkat har börjat arrangera 
kombinationsresor till Hainan. Svenskkinesiska resebyråns resor till ön sker och marknadsförs 
utifrån kunders direkta efterfrågan. Under hösten 2006 har även Apollo inlett 
kombinationsresor till ön. Flertalet arrangörer menar med andra ord att detta är Hainans 
främsta möjlighet. Anledningen är att ingen övergripande efterfrågan ännu existerar för ön på 
de finska och svenska marknaderna. Däri ligger dock ytterligare möjligheter för destinationen. 
Som arrangörerna uppger, ligger främsta intresset för Kina som historisk och kulturell 
destination. Kopplat till Meethans samt Shaw och Williams resonemang, kan den pågående 
globaliseringen av turismkonsumtion skapa möjligheter även för turism i form av sol och bad 
i en påtagligt utvecklande region av Kina.111 Arrangörerna nämner ökat intresse för Kina som 
destination, ett land som förutsägs bli världens största destination. Aktörer på Hainan påpekar 
att ökad fokusering på attraherandet av europeiska turister ska ske. Om detta attraherande av 
Européer, tillsammans med det skapande av efterfrågan som efterlyses av nordiska arrangörer 
kan frambringas, finns utökade möjligheter för turism till Hainan. 
  
För en ökad turistström från Norden krävs dock en rad åtgärder, enligt intervjuerna på Hainan 
samt i Finland och Sverige. Det rör sig exempelvis om utökade reguljära flyglinjer, stöd från 
destinationen för att skapa efterfrågan, en mer fokuserad marknadsföring, ett mer Proaktivt 
engagemang från öns aktörer mot de nordiska marknaderna, utökade språkkunskaper för 
kommunikation med internationella gäster, utveckling av infrastruktur samt faciliteter och ett 
reformerande av byråkratin. Dessa förändringsfaktorer skulle enligt intervjuerna kunna öka 
möjligheterna för Hainan som destination. Här kan en annan möjlighet anföras i relation till 
Hainans ambitiösa eftersträvanden. Om destinationen lyckas marknadsföra sig för vissa 
kundsegment på de nordiska marknaderna, kan begränsade volymer fortfarande innebära 
välbetalande turister. Denna möjlighet kan dock vara svårrealiserad, då intervjuade har 
påpekat öns alltför stora påverkan av massturism. Detta berörs även nedan i avsnittet hot. Med 
andra ord kan främsta möjligheter påpekas vara: 

• Med påtagliga satsningar från regionen, kan möjligen fler nordiska turister resa 
till Hainan. 

• Med regionen Hainans läge i det för turism kraftfullt växande Kina, finns 
möjligheter i den inhemska och internationella konkurrensen. 

• Påtagliga möjligheter att genom sin särprägel i Kina med tropiskt klimat, vara del 
av kombinations- eller rundresor tillsammans med andra destinationer, såsom nu 
provas av nordiska arrangörer. 

5.3.4 Hot 
 
De finska och svenska marknaderna påpekar efterfrågan av ökat stöd från aktörerna på 
Hainan, för att möjligen inleda större satsningar. En fokuserad och aktiv marknadsföring 
krävs mot dessa marknader. Exempel på konkreta åtgärder som tagits på ön för aktiv 
marknadsföring, är engagemangen i europeiska mässor och mot den ryska marknaden. 
Framöver ska aktiv marknadsföring även ske mot de nordiska marknaderna, enligt Chen. 
Hotet om destinationen inte genomför en aktiv marknadsföring, blir av allt att döma att 
potentiella nordiska turister går förlorade till konkurrenter. Som intervjuerna visar, bör denna 
marknadsföring och framställning av Hainan fokusera på faktorer som gör ön unik. Om alltför 
                                                 
111 Meethan, K. (2001), s. 34-36 & Shaw, G. & Williams, A.M. (2004), s. 221-222 
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stor fokusering görs kring attribut kopplade till massturism och destinationens form påverkas 
av denna massturism, blir det i sammanhanget till nordiska marknader ett hot. En sådan 
utveckling kan göra ön mindre attraktiv för nordiska resenärer. Intervjuerna tyder på att 
Hainan delvis är påverkat av en sådan utveckling. Med andra ord kan en från ön utebliven 
satsning mot Finland och Sverige, resultera i uteblivet genererande av efterfrågan, vilket kan 
leda till fortsatt begränsat intresse för destinationen.  
 
I samband till ovan beskrivna, existerar hotet från starka konkurrenter, som har påpekats i 
intervjuerna. Exempelvis Thailand är en populär destination för nordiska turister och troligen 
ökande stark konkurrent i regionen. En konkurrens är den från mer närliggande destinationer 
till de nordiska marknaderna, såsom Egypten och destinationer vid Medelhavet. Genom deras 
möjlighet till volym och frekvens, kan de göra det svårt för den för tillfället marginella 
destinationen Hainan. De närliggande destinationernas konkurrens är främst dock aktuella 
under sommarsäsongen. Mer direkt konkurrens under vintersäsongen, kommer från 
destinationer likt Hainan som utgörs av ett tropiskt tema baserat på resortturism. Med andra 
ord finns stark konkurrens för Hainan att möta från redan väletablerade destinationer för 
Finland och Sverige, vilket därmed utgör ett påtagligt hot. 
 
