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Abstract 

 

In today's global world we live in the media have started to examine businesses more and more. In 

addition consumers are expecting more from products, because they are well informed. This means that 

companies need to market themselves effectively, to convince and get across their message to their 

customers. Marketing is an extensive process in which different factors must be taken into account. A 

company must know what the customer needs in order to get through to them. In addition for a company 

to ensure long-term survival in the market and be profitable, they must know their strategy. With the 

help of strategic planning, companies manages to achieve their overall goals. 

 

The purpose of this report is to examine how communication company Visit Sweden and how markets 

company Stockholm Visitors Board, within tourism, markets the Image of Sweden, to other countries. 

My intention is to get better insights on the strategies applied in marketing, what factors are being raised 

to support the growth in the travel and tourism industry in Sweden. And also what attracts a tourist to 

travel to large cities. The material of this report is based on interviews with Visit Sweden, Stockholm 

Visitors Board table and the Foreign Office. The literary sources consist of scientific literature, articles, 

websites, surveys and reports. 

 

This report shows that for a company to market themselves in an effective manner requires that they 

position and segment themselves. This is done to create a competitive product or brand. This report 

reveals that telecommunications company, Visit Sweden, markets itself on an international level, by its 

trademark "Sweden", which is linked with nature. And Stockholm Visitors Board markets company 

itself through its brand name "Stockholm - The Capital of Scandinavia". The message that they are 

trying to send to tourists is that Stockholm is Scandinavia's capital, cultural center and economic center. 

They market Stockholm as a "modern" and trendy city with history of more than seven centuries. 

Reasons why Stockholm Visitors Board thinks that tourists choose to travel to Stockholm can be, to give 

them a big city and yet also a genuine nature. Both companies are working to increase growth in the 

travel and tourism industry. 

 

It has also become clear in this report that for the growth of the travel and tourism industry to continue 

requires that the region's geographical characteristic is being lifted. Visit Sweden claims that one 

appealing factors for Sweden is availability, because of the many direct air routes to Sweden. Other 

important factors are the exports, accommodation and cuisine. Visit Sweden is working efficiently to 

attract more and more tourists. 

 

Thus, it is necessary that a region has a strong image and a strong profile for the government to invest 

more. It turned out that the Ministry of Industry increased allocation by 50 million, which gave Visit 

Sweden the possibility to invest even more on international markets. This resulted in positive figures in 

2009, which ended up at 12.9 million overnight visits from other countries. 
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Sammanfattning 
 

I dagens globala värld har media börjat uppmärksamma och granska företag allt mera. Dessutom ställs 

allt högre krav från konsumenterna på marknaden, som allt mer är välinformerade. Vilket gör att företag 

måste marknadsföra sig på ett effektivt sätt, för att övertyga och nå ut med sitt budskap till sina kunder. 

Marknadsföring är en omfattande process, där olika faktorer måste tas hänsyn till. Ett företag måste veta 

vad kundens behov är för att kunna nå ut till dem. För att ett företag dessutom ska kunna säkerställa 

långsiktig överlevnad och lönsamhet på marknaden, måste vetenskap om en tydlig strategi införskaffas. 

Med hjälp av strategiska planeringar kan företaget lyckas med att nå sina övergripande mål.    

 

Syftet med denna rapport är att utreda hur kommunikationsföretaget Visit Sweden, och 

marknadsföringsbolaget Stockholm Visitors Board marknadsför bilden av Sverige internationellt. 

Avsikten är att få en större inblick om vilka strategier som tillämpas vid marknadsföringen samt, vilka 

faktorer som lyfts upp för att främja tillväxten inom rese- och turismindustrin i Sverige. T.ex. vilka 

drivkrafter som attraherar en turist att åka till storstäder. Denna studies grundläggande material bygger 

på intervjuer med Visit Sweden, Stockholm Visitors Bord och utrikesdepartementet. De litterära 

källorna består av vetenskaplig litteratur, artiklar, hemsidor, utredningar och rapporter. 

 

Utredningen visar att för att ett företag ska marknadsföra sig på ett effektivt sätt krävs det att de 

positionerar och segmenterar sig. Detta görs för att kunna skapa en konkurrenskraftig produkt eller 

varumärke. I denna rapport visade det sig att kommunikationsföretaget Visit Sweden marknadsför sig på 

en internationell nivå, genom sitt varumärke ”Sverige” som kopplad starkt med naturen. Medan 

marknadsföringsbolaget Stockholm Visitors Board marknadsför sig genom sitt varumärke ”Stockholm – 

The Capital of Scandinavia”. Deras budskap ut till turisterna är att Stockholm är Skandinaviens 

mittpunkt, kulturstad och ekonomiska centrum. De marknadsför Stockholm som en ”modern” och 

trendig stad med historia från sju sekler. Det som Stockholm Visitors Board ser som en inspirerande 

källa till att turister väljer att åka till Stockholm kan vara, att de får uppleva storstaden och samtidigt den 

genuina naturen. Båda dessa företag arbetar lönsamt med att öka tillväxten inom rese- och 

turismnäringen. 

 

Det har även visat sig i denna rapport att för att främja tillväxten inom rese- och turismindustrin, krävs 

det att regionens geografiska egenskaper lyfts upp. Visit Sweden hävdar att de faktorer som lyfts upp i 

Sverige är tillgängligheten, eftersom det åker många direktflyglinjer till Sverige. Andra faktorer som 

lyfts upp är exportmogna aktiviteterna, boende och mat. Visit Sweden jobbar effektivt med att locka hit 

allt flera turister. 

 

Därmed är det nödvändigt att en region har en stark image och en stark profil för att staten och 

näringslivet ska våga satsa mer. Näringsdepartementet har stadigt ökat sina anslag till Visit Sweden för 

ge möjlighet till att kunna satsa ännu mera på den internationella marknaden.  Detta gav positiva 

besökssiffror under 2009, som hamnade på 12,9 miljoner övernattningar från internationella turister. 

 
 
 
Nyckelord: Marknadsföring, turistnäringen, strategi, storstad.  

 



 

 

 

Förord 

 

Denna rapport är ett examensarbete på 15 högskolepoäng som är utfört vid Södertörns högskola. Studien 

är gjord mellan april 2010 och maj 2010, och är av utredande karaktär. Här presenteras en handling om 

hur strategisk marknadsföring tillämpas inom den Svenska turismnäringens marknadsföring i utlandet. 

Genom att ha utfört en teoretiskt och empiriskt vetenskaplig undersökning har jag fått mer kunskap och 

förståelse för hur den svenska turismnäringen marknadsför sig internationellt. Rapporten är utfört av 

Hevi Murad. 

 

Jag vill tacka alla personer som har varit tillmötesgående och bidragit med mycket kunskaper, och gett 

mig möjligheten att utföra alla dessa intervjuer. Stort tack till Fredrick Wetterqvist från 

utrikesdepartement, Bo Söderström, informationsdirektör hos Visit Sweden och, Ann-Charlotte Jönsson, 

PR manager och presschef för Stockholm Visitors Board. 

 

Till slut vill jag tacka alla övriga personer och kurskamrater som har gett mig inspiration, möjligheten 

att diskutera, bolla idéer samt ta del av deras kunskaper och arbetserfarenheter. 
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1 Inledning  

 

Detta kapitel tar upp en bakgrundsbeskrivning av den svenska turismnäringen och dess tillväxt för att ge 

läsaren en övergripande uppfattning av ämnet. Därefter följer problemformuleringarna som ska 

undersökas, och syftet med undersökningen.   

1.1 Bakgrund 

  

Enligt Visit Sweden var de utländska gästnätternas totala övernattningar på hotell, vandrarhem, 

camping, stugor, stugbyar och lägenheter, ca 12,9 miljoner övernattningar i Sverige under 2009. De 

senaste åren har övernattningarna från utlandet ökat stadigt, men under 2009 ökade det med 3,4 procent. 