Arrangörerna menar överlag att tillväxtpotentialen existerar för långdistansdestinationer. Med 
den teoretiska referensramen och analysen i åtanke, med nya destinationer som formas och 
den ökande konkurrensen bland existerande, krävs av allt att döma en relativt aggressiv 
marknadsförhållning från Hainan. Reichs Proaktiva strategi för positionering är med andra 
ord destinationens mest lämpliga strategi, för att nå de finska och svenska marknaderna.112 
Som det empiriska resultatet visar, behöver Hainan som destination ta risker. Risktagandet 
kan exempelvis ligga i att ordna ekonomiska incitament för skapandet av efterfrågan. Den 
satsning som nämns av aktörerna mot europeiska marknader, kan om en fokuserad satsning 
inte görs, resultera i bakslag för destinationens aktörer. I den globala turismkonkurrensen, 
exemplifierat genom Thailand för nordiska turister, är det fundamentalt att Hainan 
grundlägger ett skapande av efterfrågan för möjlig ökning av organiserad nordisk turism.  
 
De flesta intervjuade arrangörer påpekar att det för närvarande endast finns begränsat intresse 
för Hainan. Ett reellt hot existerar för destinationen om inte de i uppsatsen framkomna 
satsningarna görs. Realiteten kan annars bli att endast ett fåtal mängder nordiska turister 
kommer genom organiserade arrangemang till ön. Det går dock att skönja hur Mill och 
Morrisons cykel, deras beskrivna turismsystem kan tydas som, har inletts på Hainan för att 
alltmer nå nordiska turister.113 Sammanfattningsvis, kan följande främsta hot utläsas ur 
resultatet: 

• Vid utebliven eller begränsad satsning mot de finska och svenska marknaderna från 
Hainans turismindustri, kan turism i ansenlig mängd utebli och gå förlorad till 
konkurrerande destinationer. 

• Svårigheter för Hainan som ny destination på de nordiska marknaderna, i och med 
det ökande utbudet av långdistansdestinationer, tillsammans med deras svåra 
konkurrens i tillväxtpotential från Norden. 

• Om Hainan fortsatt påverkas i utformning och utveckling av massturismen, kan i 
relation till tveksamheter kring väder och utbud, ge negativ påverkan på eftersökta 
turismvolymer från de finska och svenska marknaderna.   

                                                 
112 Reich, A.Z. (1999), s. 100, 101-103 
113 Hall, C.M. (2000), s. 51-52 
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6 Slutsatser 
 
6.1 Har Hainans status som så kallad speciell ekonomisk zon relevans för 
turismbranschen idag? 
 
Hainan som blev speciell ekonomisk zon och egen provins 1988, har som framgår i 
uppsatsen, givit ön en rad fördelar. De fördelaktiga policys provinsen har formats utifrån, har 
bidragit till en ackumulerande effekt av främst turismrelaterad ekonomisk aktivitet och 
utveckling. Turistisk verksamhet på ön har därmed haft nytta av tidigare förhållande med 
statusen som speciell ekonomisk zon. För närvarande innehar dock zonerna inte den egentliga 
nytta som tidigare var påtaglig. Vad som tidigare var geografiskt begränsade experiment, 
genomförs nu i liknande form i princip hela Kina. Intervjuer på både Hainan och i Norden, 
visar hur denna utveckling har givit och idag ger fördelaktiga möjligheter för turism i 
provinsen. Uppenbart är hur denna status har hjälpt Hainan att under endast ett par decennier 
skapa en snabbväxande turismindustri. Betydelsen av den ekonomsiska zonen för turismen på 
ön idag, får ses utifrån de tidigare goda incitamenten. Av det framkomna, har av allt att döma 
detta bidragit till goda förutsättningar och utvecklingsmöjligheter för turistisk verksamhet på 
ön framöver.    
 
6.2 Vilka förutsättningar finns för turism på Hainan och hur utnyttjas 
dessa förutsättningar? 
 
Den ovan besvarade frågan ger svar på en bakomliggande faktor till Hainans förutsättningar 
för turism. Utvecklingen har medfört att det på ön under relativt kort tid exempelvis har 
skapats stora områden specifikt för turism. Ett i uppsatsen beskrivet exempel är området 
Yalong Bay. Ön innehar, som intervjuerna framhåller, en förhållandevis god 
turisminfrastruktur. Öns infrastrukturella utveckling har påverkats av eftersträvningarna att 
turismen ska vara en betydande del av provinsens ekonomi. Intervjuerna visar även att detta 
har bidragit till utökade möjligheter för turism. Av resultatet framkommer en rad positiva och 
negativa aspekter om öns turistiska förutsättningar. De främsta negativa, utan direkt referens 
till de finska och svenska marknaderna, är reformbehovet av indirekt turismpåverkande 
samhälleliga verksamheter, behovet av turismutbudets diversifierande och ökad 
anpassningsbarhet till internationella marknader. Främsta positiva aspekter är de goda 
naturliga förutsättningarna, relativt omfattande turisminfrastrukturell kapacitet och en 
turisminriktad politisk utveckling. Turismindustrin har varit och är uppbyggd på den viktiga 
inhemska marknaden. Statistiska uppgifter, som Chen förmedlar, visar att europeisk och 
specifikt svensk turism till Hainan fortfarande är förhållandevis marginell. Förutsättningarna 
har bidragit till en inhemsk massturism, vilket står klart exempelvis genom aktörernas 
fokuserade målgrupper och de stora byggprojekten på ön, främst inriktade på inhemsk turism. 
Intervjuer med arrangörer och nordiska turister gör gällande en känsla av brist på originalitet 
på destinationen, med det konkreta exemplet att ön kan ses som ett Asiens Gran Canaria. Om 
utländska marknaders preferenser vägs med i sammanhanget, kan därmed förutsättningarna på 
ön tolkas som både väl och mindre väl nyttjade. De intervjuade turisterna anser dock att ön 
har goda förutsättningar för turism. Ifrågasättanden om vissa brister på destinationen finns 
dock, exempelvis bristen på originalitet i arkitekturen, besvikelsen kring utflyktsmålen och ett 
visst ifrågasättande av vädret. Arrangörerna i Finland och Sverige påpekar liknande faktorer, 
som i längden kan göra att Hainan förblir en marginell destination för nordiska marknader. En 
del tydliga aspekter beskrivna ovan och i SWOT-analysen behöver vidare utveckling för 
destinationens gagn, här i relation till eftersträvade nordiska marknader. Utmärkande är 
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skillnaden på uppfattning om destinationens väder. Tydlig skillnad gäller mellan finska och 
svenska arrangörers åsikt om Hainans lämplighet som tropisk sol- och baddestination, jämfört 
med aktörer på ön. Denna fundamentalt ifrågasättande faktor från ett antal nordiska 
arrangörer, är av allt att döma ett tydligt hot för Hainan jämfört med andra mer väderlekssäkra 
destinationer. Därmed kan sammanfattningsvis sägas att Hainan generellt har relativt goda 
förutsättningar för turism. När de finska och svenska marknadernas förhållningssätt beaktas i 
sammanhanget, har ön relativt goda förutsättningar, dock med beskrivna implikationer för 
resandets utveckling som behöver en anpassning till dessa internationella marknader.   
 
6.3 I vilken form önskar aktörer på Hainan, att utvecklingen av 
turismindustrin fortgår? 
 
Turismindustrin på Hainan utvecklas i relativt snabb takt, där nya projekt har uppkommit eller 
är under byggnation såsom de beskrivna utvecklingsområdena. Mycket talar för att det Chen 
påpekar stämmer, hur Hainan kan ses som en region lämpad för turism. Den turistiska 
utvecklingen ger konkreta geografiska effekter på öns fysiska struktur. Idag existerar många 
destinationer i världen med turistisk miljö utan egentlig koppling till platsens direkta 
omgivning.114 Denna rumsliga polarisering, beskriven av Shaw och Williams, relaterat till 
deras samt Meethans påpekade om globaliserandet och konkurrensutsättandet av 
destinationer, kan utifrån intervjuerna tolkas vara fallet med Hainan.115 Exempel på rumslig 
polarisering är området Yalong Bay, för närvarande uteslutande byggt för turism. Området 
som har tillkommit genom nationellt beslut om turistisk utveckling, visar på turismens ökade 
betydelse i Kina. Därmed kan liknande projekt som Yalong Bay och fördelarna av öns 
förhållande som speciell ekonomisk zon, genom åren ha givit en turistisk ackumulation. Det 
har bidragit till det intervjuerna framhåller, hur Hainan har utvecklats och utvecklas mot 
storskalig turism där destinationen inriktas vara av typen tropiskt resort. Intervjuerna visar att 
denna utveckling är den som främst eftersträvas framöver. En regional uppbackning kan tydas 
existera kring de fem marknadsföringsprodukter som bland annat europeiska marknader ska 
attraheras med. Med andra ord kan utvecklingen generellt, utifrån aktörernas uppgifter, tydas 
gå mot fortsatt utvecklande och marknadsförande av Hainan som en tropisk resortdestination. 
Utvecklingen mot internationella marknader, kan ses utifrån Shaw och Williams resonemang 
om skapandet av nya resortdestinationer i nya delar av världen.116 Hainan blir därmed ett 
konkret exempel för utvecklingen och uppkomsten av nya platser för turismkonsumtion, som 
beskrivet av Meethan.117 Mot internationella marknader behöver ön därmed attrahera med ett 
konkurrenskraftigt utbud, vilket av allt att döma eftersträvas av turismindustrin.        
 
6.4 Vilka trender karakteriserar nya långdistansdestinationer på de finska 
och svenska marknaderna?  
 
Det viktigaste för de intervjuade arrangörerna är efterfrågan och lönsamhet för varje 
destination. Skillnader i efterfrågan och därmed lönsamhet är beroende av säsong. Sommar- 
och vintersäsong medverkar till stor skillnad för verksamheten på de finska och svenska 
marknaderna. En annan centralt påverkande faktor är volym, vilket utifrån intervjuerna är av 
fundamental betydelse för vilket resande som är möjligt till en destination som Hainan. 
Nämnda faktorer påverkar destinationers möjlighet generellt, men är påtagligt märkbara för 
en ny långdistansdestination. Bland de intervjuade arrangörerna i Finland och Sverige, är 