Medan resor inom och till Europa minskade med 5 procent. Under 2009 skedde även ett annat 

genombrott, att utländska turister spenderade mera pengar än vad svenskarna gjorde i utlandet.
1
  

 

Den svenska turismen växer, och den svenska statens offentliga utredningar har bedömt att det kommer 

att fortsätta på detta vis. De positiva aspekterna är att det skapar arbetstillfällen och det ger intäkter till 

landet, samt att det kan skapa en regional utveckling. En annan positiv faktor med turismen till Sverige 

är de stora evenemangen som anordnas. Då är det många utländska besökare och deltagare som åker hit 

under en viss period för att få uppleva en oförglömlig upplevelse. Dessa positiva faktorer med turismen 

kan leda till samhällseffekter, som i sin tur ger betydande intäkter för turistnäringen och för staten. De 

internationella evenemang som anordnas i Sverige kan förstärka bilden av Sverige utomlands. Samtidigt 

som allt flera länder uppmärksammar Sverige.
2
 

 

Turismbranschen har alltid varit en viktig näring för Sverige, och det finns stora möjligheter för 

utveckling. Dagens moderna ekonomi har gjort stora framsteg och resetjänster har växt fram, både för 

företagsmarknaden och för den privata marknaden. Konkurrensen om turismen har blivit mycket 

hårdare och företag måste erbjuda kvalitet, kapacitet och talang för att kunna växa fram och överleva på 

marknaden.
3
 Det handlar om en hårdare konkurrens om turisterna och det ställs allt högre krav från 

kunderna, som gör att dessa företag måste på ett skickligt sätt lyfta fram det speciella med destinationen 

och profilera sig. Detta gäller även på den internationella marknaden.
4
  

 

I många regioner är turismnäringen en betydelsefull faktor för sysselsättning och tillväxt.
5
 De flesta 

länder har valt att ha en organisation som arbetar med turistfrämjandet för hela landet och dess 

internationella marknadsföring. De som arbetar för turism främjandet i Sverige är 

kommunikationsföretaget V.S. Visit Sweden AB. Detta företag bildades 1995, är hälften ägd av svenska 

turistnäringen (turismfrämjandeorganisationer) och hälften av staten via näringsdepartementet.
6
  

 

                                                
1 http://partner.visitsweden.com/sv/Startsida/Turism-i-Sverige/Fakta-om-turistnaringen/Fakta-om-turistnaringen/ 2010-05-09 
2 Statens offentliga utredningar., Tillväxten genom turistnäringen, 2007, s. 11 
3 Näringsdepartementet., Framtidsprogrammet: Strategier för tillväxt i den svenska rese- och turistindustrin, 2002, s. 4 
4 Larson, M., Kultur och turism- en studie om marknadsföring av ”kulturism”, 1995, s. 1  
5 Näringsdepartementet., Framtidsprogrammet: Strategier för tillväxt i den svenska rese- och turistindustrin, 2002, s. 4 
6 Statens offentliga utredningar., Tillväxten genom turistnäringen, 2007, s. 14 
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Det är 160 organisationer och företag tillsammans som arbetar inom Svensk Turism AB, de 

representerar över 10 000 företag inom den svenska besöksnäringen. Det är de som arbetar med att 

marknadsföra Sverige internationellt.
7
 Visit Sweden marknadsför Sverige internationellt och har 13 

prioriterade marknader som är Norge, Finland, Danmark, Ryssland, Tyskland, Storbritannien, 

Nederländerna, USA, Frankrike, Spanien, Italien, Japan och Kina.
8
  

 

Visit Sweden hävdar att av dessa är de tre största marknaderna för utländska turister är besökare från 

Norge, Tyskland och Danmark. De tre största mottagarlänen är Stockholms län, Västra Götalands och 

Skåne län.
9
 Det är både privata och affärsrelaterade resenärer som besöker Sverige.

10
 

 

Det är viktigt att människor får en möjlighet att resa vare sig det är för affärer, möten och upplevelser. 

Ulrika Messing, riksdagsledamot (S) gläds åt att se att människor från andra länder har ett intresse i att 

få uppleva Sverige som land. Turismen bidrar till att allt flera känner till ett visst land och landets 

självförtroende stärks, speciellt inom de internationella relationerna. Sverige som land har en hel del att 

bjuda på, till olika resenärer med olika behov. Allt från historiska sevärdheter till modern högteknologi. 

Dessutom har Sverige en välutbyggd infrastruktur, vacker och ren natur, bra anläggningar, hög säkerhet, 

många språkkunniga invånare och reaktivt god service. Landet har en stor potential när det gäller att 

arrangera evenemang, kongresser och möten.
11

 

1.2 Frågeställning 

 

 På vilket sätt marknadsför kommunikationsföretaget Visit Sweden, och marknadsföringsbolaget 

Stockholm Visitors Board bilden av Sverige internationellt? 

 

 Vilka är nyckelfaktorerna till Sveriges turistframgångar under de senaste åren?  

 

 Vilka faktorer lyfts upp för att främja tillväxten inom rese- och turismindustrin i Sverige? 

 

 Vilka tidigare utredningar har genomförts?  

 

1.3 Syfte 

 

Syftet med denna rapport är att utreda hur Visit Sweden samt Stockholm Visitors Board marknadsför 

den svenska turismnäringen internationellt. Via studier och intervjuer försöker utredningen att komma 

fram till vilka faktorer det är som attraherar turister till att besöka Sverige generellt och synnerhet 

Stockholmsregionen. Rapporten har även tagit hjälp av näringsdepartementet, som har ett gott samarbete 

med Visit Sweden samt Stockholm Visitors Board, för att införskaffa en mer konkret uppfattning.  

                                                
7 http://partner.visitsweden.com/Global/Om%20oss/Arsredovisning/VS_Arsred_2009.pdf?epslanguage=sv 2010-05-09 
8 http://partner.visitsweden.com/sv/Startsida/Turism-i-Sverige/Fakta-om-turistnaringen/Fakta-om-turistnaringen/ 2010-05-09 
9 http://partner.visitsweden.com/sv/Startsida/Turism-i-Sverige/Fakta-om-turistnaringen/Storsta-besoksmalen/ 2010-05-09 
10 http://partner.visitsweden.com/Global/Om%20oss/Arsredovisning/VS_Arsred_2009.pdf?epslanguage=sv 2010-05-09 
11 Näringsdepartementet., Framtidsprogrammet: Strategier för tillväxt i den svenska rese- och turistindustrin, 2002, s. 4 
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1.4 Avgränsningar  

 

I denna studie har jag valt att begränsa mig till hur den Svenska internationella turismmarknadsföringen 

ser ut. En specifik inblick görs över marknadsföringen av Stockholm, vi Stockholm Visitors Board. Jag 

ämnar inte skriva om hur marknadsföring ser ut för andra länder eller städer, då det skulle innebära en 

för omfattande studie.  

 

Utredningen har valt att fokusera på Visit Sweden som ansvarar för all extern internationell 

marknadsföring av Sverige. Samt Stockholm Visitors Board som ansvarar för marknadsföringen av 

Stockholmsregionen, både nationellt och internationellt. Från början har utgångspunkten varit Visit 

Sweden, vars uppgift är att marknadsföra Sverige för utländska besökare. Men då Visit Sweden har ett 

nära samarbete med Stockholm Visiters Board och använder sig mycket av Stockholmsregionen som en 

ankare för att locka turister till Sverige så har rapporten även tagit med Stockholm Visitors Board som 

en viktig aspekt i den internationella marknadsföringen av Sverige. Inget är skrivet i svart på vitt och 

dessa två företags uppdrag går in i varandra på flera områden.  

 

Visit Sweden är landets enda organisation som enbart arbetar med den internationella marknadsföringen 

av Sverige. Stockholm Visitors Board arbetar med en mycket spännande region, huvudstaden 

Stockholm. Personligen ser jag Stockholm som ett mycket intressant fall då staden fungerar som en 

knytpunkt för den Svenska turismnäringen. 