                                                 
114 Shaw, G. & Williams, A.M. (2000), s. 183 
115 Meethan, K. (2001), s. 72-73 & Shaw, G. & Williams, A.M. (2004), s. 221-222, 225 
116 Shaw, G. & Williams, A.M. (2004), s. 225-226 
117 Meethan, K. (2001), s. 34-36 
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flertalet överens om att långdistansdestinationer har relativt god potential att utvecklas. Dock 
poängteras att det i stort är redan inarbetade och genom volym stora destinationer som 
troligen kommer att öka i volym. Relaterat till uppsatsens destination, menar flera intervjuade 
hur Kina är av intresse men att det främst handlar om mer traditionella destinationer såsom 
Peking och Shanghai. Då volym ofta är avgörande vid charterarrangemang, krävs stabil 
efterfrågan för långdistansdestinationer då de är känsligare för volymskillnader än mer 
närliggande destinationer. Täta flygfrekvenser ger volym till närliggande destinationer, vilket 
bidrar till god lönsamhet. Det ger långdistansdestinationer en verklighet där det, på grund av 
nämnda stora volymer, främst handlar om arrangemang under vintersäsongen. Intervjuerna 
visar hur volym relaterat till efterfrågan, är centrala faktorer i en pågående förändring av 
resandet. Ökad efterfrågan på flexibla paket påverkar och utökar möjligheterna för 
långdistansdestinationer, anser flera intervjuade. Resor genomförda som arrangerade paket 
men med flexibiliteten av reguljärflyg, ger utökade valmöjligheter för nya 
långdistansdestinationer. Här ses, utifrån intervjuerna, en konkretisering av den ökande 
diversifieringen av turismefterfrågan, som beskrivs av Shaw och Williams.118 Ökad 
flexibilitet medför dock att volymen krymper, vilket ger färre antal resenärer och är den 
rådande formen av organiserad finsk och svensk turism aktuell till Hainan. I synnerhet nya 
långdistansdestinationer behöver oftast en inledande fas med mindre volymer, för att stadigt 
bygga upp en efterfrågan från marknaden. En påtaglig efterfrågan krävs specifikt för 
destinationer av massvolymskaraktär, som charterarrangörerna eftersträvar. Hainan har som 
ovan beskrivits, förutsättningar och till stora delar väl fungerande turisminfrastruktur för 
turism i stora volymer. Som relativt ny långdistansdestination för finska och svenska turister, 
existerar påtaglig konkurrens från andra etablerade och nya långdistansdestinationer. 
Sammanfattningsvis kan sägas att destinationer av Hainans karaktär har 
utvecklingsmöjligheter i Finland och Sverige. Konkurrens från andra former av resande, 
såsom cityresor eller från mer traditionella kinesiska destinationer, är reella hot för 
destinationer av Hainans art inom en diversifierande turism.        
 
6.5 Vilken potential finns för att utveckla organiserad turism från Finland 
och Sverige till Hainan? 
 
Ovan nämnda faktorer är därmed viktiga vid potentiella arrangemang till Hainan. De flesta 
intervjuade arrangörer menar att Hainan för närvarande främst är av intresse för mindre 
turismvolymer. Detta konkretiseras med efterfrågan och resandet hos de två företag som vid 
intervjuerna producerade organiserade resor till ön. Intervjuerna och arrangemangen som 
genomförs, visar överlag på ett visst intresse för resor i någon form till Hainan. Intervjuade 
turisters och författarens upplevelse av ön, visar på uppenbara förutsättningar och potential för 
organiserad finsk och svensk turism. Aktörer på Hainan är intresserade av att attrahera 
nordiska turister till ön, där en av allt att döma relativt god samverkan sker mellan olika parter 
för attraherandet av internationella turister. Relaterat till Bosselman et al. Och Halls 
resonemang om vårdandet av gemensamma tillgångar och koppling mellan turismsystemets 
nivåer, kan påpekas att aktörernas samverkan uppenbarligen innehar en relativt gemensam 
riktlinje för turismutvecklingen.119 Angående Halls resonemang, kan länkningen mellan 
nivåer i turismsystemet ses vara mellan lokala intressenter och den provinsiella regeringen. En 
eftersträvan för ett liknande resultat finns på dessa nivåer, med exempelvis det eftersträvade 
attraherandet av nordiska turister, vilket tyder på en existerande länkning nivåer emellan. 
Arrangörer och turister har dock vissa ifrågasättande påpekanden om destinationens 
framtoning och utbud. Möjligen kan därmed destinationen behöva revidera den gemensamma 

                                                 
118 Shaw, G. & Williams, A.M. (2004), s. 115 
119 Bosselman, F.P., Peterson, C.A. & McCarthy, C. (1999), s. 14-15, 17-19 & Hall, C.M. (2000), s. 54-55 
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riktlinjen i eftersträvandet av ökad europeisk turism. Relaterat till Anderssons resonemang, 
kan den lokala mobiliseringen på Hainan indikera goda förutsättningar för utvecklingen av 
resande från Finland och Sverige.120 Av allt att döma kan det lokala samarbetet underlätta 
gemensam marknadsföring och positionering mot de finska och svenska marknaderna. Det 
gäller dock för destinationen att skapa intresse och kunskap om Hainan i Finland och Sverige, 
varpå den för researrangörerna viktiga efterfrågan kan uppnås. Relaterat till Mill och 
Morrisons turismsystem, förefaller Hainan därmed till viss del ha nått ut till dessa marknader, 
med nämnda arrangemang i åtanke.121 Flertalet av intervjuerna ger bilden att Hainan är en 
lämplig destination för organiserad finsk och svensk turism, främst för utveckling i form av 
kombinationsresor. Om ökad efterfrågan möjligen kan skapas för Hainan, kan ökade volymer 
av organiserad turism bli aktuell. Stark konkurrens existerar dock från liknande destinationer, 
vilket påverkar potentiell turism framöver. Därmed tyder det framkomna på att ön har 
potential, men som intervjuerna framhåller, krävs dock utveckling av destinationen för att nå 
genomgripande ökning av turism från Norden till Hainan.  