  

På grund av den strama tidsramen som utredningen arbetat under har endast ett fåtal nyckelpersoner 

inom den Svenska turismnäringen valts ut till intervjuer, detta för en rimlig intervjuavgränsning. 

Förhoppningarna var att noggrant välja viktiga personer som kan ge många svar. Det har inte varit så lätt 

att komma i kontakt med dessa personer och i slutändan har utredningen endast mäktats med tre  

intervjuer, då det har varit mycket svårt att få tid av dessa nyckelpersoner. Även om jag gärna hade 

önskat ett större spann av intervjuer så har jag fått acceptera det låga intresset till att delta i en students 

utredning. Ett standard svar jag oftast fick var ”Du kan leta på vår hemsida” eller ”Vi har en speciell 

länk för studenter på vår hemsida”.   

1.5 Definitioner 

 

Turist: En turist är en besökare som övernattar på den besökta destinationen.
12

  

 

Turism: Olika aktiviteter som människor reser till och destinationer som de vistas på utanför sin vanliga 

omgivning. Vistelsetiden kan skilja sig. För att man ska räknas som turist ska det aktuella besöket vara 

kortare än ett år när det gäller affärer, fritid eller andra syften.
13

  

 

Turistnäring: Organisationer och företag som levererar tjänster och varor, som är ämnade för människor 

som utövar turism. Turistnäring är ett mycket vanlig begrepp som används inom turistpropositionen, och 

är fastställd av Nutek. Statens offentliga utredning har valt att i detta begrepp innefatta organisationer 

och företag, som helt eller delvis är ägda av företag i turistnäringen. Exempelvis: Svensk Turism AB, 

Visit Sweden och Rese- och turistnäringen i Sverige (RTS).
14

    

 

                                                
12 Statens offentliga utredningar., Tillväxten genom turistnäringen, 2007, s. 31, 32 
13 Ibid 
14 Ibid, s. 33 
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Marknadsföring: En organisatorisk funktion där det ingår en rad processer för att kunna skapa 

kommunicera, skapa och leverera det som efterfrågas hos kunden.  För att detta ska vara möjligt för 

organisationer att hantera, krävs det att de kan utveckla kundrelationen på ett sätt som ger företaget en 

ökad vinst.
15

 

 

Strategi: Begreppet syftar på flera kategorier så som samhället, militären och det civila.
16

 Med hjälp av 

användning av strategi ska det ge företagen en vägledning, och kunna komma fram till de målen som 

satts upp. Samt hur företaget bör förhålla sig till dessa vägval, för att det ska finnas en möjlighet till 

utveckling och genomslag.
17

  

 

Storstad: Definitionen av en storstad är att det är en stad med en befolkningsmängd som överstiger 

200 000 invånare.
18

   

1.6 Disposition 

 

Första kapitlet beskriver den svenska turistnäringens bakgrund och  

dess innebörd för landet. Här finns även rapportens frågeställning,  

syfte, avgränsning och definition. 

 

Kapitel två går rapporten igenom vilka metoder och materialval, som  

har tillämpats under utredningen.  Samt en kvalitetssäkring och kritisk granskning. 

 

Kapitel tre går igenom dem relevanta teorier som utredningen har valt  

att använda sig av. 

 

Kapitel fyra innehåller de empiriska valen som utredningen har valt  

att utföra. Här redovisas intervjuresultaten samt de intervjuades  

bakgrund. 

 

Kapitel fem täcker analysen och slutsatserna som rapporten har kommit  

fram till. 

 

Slutligen, kapitel sex, som redogör för referenser och källhänvisning.  

Bilagorna återfinns i slutet av rapporten. 

                                                
15 http://www.ne.se/marknadsf%C3%B6ring 2010-04-25 
16 http://www.ne.se/strategi 2010-04-25 
17 Näringsdepartementet., Framtidsprogrammet: Strategier för tillväxt i den svenska rese- och turistindustrin, 2002, s. 10 
18 http://www.scb.se/Pages/PressRelease____283899.aspx 2010-05-14 
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2 Metod 

 

I detta kapitel presenteras dem valda forskningsmetoderna som tillämpas i rapporten. Sedan avslutas 

kapitlet med en kritisk granskning av de valda metoderna.  För att få ett större grepp om vad det är som 

måste tillämpas inom en internationell turist marknadsföring, har denna rapport valt att studera Visit 

Sweden samt Stockholm Visitors Bord.   

2.1 Tillvägagångssätt 

 

Den vetenskapliga teoretiska referensramen bygger på en datainsamling från fallstudie, böcker, artiklar, 

rapporter och utredningar som har använts inom den svenska turistnäringens marknadsföring. Den 

kvalitativa forskningsmetoden kommer att byggas på intervjuer med olika nyckelpersoner inom ämnet 

marknadsföring av Sverige och Stockholm. Denna metodval har styrts av att utreda vilka 

marknadsstrategier som finns inom Sverige, för att sedan kunna besvara de forskningsfrågor som 

rapporten behandlar.
19

   

 

2.2 Kvalitativa metoder 
 

Inom samhällsforskning syftar kvalitativa metoder till att beskriva ett fenomen och dess egenskaper, så 

grundligt som möjligt. Medan den kvantitativa metoden syftar till att beskriva fenomenets utbredning.
20

 

Det kvalitativa (induktiva) synsättet, bygger på att teorin är resultatet av en forskningsansats. Det råder 

ett samspel mellan teorier och forskning. Inom den kvalitativa metoden utgår man från intervjuer, 

insamling av analyser, observationer och dokument som man tillämpar i sin forskning. Denna process 

innebär att man drar generaliserbara slutsatser av observationerna. Denna rapport försöker sig på att 

förklarat fenomenet kring frågeställningen och analyserat ämnet. Samt att tre intervjuer, en 

telefonintervju och två mail-intervjuer, har genomförts för att jämföras med det teoretiska insamlade 

data.
21

   

2.3 Vetenskapsteori 

 

Vetenskap handlar om människans kunskaper i differenta ämnen. Om t.ex. saker vi kan, får och bör 

göra. Denna kunskap är grunden för våra handlingar. Det är viktigt att vi är ödmjuka och medvetna inför 

det okända som vi inte har vetenskap om. Vilket är en faktisk förutsättning för att vi ska kunna utvecklas 

och lära oss ny kunskap som vi inte hade tidigare.
22

 Inom den sociologiska teorin finns det två 

huvudspår, de första handlar om människan och den sociala verklighet som hon själva har skapat. Det 

innebär att det finns en mening eller betydelse med det vi människor har tillskrivit, inom våra handlingar 

och uppfattningar. Denna teori kallas det meningstydande spåret, och kommer från sociologen Max 

Weber (1864-1920).
23

 Denna studie har använt sig av det meningstydande spåret där litteraturkällor, 

rapporter, utredningar och intervjusvar har tolkats.  Det för att rapporten själv i sig ska kunna, i 

framtiden, bidra med summeringar och fakta för kommande studier. Det meningstydande spåret känns 

som ett bra val och nivå för en rapport som denna. Det för att inte involvera nya begrepp eller abstrakta 

uppfattningar, utan bara använda sig av redan kända sådana. 

                                                
19 Jensen, M., Kvalitativa metoder – för samhälls- och beteendevetare, 1991, s. 6 
20 Ibid 
21 Bryman, A., Samhällsvetenskapliga metoder, 2002, s. 22-24 
22 Birkler, J., Vetenskapsteori, 2008, s. 7-8 
23 Jensen, M., Kvalitativa metoder – för samhälls- och beteendevetare, 1991, s. 6-8 
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Det andra huvudspåret handlar om att forskaren skapar nya meningsfulla begrepp oberoende av 

uppfattningar hos de involverade människorna. Även om de involverade människornas handlingar styrs 

av dessa begrepp, behöver de inte känna till begreppen. Denna teori kallas det meningsskapande 

huvudspåret, och kommer från sociologen Emile Durkheim (1858-1917).
24

 Rapporten har valt att inte 

använda sig av detta teoretiska huvudspår, då det är alldeles för akademiskt invecklat och teoretiskt 

komplicerat. Det lämpar sig bättre för forskning på en högre nivå.     

2.4 Reliabilitet, validitet och objektivitet 

 

Oavsett vilken metod man väljer att använda sig av för att samla in information, är det ett måste att 

kritiskt granska den först innan man avgör hur tillförlitligt och giltig den är. Reliabilitet anger 

tillförlitligheten hos mätinstrumentet. Oavsett vilket tillvägagångssätt eller instrument som används, ska 

resultatet vara desamma. Resultatet ska kunna upprepas av flera författare eller forskare, då har 

forskningsundersökningen en hög reliabilitet.
25

 Inom alla vetenskaper bör man vara observant med 

mätinstrumentet, eftersom mätinstrumentet har forskaren själv konstruerat. Exempel på mätinstrument 

är frågeformulär. Det kan föreligga en risk om att mätinstrumentets pålitlighet sjunker.
26

  

 

Medan validitet innebär mått på en viss fråga. Det mäter eller beskrivning det som är avsett att mäta från 

första början. Med detta innebär det att påståenden mäts, att tolkningarna måste överstämma med det 

insamlad data. Validitet är viktigt inom en utredande rapport, för att det ska ge trovärdiga resultat och 

slutsatser som beläggs inom rapporten. Validiteten ökar om man använder sig av flera olika metoder för 

forskning.
27

 Denna rapports tillförlitlighet är i stor grad baserad på litteratur, statliga utredningar, 

tidigare forskning samt akademiska rapporter. Även intervjuer har genomfört för att styrka den 

insamlade data.
28

  

 

Objektivitet innebär att människor möter sociala företeelser i form av yttre fakta, som vi inte kan 

påverka. I denna rapport, handlar det om i vilken utsträckning mina värderingar har påverkat studien. 

Det är viktigt att på ett objektivt sätt motivera och tydliggöra de val som utförts inom studien samt de 

slutsatser som dragits. För att läsaren på ett tydligt sätt ska få en möjlighet att ta ställning till resultatet, 

och bilda sig en egen uppfattning inom ämnet.
29

 Objektivitet till hänvisade källor är väldigt viktigt, 

eftersom vissa källor kan vara vinklade eller till och med rent av vara propagandamaterial.
30

  

2.5 Kvalitetssäkring och kritisk granskning 

 

Denna rapport har tillämpat både primärdata och sekundärdata som en kunskapskälla. Där primärdata 

till större del har varit baserad på intervjuer, men även en del litteratur. Dem sekundära data däremot är 

till större delen baserad på litteraturstudier och tidigare forskning som har sammanställts av både mig, 

för denna rapport, men även av andra till andra utredningar och rapporter. Det har varit viktigt för mig 

att förhålla mig kritisk till dessa källor, eftersom dessa källors data insamlats vid tidigare tidspunkter och 

inte alltid är lätt att spåra. Det som oftast brukar saknas är hur dessa källor har samlats in, det är då man 

kan tala om att ett materials validitet sjunker. Dessutom kan dessa sekundära källor ha inbakade tolkning 

och ställningstaganden av dem som bearbetat den primära källan.  

 

                                                
24 Ibid 
25, Introduktion till forskningsmetodik, 2006, s. 117-118 
26Ejvegård, R., Vetenskaplig metod, 1996, s. 67-68 
27 Judith, B., Introduktion till forskningsmetodik, 2006, s. 117-118 
28 Bryman, A., Samhällsvetenskapliga metoder, 2002, s. 20-23, 30 
29 Ibid 
30 Ejvegård, R., Vetenskaplig metod, 1996, s. 18 
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Jag har även varit väldigt medveten om att de intervjuer som har genomförts är för få för att kunna dra 

större konkreta slutsatser, jag har haft det i åtanke hela tiden under rapportens gång. Det var inte riktigt 

meningen att antalet intervjuer skulle bli så få. Det har bara varit väldigt svårt att få nyckelpersoner att 

ställa upp på intervjuer, varken via träffar, telefonsamtal eller mail. Och dem som ställde upp har 

dessutom tagit flera veckor på sig att svara. Med en längre tidsram så kanske fler intervjuer hade kunnat 

genomföras och på så sätt stärka intervjuernas auktoritet. 

 

Dessutom skall man alltid ha en försiktig tillförlit till data hämtad från internet. Här gäller det att ha en 

hög kritisk granskning emot t.ex. organisationers hemsidor vars egna intressen oftast lyfts upp och 

förskönas. För denna utredning har det dock varit en fördel för mig att veta att, de organisationer som 

rapporten har berört, är delvis partiska på sina hemsidor. Då rapportens fokus har varit att få en inblick i 

hur de marknadsför sig samt vilka faktorer de vill lyfta fram. Man kan säga att det har lett till en omvänd 

psykologi, där jag som besökare på deras hemsidor har varit medveten om deras strategi och på så sätt 

kunnat använda min medvetenhet vid insamlingen av data från deras hemsidor till min rapport. 

2.6 Deduktivt, induktivt och abduktivt synsätt   

 

Deduktivt, induktivt och abduktivt är tre vetenskapliga metoder som bygger på hur en författare drar 

slutsatser inom undersökningsarbetet. Det deduktiva syftar till förhållandet mellan teori och praktik. Här 

testas hypoteser mot verkligheten via observationer. Teorin är det övervägande och slutsatserna bygger 

på empiriska granskningar. Författarens uppgift är att specificera hur information kan samlas in utifrån 

data. Sedan beskriver författaren konsekvenserna av resultatet för teorin inom undersökningen. Slutligen 

kopplas resultatet till teorin. Detta angreppssätt förknippas med en kvantitativ synsätt.
31

 

 

Inom induktivt synsätt kopplar författaren samman teori och forskning. Den teoretiska referensramen är 

resultatet av undersökningen. Här dras det generaliserbara slutsatser av observationerna. Studien har sin 

början i verkligheten, sedan kopplas det samman med mönster, som slutligen sammanfattas i teorier och 

modeller. Inom denna angreppssätt krävs det inte alltid någon inläsning av den existerande teorin utan 

modeller och teorier kan utformas efter empirin som samlats in. Detta angreppssätt förknippas med en 

kvalitativ synsätt.
32

 Denna studie har använt sig av intervjuer som sedan kopplats samman med 

teorierna, och slutligen dragit generaliserbara slutsatser. Inom ett forskningsarbete sker det en 

kombination mellan deduktivt och induktivt synsätt, då talar man om abduktion. Ett abduktivt synsätt 

bygger på intervjuundersökningar, och tidigare erfarenheter.
33

  

2.7 Datainsamlingsmetoder 

2.7.1 Metodtriangulering 

 

Genom att använda olika datainsamling till en utredning ges det möjligheter till data komplettering, och 

en ökad kvalitet. När två datainsamlingstekniker ger samma resultat, tyder det på att undersökningen är i 

samma riktning som datakällan, dessa insamlingstekniker och att resultatet inte kan betvivlas utifrån de 

variabler och parametrar som satts upp vid utredningens start. Men detta betyder inte nödvändigtvist att 

resultatet är riktigt eller tillräckligt, bara att resultatets utfall stämmer med utredningens riktparametrar.
34

  

                                                
31 Bryman, A., Samhällsvetenskapliga metoder, 2002, s. 20-23, 30 
32 Ibid 
33 http://www.eki.mdh.se/personal/mlc01/metod_0_7/Induktion, deduktionochabduktion.html 2010-05-08 
34 Jensen, M., Kvalitativa metoder – för samhälls- och beteendevetare, 1991, s. 96, 64 
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2.7.2 Intervjuer 