7 Förslag på utveckling för destinationen Hainan och 
framtida forskning 
 
7.1 Förslag på utveckling för destinationen Hainan i relation till de 
nordiska marknaderna 
 
Utifrån det framkomna i uppsatsen fås en rad förslag till utveckling. Här tänkte jag lyfta fram 
tre relevanta förslag:  
 

• Skapandet av efterfrågan. Det finns ett behov av att locka fram ökad efterfrågan för 
destinationen Hainan i Finland och Sverige. Själva resonemanget går isär beroende 
på aktör, men generellt återkommer poängterandet av efterfrågan. Det existerar ett 
intresse för ön, som är mindre påtagligt hos vissa arrangörer medan andra har 
konkret intresse i form av arrangemang. Riskerna är dock stora med arrangemang, 
varför det krävs aktivt engagemang från destinationen för formandet av efterfrågan. 
Intressenter på ön och de kinesiska representanterna i Norden, menar att aktivare 
marknadsföring sker och ska ske för att attrahera fler nordiska turister. Med andra 
ord behöver Hainan synliggöras mer konkret på nordiska marknader. Som fallet är 
nu, kan möjligen tyckas som arrangörerna uppger, att de bör få understöd från öns 
aktörer för att öka efterfrågan. Kraftig konkurrens existerar bland 
långdistansdestinationer och specifikt för potentiella nya sådana, på de nordiska 
marknaderna. Därför krävs från destinationen Hainans aktörer en kraftfull 
marknadsföring i Finland och Sverige, för att förmå skapa efterfrågan. 

 
• Nyttja det mer lokalt unika. Framställningen av destinationen som öns aktörer ger 

kan upplevas paradoxal kontra arrangörernas och turisternas upplevelse av öns 
kulturella framtoning. Här menas en övergripande turismkulturell aspekt som ger 
destinationen sin prägel. Som sagts i uppsatsen, ter sig Hainan som en 
massturismdestination för den inhemska marknaden. Detta upplevs av intervjuade 
arrangörer, turister och författaren delvis något mer negativt än positivt. Påpekanden 
har gjorts om Hainans utbud som kommersiellt och konstgjort, möjligen passande 
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den inhemska marknaden. Däri ligger även något av paradoxen, där den stora 
inhemska marknaden för närvarande uppenbarligen finner denna form lämplig. 
Samtidigt tyder intervjuerna på att de finska och svenska marknaderna finner detta 
något mindre lämpligt för eftersträvad turismupplevelse. Frågan blir då hur 
utvecklingen framöver bör riktas. Författarens åsikt är att destinationen bör fokusera 
något mer på en inhemsk/hainanesisk framtoning. Den fysiska miljön må vara svår 
att omforma, men mer image/kulturellt relaterade faktorer bör möjligen drivas i ovan 
nämnda riktning. Dock blir detta ett övervägande för destinationen Hainan, med 
tanke på den viktiga inhemska marknaden och vilken anpassning som är lämplig för 
internationella marknader. Detta kan vara ett förslag för vidare forskning, med 
frågeställningar kring representation av hainanesisk kulturframställning i samband 
till turism och dess möjliga innebörd. 

 
• Resformer. Mycket tyder på att kombinationsresan är det resande som framöver är 

mest lämplig från Finland och Sverige till Hainan. Intervjuerna visar tillsammans 
med författarens fältstudie, även innehållande Guangzhou och Hong Kong, att denna 
form av resa är ett förträffligt sätt att uppleva Kinas skiftande geografiska realiteter. 
Hainan som enskild destination, är även det ett möjligt scenario för ökad finsk och 
svensk turism. Då kan dock ovan nämnda ökade inhemska/lokala framtoning och 
främst skapandet av efterfrågan krävas. En annan form av möjligt turistande till ön, 
endast flyktigt antytt i uppsatsen, kan vara intresserade av boende i form av 
säsongsvistelse. Exempelvis kan pensionärer med ökade reserfarenheter ha intresse i 
sådant boende. Om reformer som efterfrågats av intervjuade framöver genomförs, 
finns troligen goda möjligheter på Hainan för utveckling av nämnda samt andra 
former av turism.  

 
7.2 Förslag på framtida forskning 
 
På svenska finns begränsad mängd litteratur om Hainans turism. Troligen finns dock mycket 
forskning och litteratur om ämnet på kinesiska. Uppsatsen kan ses som en förstudie på 
svenska, med infallsvinklar kring destinationen Hainan och möjlig nordisk turism dit, varifrån 
idéer till vidare studier kan fås. Utifrån uppsatsens resultat, finns ett flertal intressanta ämnen 
och nya frågeställningar av möjligt intresse för vidare forskning. Nedan följer några exempel 
på sådana infallsvinklar:  
 

• Det tycks generellt finnas relativt god samstämmighet bland de intervjuade 
aktörerna på Hainan, då det gäller utvecklings- och samarbetsfrågor. Relaterat till 
Halls resonemang om olika nivåer och svårigheten i studiet av detta inom planering 
för turism, vore det intressant att djupare studera det på Hainan. Ett ingående 
studerande av hur det kinesiska systemet för turismplanering ter sig, med 
exempelvis Sanyaområdet som fallexempel. I en sådan studie undersöka roller, 
interaktion och egentlig medbestämmanderätt inom planeringen för turism på lokal, 
regional och även nationell nivå.  

 
• Ett ämne relaterat till den kraftiga utveckling av turism som har skett och sker på ön, 

är frågor angående hållbarhet. Om eftersträvningarna om ökad turism bland annat 
från Europa infrias, blir hållbarhetsfrågor än mer aktuella att studera. Enligt 
intervjuade finns exempelvis önskan om förbättring av sophanteringen i Sanya. 
Studerandet av vilka förpliktelser som råder kring en sådan fråga på Hainan, om 
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myndigheterna och företagen tar ansvar kring hållbarhetsaspekten, kan vara en 
möjlig frågeställning. 

 
• Fokuserandet på något av de utvecklingsprojekt som sker på ön, exempelvis det 

beskrivna Sanya Times Coast. Att följa utvecklingen och återkommande studera 
effekterna de projekten ger det lokala geografiska rummet och dess omformande av 
stadsrummet i exempelvis Sanya, kan vara intressanta frågeställningar. 

 
• Konkretare studerande av exempelvis turister från de finska och svenska 

marknaderna till Hainan, för att analysera likheter och skillnader dessa marknader 
emellan. Genom studien försöka få fram, om sådana existerar, likheter och 
skillnader på dessa marknader vid val av destination i Kina och beteende på 
destinationen.  
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Figurer 
 
Figur försättsblad. Utsikt från Dadonghai Beach, Sanya. 
          Källa: Känsälä, Mikko (2005) 
 
Figur 1.          Hainans geografiska läge i Kina. 
          Källa: http://www.landguiden.se/images/map/map_81.jpg (2006-06-12) 
 
Figur 2.           Butlers modell över destinationers utvecklingssteg. 

Källa: Shaw, Gareth & Williams, Allan M. (2000): Critical issues in 
tourism. A geographical perspective. Blackwell Publishers. Oxford.  

 
Figur 3.           Turism som systemteoretisk modell.  

Källa: Hall, Colin Michael (2000): Tourism planning, policies, processes    
and relationships. Pearson Education. Harlow. 

 
Figur 4.          Mill och Morrisons turismsystem.  

Källa: Hall, Colin Michael (2000): Tourism planning, policies, processes 
and relationships. Pearson Education. Harlow. 

 
Figur 5.           Karta över Hainan. 

Källa:      
http://www.oxfordreference.com/views/ENTRY.html?subview=Main&en
try=t141.e101 (2006-10-27)   

 
Figur 6.           Översiktsplan över området Yalong Bay. 
           Källa: Hao, Wu (2005-12-21) 
 
Figur 7. Karta över byggnadsområden inom projektet Sanya Times Coast. 

          Källa: Xiaoling, Ming (2005-12-19) 
 
Figur 8.           Karta över Sanyaområdet med fokus utifrån projektet Sanya Times Coast. 

          Källa: Xiaoling, Ming (2005-12-19) 
 
Figur 9.           Utblick över ett område söder om centrala Sanya med         
             stadsbyggnadsprojektet Sanya Times Coast. 

          Källa: Känsälä, Mikko (2005) 
 
Figur 10.            Den långa strandremsan i Yalong Bay med turistisk verksamhet. 

          Källa: Känsälä, Mikko (2005) 
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Sammanfattning 
 
Syftet med uppsatsen är för det första att beskriva och analysera destinationen Hainan. För det 
andra, vilken potential ön som långdistansdestination har för turism från de finska och 
svenska marknaderna. Frågeställningarna behandlar vilken roll statusen som speciell 
ekonomisk zon har för ön, vilka förutsättningar som råder på Hainan för turism, i vilken form 
aktörer önskar att utvecklingen av turismindustrin fortgår, hur trenden ter sig för 
långdistansdestinationer på de finska och svenska marknaderna samt vilken potential som 
existerar för organiserad finsk och svensk turism till Hainan. 
 
En teoretisk referensram och bakgrundsbild av Kina och Hainan har formulerats. 
Litteraturstudier har bidragit till en grundläggande förståelse och kunskap om ämnet, vilket 
utgör det sekundära källmaterialet i uppsatsen. Det primära källmaterialet utgörs av intervjuer 
och den fältstudie jag genomförde på Hainan, vilken gav mer konkret förståelse och personlig 
turistisk upplevelse av platsen. Intervjuerna uppgår till 17 stycken, varav 5 utgörs av 
researrangörer i Norden, 2 av representanter för kinesiska ambassaderna i Finland och 
Sverige, 2 av finska och svenska turister på Hainan och resterande 8 intervjuer utgörs av 
aktörer på ön. 
 
Hainan har relativt goda förutsättningar för turism, då en snabb utveckling har format en 
destination för en stor inhemsk turismmarknad. Ön har utvecklad turisminfrastruktur för att 
bistå denna marknad och som under fältstudien upplevt, sker en fortsatt påtaglig utveckling. 
Turismens utveckling på Hainan har bakgrund i den status som speciell ekonomisk zon, ön 
sedan slutet av 1980-talet har haft. Denna har underlättat turistisk utveckling och verksamhet, 
samt givit möjligheter för stora områden för turismutveckling på ön. Statusen har dock tappat 
i betydelse, då reformer har genomförts även i andra regioner av Kina. Den fördelaktiga 
situation som tidigare rådde, har dock bidragit till turismens snabba utveckling. Hainan har 
utvecklats till att vara en förstklassig resortdestination. Främst för den inhemska marknaden, 
men även i alltmer eftersträvad satsning mot internationella marknader, däribland nordiska. 
Destinationer och turism generellt, drivs av en globalisering som bidrar till att utöka och 
diversifiera utbudet på destinationer. Samtidigt driver denna globalisering ekonomisk 
utveckling, som skapar turistisk satsning i nya områden såsom provinsen Hainan. Hos finska 
och svenska arrangörer finns ökande intresse för Kina som destination. 
Långdistansdestinationer har generellt någorlunda utrymme för expansion från dessa 
marknader. I Finland och Sverige bidrar ett ökat flexibelt resande till mer skiftande 
efterfrågan. Det påverkar volymen och ger därmed olika möjligheter för destinationer utifrån 
formen på resandet som efterfrågas. Större satsningar såsom charterarrangemang, kräver stor 
efterfrågan och volym. För långdistansdestinationer blir detta svårare att uppnå jämfört med 
destinationer på närmre håll. För Hainan finns ett intresse från finska och svenska arrangörer, 
konkretiserat genom arrangemang till ön. Intresset är dock av en något avvaktande karaktär, 
då destinationen för närvarande inte attraherar de volymer som krävs för större satsningar på 
organiserade arrangemang. En ökad satsning sker mot Hainan, visserligen i relativt blyg 
omfattning, men som möjligen kan tyda på en utökning i relation mellan destinationen Hainan 
och de finska och svenska turismmarknaderna. 
 