  

Denna rapport har använt sig av intervjuer som en datainsamlingsmetod. En telefonintervju samt två 

mail-intervjuer har utförts för att få mer kunskap om ämnet. Frågorna är riktade mot samma ämne för att 

få en fördjupning och svar på det som undersökts. Att dessa intervjuer skedde via telefon och mail var 

pågrund av, att dessa nyckelpersoner hade ont om tid med personliga intervjuer. De utförda 

intervjuernas svar har insamlats och bearbetats inom den empiriska delen av rapporten. Då frågor kan 

anpassas efter varje individuell respondent, ger denna metod en möjlighet till djupare förståelse för 

ämnet.
35

 När man tillämpar mail-intervjuer, är det viktigt att frågeformuleringen utformas tydligt så att 

den intervjuade personen ska tolka det korrekt.
36

  

 

Dock finns det nackdelar med telefonintervjuer och mail-intervjuer, vilket är att kroppsspråk inte kan 

läsas av. Därför är det av stor tyngd att intervjun har utförliga och lättförståliga frågor, för att undervika 

missförstånd. Dessa metoder att sköta intervjuerna på är både biligare och snabbare, än att mötas ansikte 

mot ansikte. Inom kvalitativa metoder är det tillförlitligheten som all fokus läggs på.
37

 De tre 

nyckelpersonerna som har blivit intervjuade för denna rapport är; Fredrik Wetterqvist från 

utrikesdepartementet, där intervjun genomförts via telefonsamtal. Via mail har Ann-Charlotte Jönsson 

som är PR manager och presschef på Stockholm Visitors Board samt Bo Söderström, 

informationsdirektör på Visit Sweden, blivit intervjuade. 

2.7.3 Litteraturstudier  

 

All insamlade data från skrivet material räknas till kategorin litteraturstudie. Exempel; böcker, rapporter, 

utredningar, tidskrifter osv. I denna studie har litteraturstudier tillämpats. Rapportens 

inhämtningsmaterial klassas sekundärdata. Det har varit viktigt för mig som rapportens författare att ha i 

åtanke, att mycket av den inhämtade sekundärdata är tolkningar av andra personers texter, och att det i 

dessa fall kan ske egentolkningar, ”feltolkningar”, som inte är avsedda att ske.
38

     

2.7.4 Fallstudie 

 

En fallstudie fokuserar på en djupgående studie, inom ramen för en viss avgränsning av aspekter för 

frågeställningen. Fallstudien bedrivs av en empirisk ansatts.
39

 Syftet med fallstudie är att förstå ämnet, 

inte bara förklara det. Denna metod har en stor närhet till analysobjektet. Fallstudie är mer idégivande, 

och inbjuder till upplevelser.
40

 Det kan hävdas att det normalt inte går att generalisera resultatet från 

fallstudieundersökningar. Därmed är det bra att använda sig av flera olika undersökningsmetoder vid en 

utredning, för bästa möjliga resultat.
41

  

 

Denna rapport har utöver fallstudier, använt sig av litteraturstudie samt intervjuer för att finna ett 

mönster. Studiens fokus har varit emot det strategiska samt kommunikativa i marknadsföringen. 

Förhoppningarna har varit att finna ett tydligt mönster hos denna fokusering.
42

  

                                                
35 Ibid 
36 Jacobsen, D., Vad, hur och varför? Om metodval i företagsekonomi och andra samhällsvetenskapliga ämnen, 2002, s. 310-

321 
37 Jensen, M., Kvalitativa metoder – för samhälls- och beteendevetare, 1991, s. 64 
38 Ibid 
39 Judith, B., Introduktion till forskningsmetodik, 2006, s. 20-22, 91-92 
40 Ejvegård, R., Vetenskaplig metod, 1996, s. 32 
41 Judith, B., Introduktion till forskningsmetodik, 2006, s. 20-22, 91-92 
42 Ibid 
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2.7.5 Hemsidor  

 

Det är varje enskild individs uppgift att i så stor utsträckning som möjligt alltid kritisk granska källor. 

Det är bra att vara medveten om att mycket av informationen som finns på olika hemsidor kan vara skev 

eller vinklad till intressentens fördel, eftersom de oftast vill marknadsföra sig via dessa sidor.
43

 Detta är 

något positivt för denna rapport, eftersom en del av dess frågeställning och syfte är att ta reda på hur 

”Visit Sweden” och ”Stockholm Visitors Board” marknadsför bilden av Sverige och Stockholm 

internationellt. Deras hemsidor är med andra ord en indirekt spegelbild av hur organisationerna vill 

framhäva sig själva på t.ex. webben och mot den målgrupp som man räknar med via internet.
44

  

2.8 Urval  

 

Vid en utredning är det viktigt för utredaren att formulera tydliga hypoteser att sätta på prov under 

utredningen. Här är det viktigt att välja ut nyckelpersoner, faktorer, organisationer, fall osv. som kan 

vara bidragande faktorer till utredningen av hypoteserna.
45

  

 

För denna rapport har dessa nyckelpersonen valts ut: 

 

Ann-Charlotte/ PR Manager/ Presschef/ Stockholm Visitors Board, intervjuad 1/5/10. 

 

Fredrik Wetterqvist/ utrikesdepartement, intervjuad 5/5/10.  

 

Bo Söderström/ informationsdirektör/ Visit Sweden, intervjuad 5/5/10.  

 

Valet av dessa personer har baserat på deras nyckelroller inom den uppsatta frågeställningen, bilden av 

Sverige utåt till de internationella turisterna. Dessa personer har bidragit till att tydliggöra 

frågeställningarna och har gett en större inblick i hur den svenska turismnäringen marknadsför Sverige 

internationellt. Se även 1.4 Avgränsningar för ett förtydligande till det låga antalet nyckelpersoner.   

 

                                                
43 Judith, B., Introduktion till forskningsmetodik, 2006, s. 20-22, 91-92 
44 Jensen, M., Kvalitativa metoder – för samhälls- och beteendevetare, 1991, s. 60 
45Ibid 



 

10 

 

3 Teori 

 

Detta kapitel behandlar den teoretiska referensramen, den går in på en historisk beskrivning av 

marknadsföringsområdet. Sedan fortsätter den in på vilka faktorer som påverkar en turist till att resa. 

Därefter beskrivs hur en plats/destination marknadsföra sig. Slutligen går kapitlen in på tidigare 

forskning inom turismbranschen samt tidigare utredningar som har gjorts inom den svenska 

turismnäringen. 

3.1 Marknadsföring 

 

Marknadsföring handlar om att en organisation eller företag ska övertyga och nå ut med ett budskap till 

kunderna, målgrupp, konsumenter osv. Marknadsföringen inom ett företag innebär en omfattande 

process, där det handlar om att föra samman olika faktorer och parametrar som företaget måste ta 

hänsyn till för att nå de uppsatta målen.
46

  

 

Dessa faktorer kan vara att företaget måste analysera omvärlden, förstå konsumentens behov, ta fram 

konkurrenskraftiga produkter, sälja dessa produkter till rätt kunder och slutligen bygga upp en långsiktig 

kundrelation för att kunden ska återvända. För att företaget ska förstå hur marknaden fungerar, måste de 

ha kännedom om det befintliga utbudet och vad marknaden efterfrågar. Denna figur visar generella 

karaktärsdrag som en organisation kan arbete med. Stegen i modellen hjälper oss att förstå och kunna 

analysera, de olika stegen inom en organisations utveckling av marknadsföringstänkandet.
47

 

 

 

 

 

 

Marknadsföringsfokus 
 

Figur 1. Marknadsföringsfokus (Källa: Philip Kotler).  