Viktiga faktorer i sammanhanget nordiska marknader och destinationen Hainan, blir därmed 
bland annat att skapa en efterfrågan på nordiska marknader, att en övergripande inhemsk/lokal 
form av kultur tydligare förmedlas mot nordiska turister och att exempelvis 
kombinationsresor för närvarande är en lämplig resform till ön.    
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Bilaga 1  
 
Frågemall för intervjuer med researrangörer på de finska och svenska marknaderna. I bilagan 
finns alla övergripande frågor som ställdes. Som nämndes i metodavsnittet, har även en 
anpassning till varje enskild intervju gjorts. Frågorna har ställts utifrån personens företag, men 
även med följdfrågor anpassade till sammanhanget. 
 

• Vilka är de viktigaste kriterierna när ni ska utveckla resor till en ny destination eller 
omforma konceptet på era befintliga destinationer? 

• Hur ser en konkret utvecklingsstrategi ut från er sida, då ni ska utveckla konceptet för 
och marknadsföra resor till en ny destination? 

• Inom viss destinationsrelaterad litteratur talas om föregångardestinationer, anpassande 
och passiva destinationer, samt i mindre bra fall disharmoniska destinationer. Hur 
anser ni att ni lyckas få med exempelvis föregångardestinationerna i utbudet, är ni 
innovativa i er destinationsmix? Är ni trendskapare eller anpassare på den 
finska/svenska marknaden då det gäller utbudet av destinationer? 

• Hur påverkar era olika målgrupper destinationsmixen, finns det märkbara skillnader i 
efterfrågan på destinationer eller typ av resor baserat på målgrupp? 

• Märker ni av att eftersträvan för flexibilitet från kunderna ökar och sker en förändring 
av efterfrågan på destinationsbasis på grund av detta? 

• I vilken omfattning anser ni att långdistansdestinationerna går att utveckla? Var går 
gränsen för marknadens mättnad och vilka möjligheter finns för nya destinationer 
relaterat till detta? 

• Finns det stort behov av samarbete och vilken form av samarbete önskar ni med 
destinationens myndigheter, vid utveckling av resor till en destination? Vilka är de 
största hinder ni brukar stöta på? 

• Vilka är de mest påtagliga likheterna och skillnaderna mellan de finska och svenska 
marknaderna för organiserad turism, i den form ni bedriver?   

• I källor som relaterar till WTO:s prognoser för framtida turismutveckling, beskrivs hur 
Kina kommer att vara världens största resmål år 2020, med cirka 137 miljoner 
inkommande turister varje år. Vilka diskussioner har ni fört om Kina och vilken 
potential och roll kan landet ha framöver för er? 

• I vilken utsträckning kan Hainan vara en potentiell destination för er? 
• Kan det hjälpa er som researrangör i något avseende, att Hainan i det här fallet, har/har 

haft statusen som speciell ekonomisk zon? 
• Vilka är styrkorna respektive svagheterna med Hainan som destination, enligt er? 
• Aktörer på Hainan anser att ön har många kvaliteter för nordiska resenärer, vad har 

hittills varit bristande för större satsning på ön från Norden? 
• Vilka målgrupper från Norden tror ni skulle kunna vara de primära turisterna till 

Hainan och hur skulle ni positionera och skapa image för destinationen? 
• Hur pass toppstyrda är ni från ert moderbolag? Hur stora möjligheter har ni i relation 

till detta att utveckla destinationer specialanpassade för de finska/svenska 
marknaderna? 
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Bilaga 2 
 
Frågemall för intervjuer med representanter på kinesiska ambassaden i Helsingfors och 
Stockholm. I bilagan finns alla övergripande frågor som ställdes. Som nämndes i 
metodavsnittet, har även en anpassning till varje enskild intervju gjorts. Frågorna har ställts 
utifrån det land personen är verksam i, men även med följdfrågor anpassade till 
sammanhanget.  
 

• Vilken är den officiella linjen angående de speciella ekonomiska zonerna? Vilka slags 
privilegier är idag aktuella för zonerna? 

• Vilka konkreta incitament kring turismutveckling finns att dra nytta av, genom 
statusen som speciell ekonomisk zon?  

• Hur har Hainans ekonomi utvecklats sedan ön fick statusen som speciell ekonomisk 
zon, specifikt då det gäller utveckling och inverkan på öns övergripande ekonomiska 
utveckling genom turismsektorn?  

• Vilka slags initiativ tar den kinesiska ambassaden för marknadsföring och utveckling 
av turism från Finland/Sverige till Kina? 

• Vilka är de främsta hindren för finska/svenska researrangörer vid utveckling av resor 
till Kina? Finns det skillnader mellan de speciella ekonomiska zonerna och andra delar 
av landet? 

• I källor som relaterar till WTO:s prognoser för framtida turismutveckling, beskrivs hur 
Kina kommer att vara världens största resmål år 2020, med omkring 137 miljoner 
inkommande turister varje år. Hur ser ni på utvecklingen för turismen mellan 
Finland/Sverige och Kina, hur kan ambassadens roll i detta utvecklas? 

• Enligt en artikel i Dagens Nyheter från 2002, vill Hainan locka de nordiska 
marknaderna för turism till ön. Utifrån intervjuade finska och svenska researrangörer, 
finns ett något begränsat intresse för destinationen, vad tror ni detta beror på? Sker det 
tillräcklig marknadsföring av ön och turism i sin helhet från den provinsiella 
myndigheten och den kinesiska centralmakten? 

• Vilka är de främsta bristerna på Hainan för utökad kunskap om och utveckling av 
Hainan som destination för utländska turister? 

• Det finns många potentiella destinationer i Östra Asien och Sydostasien för de 
nordiska marknaderna, vilka är de främsta fördelarna med Hainan för att destinationen 
ska få en stor andel av dessa potentiella turister? 
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Bilaga 3 
 
Frågemall för intervjuer med företag inom Hainans turismnäring. I bilagan finns alla 
övergripande frågor som ställdes. Som nämndes i metodavsnittet, har även en anpassning till 
varje enskild intervju gjorts. Frågorna har ställts utifrån personens företag, men även med 
följdfrågor anpassade till sammanhanget. 
 

• Vilka är era främsta målgrupper? Vilka är era främsta målgrupper specifikt då det 
gäller utländska turister? 

• Varför valdes denna plats för lokalisering av er verksamhet? 
• Hur viktig var/är öns status som speciell ekonomisk zon för etablerandet/utvecklingen 

av er verksamhet? 
• Hur anser ni att samarbetet mellan er och den lokala samt provinsiella 

ledningen/regeringen fungerar? 
• Har ni ett intresse av potentiell inkommande turism från de nordiska marknaderna? 
• Hur ser er övergripande marknadsföringsstrategi ut? 
• Anser ni att den provinsiella regeringen marknadsför Hainan i tillräcklig utsträckning 

mot de utländska marknaderna? 
• Har ni någon konkret marknadsföring gentemot de nordiska marknaderna? 
• Vilka är, ur er synvinkel, de främsta negativa och positiva faktorerna på Hainan för 

utländska turister? 
• Vilka är de främsta bristerna som kan förbättras med Hainan som destination, för att 

attrahera mer internationella turister? 
• Anser ni att det finns några stora förbättringar som krävs i Sanyaområdet i sin helhet, 

för att underlätta turismutvecklingen? 
• Anser ni att det existerar en risk för mättnad och möjlig kollaps av fastighets- och 

hotellmarknaden i Sanya? 
• Det finns många potentiella destinationer i Östra Asien och Sydostasien, vilken/vilka 

faktorer kan vara avgörande för att attrahera utländska turister till Hainan istället för 
andra destinationer i regionen? 
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Bilaga 4 
 
Frågemall för intervjuer med institutionella intressenter inom Hainans turismnäring. I bilagan 
finns alla övergripande frågor som ställdes. Som nämndes i metodavsnittet, har även en 
anpassning till varje enskild intervju gjorts. Frågorna har ställts utifrån personens specifika 
intressen, men även med följdfrågor anpassade till sammanhanget.  
 

• Hur viktig är turismsektorn för Hainans ekonomi i sin helhet? 
• Hur ser er strategiska planering ut för utvecklingen av Hainans turism? 
• Vilken roll har statusen som speciell ekonomisk zon haft för utvecklingen av turism på 

Hainan? 
• Hur viktigt anser ni det vara att attrahera de europeiska (specifikt de nordiska) 

marknaderna till Hainan? 
• Hur fungerar samarbetet mellan den provinsiella regeringen och privata företag på ön? 
• Vilken marknadsföringsplan tillämpar ni för turism till Hainan? 
• Vilka är de främsta bristerna som kan förbättras på Hainan, för att attrahera mer 

internationella turister? 
• Anser ni att det existerar en risk för mättnad och möjlig kollaps av fastighets- och 

hotellmarknaden på Hainan? 
• Vad anser ni om klimatet på Hainan, kan såväl sommar som vinter vara lockande för 

nordiska turister? 
• Enligt en artikel i den svenska dagstidningen Dagens Nyheter från 2002, vill Hainan 

locka de nordiska marknaderna för turism till ön. Hur anser ni att denna utveckling har 
fortskridit?  
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Bilaga 5  
 
Frågemall för intervjuer med turister under resa på Hainan. I bilagan finns alla övergripande 
frågor som ställdes. Som nämndes i metodavsnittet, har även en anpassning till varje enskild 
intervju gjorts. Frågorna har ställts utifrån personens ursprungsmarknad, men även med 
följdfrågor anpassade till sammanhanget.  
 

• Är resan till Hainan ordnad självständigt eller i organiserad form? 
• Hur är era spontana reflektioner och inställning till Hainan? 
• Vilka är de främsta fördelarna och nackdelarna med Hainan för utländska turister? 
• Tror ni att Hainan skulle kunna utvecklas till en destination med organiserade resor för 

större grupper/mängder nordiska turister? 
• Anser ni att Hainan har kvaliteter som utmärker destinationen från andra asiatiska 

destinationer? 
• Håller standard på boende, nöjen, mat och liknande, enligt er, en nivå som skulle 

kunna vara lämplig för nordiska resenärer? 
• Känner ni att man får uppleva kinesisk kultur, enligt de förväntningar som kan finnas, 

på Hainan? 
• När ni nu har besökt Hainan, känner ni att det är en destination ni skulle vilja 

återvända till? 
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