 

Det finns flera synsätt inom marknadsföring, ett av dem är produktionsfokus, vilket bygger på att kunder 

väljer produkter som har ett lågt pris och hög tillgänglighet. En annan är produktfokus, som bygger på 

att kunder väljer produkten som har bäst prestanda och kvalitet. De väljer hellre produkter som är 

miljövänliga och har en hög prestanda, än längsta pris. De företag som inte har starka konkurrenter på 

marknaden, kan använda sig av produktfokus till sina kunder. För att en produkt ska anses vara attraktiv 

och sälja bra måste den ha attraktiva funktioner, bra design, snygg förpackning, godtagbar pris, god 

distribution och slutligen måste produktens marknadskommunikation vara väl utvecklad.
48

  

 

I dagens samhälle har den mediala granskningen av företagen börjat uppmärksammas allt mera, och 

konsumenterna ställer allt högre krav på produkterna samt att marknaden erbjuder allt större varuutbud. 

Det innebär att konsumenterna är mer krävande och mindre toleranta mot fel. Försäljare, hotell och 

hantverkare måste vara mer professionella och välinformerade för att kunna sälja.
49

    

                                                
46 Parment, A., Marknadsföring – kort och gott, 2008, s. 15-213 
47 Ibid 
48 Ibid 
49 Ibid 

Målmarknad    Kundbehov      Integrerad Lönsamhet  

      marknadsföring kundtillfredsställelse 
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3.2 Makromiljön och mikromiljön 

 

För en organisation kan makromiljön beskriva den globala affärsmiljön som organisationen verkar i. Det 

kan handla om de ekonomiska, demografiska, kulturella och teknologiska faktorer som styrs av 

omvärlden. Dessa faktorer kan inte en organisation påverka, utan de måste endast förhålla sig till dem. 

De organisationer som följer makromiljön är proaktiva, vilket innebär att de accepterar de förändringar 

som sker. Medan organisationer som underlåter att följa utvecklingen, eller tror att förändringarna inte 

har någon betydelse är reaktiva.
50

    

 

I makromiljön finner man en organisations relation till alla aktörer och individer. Här ingår kunder, 

leverantörer, anställda (interna rekryteringar tillhör mikromiljön), reklambyråer, lokala medier, 

allmänheten (interna tillhör mikromiljön), distributörer och konkurrenter. Skillnaden mellan 

mikromiljön och makromiljön är att mikromiljön är betydligt mer påtaglig. Det är betydligt mindre 

chans att man missar de viktiga händelserna inom mikromiljön.
51

     

3.3 Omvärldsanalys samt SWOT- analys 

 

För att ett företag ska kunna överleva och bli framgångsrik, är det ett måste att vara uppmärksammad 

mot det som sker i omvärlden. Därmed är det viktigt för ett företag att skissa på en omvärldsanalys. När 

ett företag ägnar sig åt en omvärldsanalys, införskaffas en överblick för hur förändrlig omgivningens 

organisationer är. Desto mera förändlig omgivningen är, desto viktigare är det för ett företag att vara 

proaktivt. Företaget måste vara öppen och dra nytta av de möjligheter, trender, mönster osv. som följer 

med i den föränderliga omgivningen.
52

  

 

En SWOT – analys beskriver en organisations nuläge, där man ser vilka styrkor, svagheter, möjligheter 

och hot som finns i omgivningen. Här nedan följer en kort beskrivning för varje faktors innebörd:
53

 

 

 Styrkor: Vilka styrkor som en organisation har. 

 

Svagheter: De svagheter som kan finnas, exempelvis en problematisk ålderstuktur. 

 

Möjligheter: En organisations möjligheter, exempelvis om en organisation har ett försprång på sina 

konkurrenter inom teknologin. 

 

Hot: Exempelvis en kulturell förändring hos kunderna som gör produkten mindre intressant, eller en 

ökad kostnad som slår hårt mot organisationen.
54

   

                                                
50 Ibid 
51 Ibid 
52 Kotler, P., Marknadsföring - Att skapa, vinna och dominera marknader, 2008, s. 204-205 
53 Ibid 
54 Ibid 
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3.4 Strategisk marknadsföring  

 

För att en organisation eller företag ska säkerställa långsiktig överlevnad på marknaden och vara 

lönsamt, är den viktigaste utgångspunkten att de måste veta varför de finns till. Inom strategisk 

planering bestämmer organisationen de övergripande målen. Detta är baserat på de möjligheter som 

finns i omvärlden samt dem förutsättningar och kompetenser som finns inom organisationen. För att en 

organisation ska kunna göra detta tillämpar de en SWOT-analys.  

 

Efter att SWOT-analysen är fastställda, då är det dags för en organisation att planera marknadsstrategin 

som ingår i affärsportföljen. Marknadsföringsstrategin bygger på att företaget positionerar sig, samt 

segmenterar marknaden. Denna position sker genom marketing mix- synsättet, de 4 P:en är följande:
55

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

Figur 2. Marketing mix - synsättet (Källa: Philip Kotler, 2008 s. 121-134).
56

  

 

Alla dessa fyra P:en är viktiga för att en organisation ska kunna förfölja en genomtänkt marknadsföring. 

Definitionen av en produkt är att, organisationen erbjuder något till marknaden som tillfredställer/mättar 

kundernas önskan eller behov. I dagens samhälle är konsumenter allt mer informerade och ställer allt 

högre krav. Därför är det viktigt för organisationer och företag att profilera sitt budskap, för att nå ut till 

den aktuella målgruppen. När ett företag ska mäta effekterna av sin marknadskommunikation, måste de 

ha vetenskap i följande:
57

  

 

 Vad är budskapet som man vill nå ut med? 

 

 Vilka målgrupper vill man nå ut till?  

 

 Hur når man ut med budskapet till dessa målgrupper, på ett effektivt sätt? (Det är här man ska ha 

en kommunikationsstrategi).
58

  

                                                
55 Ibid, 121-134 
56 Ibid 
57 Parment, A., Marknadsföring – kort och gott, 2008, s. 15-213 
58 Ibid 
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Prissättning. 
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3.5 Marknadskommunikationsmixen  

 

Marknadskommunikationsmixen där flera områden ingår i en mix kan t.ex. vara: PR och annonsering 

etc. Här nedan följer en kort inblick.
59

 

 

Public relations (PR) – handlar om att försöka skapa en positiv uppmärksamhet kring produkten eller 

varumärket. Informationen som organisationen förmedlar ska framstås som en nyhet och inte reklam. 

Det är vanligt att organisationer vänder sig till en viss typ av PR- byrå när de lanserar en ny produkt på 

marknaden för at få olika media kanaler att skriva positivt om produkten. Media kanalerna kan vara allt 

från teveprogram, tidningar, nyhetswebbar etc. PR antar olika former, exempelvis kan medverkan på 

event, mässor, sponsring vara aktuella etc.
60

    

 

Annonsering – marknadsföring med annonsering sker via t.ex. tidningar, tv, utomhusaffischering, 

magasiner osv. Här når organisationen många geografisk sprida konsumenter. Organisationen kan sända 

budskapet, antingen via samma eller många annonsmedier. Genom annonsering kan organisationer 

informera, öka intresset för produkten, bygga upp sitt varumärke och positionera sig i marknaden. Det är 

viktigt att organisationen profilerar sig oavsett vilken typ av annonsering som väljs, för att sticka ut i 

dagens kommunikationsintensiva värld. Dessutom är annonsering en relativt opersonlig mediekanal och 

det har blivit allt svårare att nå ut med sitt budskap.
61

  

3.5.1 Nätet som en kommunikationsstrategi 

 

Hemsidor är en viktig och självklar marknadskommunikationskanal. Det har en styrande effekt och all 

kommunikation som sker på en hemsida om varumärket måste gälla i alla sammanhang. Exempelvis, 

om en hotellkedja benämner på sin hemsida att inom en viss paketresa ingår det frukost, då ska alla 

hotell inom denna kedja leva upp till det som står på hemsidan. Nätet har flera funktioner som en 

organisation kan ta användning av för att ta reda på hur sitt varumärke, position och produkt uppfattas 

av konsumenter. Men även hur konkurrenternas produkt uppfattas av konsumenterna, exempelvis via 

nätforum, bloggar, nyhetswebbar, produkttester, utländska recensioner etc. Via nätet vädrar 

konsumenterna sina åsikter, och då kommer både de negativa och positiva sidorna fram.
62

  

 

Konsumenten ska få vädra sin åsikt, även om det är något negativt om organisationen. Ingen vet hur 

framtiden kommer att se ut, om bloggar kommer att finnas kvar eller försvinna för gott. Men en sak är 

självklart att förändring inom tekniken, kommer att fortsätta att utvecklas. Vilket leder till att 

konsumentattityder, nya köpmönster etc. kommer att förändras ständigt i framtiden.
63

      

                                                
59 Ibid 
60 Ibid 
61 Ibid 
62 Ibid 
63

 Ibid 
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3.6 Push och pull faktorer 

 

Inom turismlitteraturen har uppmärksamheten alltid varit inriktad på vad det är som motiverar en turist, 

både affärsrelaterad turism och privat turism, till att resa och uppleva. Motivationen hos turisten kan 

benämnas som en variabel, turist-beteendet. Det är nödvändigt att förstå dessa faktorer (resa/uppleva) 

och relationen mellan de. Eftersom kunskapen om interaktionen mellan dessa två faktorer, hjälper oss att 

på ett effektivt sätt marknadsföra och utveckla attraktionen för en destination. Att koppla dessa två 

faktorer tillsammans hjälper marknadsföraren att ta fram den mest lyckade och framgångsrika 

turistprodukten. De flesta turismlitteraturer diskuterar motivationen och drivkraften bakom viljan att 

turista. Dessa tas upp i t.ex. koncept som ”push” och ”pull” faktorer.
64

  

 

Teorin är att människor reser eftersom de är drivna, ”push”, och attraherade, ”pull”, till resandet. Dessa 

motivationsvariabler beskriver hur individers motivation (push) till resebeslut tyr sig och hur deras 

beslut (pull) till destinationer baseras. Traditionellt har ”push” motivationen blivit den förklarande 

aspekten till resandet, medan ”pull” motivationen har blivit det faktiska destinationsvalet. Push 

faktorerna anses vara socialpsykologiska motivationer, som får individer att bli villiga till att resa. De 

flesta av push faktorerna så som resenärens förväntningar är inte påtagliga, de kan ses som inneboende 

begäran. Det kan vara att få avkoppling, vila, äventyr, vara på flykt, social interaktion, hälsa osv. Medan 

pull faktorer är de som attraherar individerna till en specifik destination. Pull faktorer kan tydligt läsas 

och analyseras utifrån hur attraktiv en destination anses enligt resenärer. Pull faktorer är påtagliga 

resurser, det kan vara historiska aspekter, nöjesanläggningar, stränder, kultur, mat osv. I pull faktorer 

ingår även resenärens förväntningar och uppfattningar om destinationen utifrån den skapade bilden av 

marknadsföringen.
65

     

3.7 Platsmarknadsföring 

 

I det nutida samhället som vi lever i är det viktigt att lyfta fram attraktionskraften hos destinations 

platser och regioner. Olika geografiska regioners unika egenskaper måste lyftas upp eftersom dessa 

egenskaper kan vara avgörande för den lokala tillväxten och utvecklingen. Dessa unika egenskaper kan 

även vara det som får regionen på kartan och konkurrenskraftig på den internationella marknaden. Det 

är absolut nödvändigt att regionen profileras och marknadsförs för att konkurera på den internationella 

turism scenen.
66

  

 

En region som har en stark image och en stark profil klarar sig allt bättre på alla nivåer. Statliga 

satsningar vågar göra på regionen, näringslivet frodas, nyetableringar ökar etc. när en region har tydliga 

profileringar. Miljöer som är mer positiva till utveckling, lockar allt flera kreativa människor och 

företag. Innebörden med platsmarknadsföring är att förmedla och skapa en positiv bild av en plats. 

Regioner och städer vill lyfta fram den unika karaktären som de har.
67

  

 

                                                
64 Baloglu, S & Uysal, M, Market segments of push and pull motivations: a canonical correlation approach,  

International Journal of Contemporary Hospitality Management, Volume: 8, Issue: 3, 1996, Page: 32-38, Emerald 

management extra plus 
65

Ibid 
66 Bohlin, M & Elbe, J., Utveckla turistdestinationer, 2007, s. 118-119 
67 Ibid 
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Vidare strävar dessa platsmarknadsföringar efter att skapa en bild av platsen utefter ett globalt recept. 

Det som ingår i detta recept är kulturen och historian inom den lokala regionen, shoppingmöjligheter, 

nattliv och fräscha miljöer. Det som efterfrågas kan vara en kombination av natur, konsumtion och 

kultur. Det är upplevelsen av platsen som all fokus ligger på. En plats kan marknadsföras även via 

evenemang, där evenemanget kan vara musik, sport, kultur osv. För att attrahera en viss målgrupp måste 

platsen synliggöras som ett varumärke, genom att visa vilka kvalitéer och värden den har. Det är viktigt 

att varumärket ”platsen” säger något väsentligt om platsens egenskaper. Varumärket bär ett värde eller 

en kultur, som måste förmedla ett budskap till konsumenterna. Efter att budskapet är framfört skapas det 

en relation mellan konsumenten/mottagaren.
68

  

 

Detta innebär att platsens varumärke kan utveckla ett helt nytt koncept, t.ex. Stockholm The Capital of 

Scandinavia, som skapar minnen för besökaren och i sin tur länkar en känslomässig länk mellan platsen 

och besökaren. En turist destination ska försöka finna det maximala receptet för att dra till sig 

uppmärksamhet. Inom region och lokal tillväxt är det kulturella kapitalet en viktig förutsättning, för att 

locka turist målgrupper till sig. Därmed bör varumärket inriktas på att skapa attraktivitet, kultur, levande 

miljöer och tolerans.
69

  

                                                
68 Ibid 
69Ibid 
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4 Empiri   

 

Detta kapitel presentera analyserar de genomförda intervjuer. Detta omfattar två företag, Visit Sweden 

samt Stockholm Visitors Board. Båda dessa företag arbetar med att främja turistnäringen inom Sverige 

samt att positivt marknadsföra bilden av Sverige internationellt.  

 

På grund av utredningens tidsram samt de uppsatta avgränsningarna har fokus valts att läggas på Visit 

Sweden, som i sig är tillräkligt omfattande för den svenska turismen.  

4.1 Empirisk studie  

 

Här ingår all material som kan refereras till utredningen, exempelvis data, texter, källor etc.
70

 Inom 

empirin används vetenskapliga tankemässiga regler exempelvis logiken. Här samlas fakta in utifrån 

verkligheten, sedan förklaras och beskrivs detta i en rapport.
71

  

4.2 Tidigare utredningar 

  

I december 1999 bildade näringsdepartementet ”Framtidsgruppen”. Denna grupp bestod av ett fåtal 

personer som arbetade gemensamt för att förbättra tillväxten inom den svenska rese- och 

turismnäringen. Deras uppdrag var att;  

 

”Analysera faktorer som kan främja tillväxt i rese- och turistindustrin. 

 

Forma underlag för en nationell strategi för en svenska rese- och turistindustrin.”
72

 

 

De delades in i olika grupper och genomarbeta en nulägesanalys. Målgruppens uppgift var att utveckla 

tydliga målsättningar och strategigruppens uppgift var att utveckla strategier för att kunna nå målen. 

Den 20 juni 2001 pressenterade framtidsgruppen sina resultat. Därefter utvecklades framtidsplanen, som 

sedan överlämnades till Ulrica Messing, riksdagsledamot (S).
73

  

 

Det var många parter inom framtidsgruppen som delade ansvaret, för att en turism utveckling skulle ske. 

De parter som delade på ansvaret var näringsdepartementet, rese- och turistindustrin och nationella 

turistfrämjande (Visit Sweden). Men de fanns även andra parter som hade stor betydelse, exempelvis 

regionala och lokala samverkansorganisationer, landsting, kommuner, myndigheter m.m. Från 2002 till 

2005 har den svenska staten och turistnäringen har ett gemensamt ansvar, för att realisera dessa åtgärder 

och strategier som togs fram av framtidsgruppen.
74

  

 

                                                
70 Rienecker, L., Att skriva en bra uppsats, 2003, s. 158-159 
71 Gustavsson, B., Metod: Grundad teori för ekonomer, 1998, s. 18-19 
72 Näringsdepartementet., Framtidsprogrammet: Strategier för tillväxt i den svenska rese- och turistindustrin, 2002, s. 4, 7 
73 Statens offentliga utredningar., Tillväxten genom turistnäringen, 2007, s. 21-23, 91 
74 Ibid 
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Den dåvarande regeringens mål för turistpolitiken var att det skulle finnas en hög attraktionskraft för 

Sverige så att landet skulle bli ett konkurrenskraftigt turistland men den långsiktig turistnäring. Denna 

turismnäring skulle bidra till en hållbar tillväxt och en ökad sysselsättning över hela landet. 

Turistpolitikens syfte var att arbeta med; ett Sverigefrämjande och ett näringsfrämjande perspektiv. Med 

Sverigefrämjande perspektivet skulle Sverige och dess regioner, på ett effektivt sätt marknadsföras som 

resemål/besöksmål till den internationella marknaden. När det gäller arbetet med det näringsfrämjande 

perspektivet, krävs det att staten och kommunerna tar hänsyn till turisternas villkor och förutsättningar. 

En mycket viktig näringsgren som måste lyftas upp inom turistnäringen är tillväxten.
75

   

 

Efter att riksdagen hade tagit beslut om dessa mål blev det en tydligare bild för turismbranschen, om vad 

som var statens roll och uppgift inom turismpolitiken, samt vad andra aktörers ansvar och initiativ var. 

Rikstagen eftersträvade även en mer utvecklad samverkan och en förbättrad förordning mellan 

Sverigefrämjande aktörerna inom nämnden för Sverigefrämjandet i utlandet (NSU). Dessa aktörer är 

Sveriges Exportråd AB (Exportrådet), Utrikesförvaltningen, Invest in Sweden Agency (ISA), Visit 

Sweden AB (V.S) och Svenska institutet (SI). Näringslivsutveckling (Nutek) är de som ansvarar för 

utveckling av näringspolitiska insatser inom turistnäringen.
76

  

 

December 2006 redovisade turistnäringen och staten en utvärdering av framtidsprogrammet. Det som 

statskontoret hade kommit fram till var att framtidprogrammets mål var svåra att följa upp och otydliga, 

programmets betydelse var begränsat, att ansvarstagandet och samordningen hade brustit och slutligen 

att framtidprogrammets status hade minskats med tiden.
77

 2007 gav regeringen en budget till Visit 

Sweden, avsedd för att användas för de mål som formulerades av turismpolitiken. Dessa mål var 

följande:
78

  

 

De övergripande målen: Sverige ska ha en hög attraktionskraft som lockar till sig turister. Det ska finnas 

en konkurrenskraftig turismnäring i Sverige. Vilket ska bidra till ökad sysselsättning och en hållbar 

tillväxt inom alla delar i landet.
79

  

 

Mål: Genom marknadsföring ska information om Sverige ges internationellt, för att öka turismen. Visit 

Sweden ska samverka med exportrådet, utrikesförvaltningen och Invest in Sweden Agency.
80

    

 

Näringsdepartementet ökade sitt anslag med 50 miljoner kronor per år, i tre år, till Visit Sweden som 

marknadsför Sverige internationellt. Dessa extra resurser visade fina resultat under 2009, summerade 

besökssiffror på 12,9 miljoner övernattningar från utländska besökare. Det sysselsatte 160 000 personer 

under helårsverket och det bedömda exportvärdet hamnade på 90,9 miljarder kronor (de utländska 

besökarnas konsumtion i landet).
81

  

 

                                                
75 Ibid 
76Ibid 
77 Ibid 
78 Ibid 
79 Ibid 
80Ibid 
81 http://partner.visitsweden.com/Global/Om%20oss/Arsredovisning/VS_Arsred_2009.pdf?epslanguage=sv 2010-05-15 
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Dessa siffror kan jämföras med år 2008:s siffror som hamnade på 7,5 miljoner övernattningar från 

utländska besökare. Detta sysselsatte 160 000 personer under helårsverket och det bedömda 

exportvärdet hamnade på 87,6 miljarder kronor. Anmärkningsbart är att branschens sysselsättningar är 

den samma under dessa år, men att dessa sysselsatta personer har arbetat med att serva fler turister och 

dra in större andelar pengar, under 2009. Här kan man dra slutsatsen om att branschen förmodligen 

kommer behöva rekrytera flera personer och kommer att ha högre sysselsättningstal i framtiden.
82

 

4.3 Verksamheternas bakgrund    

4.3.1 Visit Sweden (V.S.) 

 

Visit Sweden är ett kommunikationsföretag som bildades 1995. Deras uppdrag är att: 

Marknadsföra varumärket Sverige internationellt.  

Marknadsföra dem svenska destinationerna och upplevelserna utomlands.
83

 

Hela verksamheten har en gemensam varumärkesplattform som har tagits fram tillsammans med 

medlemmarna i ”Nämnden för Sverigefrämjande i utlandet” (NSU), dessa är Invest in Sweden Agency, 

Exportrådet, Svenska institutet, näringsdepartementet, Visit Sweden och utrikesdepartementet. All Visit 

Sweden:s kommunikation utgår från denna plattform. När det gäller dem utländska arrangörerna och 

den svenska besöksnäringen, har Visit Sweden ett nära samarbete med dessa parter.
84

 Exempelvis det 

danska projektet”Jul i Skåne! Julebord, julemarkeder og juleshopping!”
85

 

Inom företaget måste de kontinuerligt analysera de genomförda insatserna, och rapportera det till VD:n.  

Den svenska turismnäringen står för 2,86 procent av det Svenska BNP:en, vilket motsvarar en 

omsättning på 244 miljoner kronor. Turistnäringen genererar nästan 160 000 sysselsatta personer (räknat 

i helårsverket) och har ett beräknat exportvärde på ca 91 miljarder kronor.
86

  

De målgrupper som Visit Sweden riktar sig in mot är; Active Family (aktiva familjen som vill uppleva 

aktiviteter, natur och kultur tillsammans), DINKs (double income no kids, unga par), WHOPs (wealthy 

healty older people, äldre par med utflugna barn) och de globala företagen (meetings & incentives, 

mötes- och incentiveresenärer).
87

  

Ett antal teman har bedömts av Visit Sweden som stor potential för främjandet av det Svenska 

varumärket och den Svenska turistnäringen. Långsiktiga satsningar görs mot dessa teman som följer här 

nedan:  

 Kulturturism 

 Storstadsturism 

 Sommarturism 

                                                
82 http://partner.visitsweden.com/Global/Om%20oss/Arsredovisning/VisitSweden_2008_low.pdf?epslanguage=sv 2010-12-

06 
83 http://partner.visitsweden.com/sv/Startsida/Om-oss/Vart-uppdrag/Vart-uppdrag/ 2010-05-15 
84 http://partner.visitsweden.com/sv/Startsida/Turism-i-Sverige/Andra-organisationer/NSU/ 2010-11-23 
85 http://www.meresverige.dk/Media/VS-Articles/Original-Articles/Jul-2009/Jul-i-Skaane 2010-12-06 
86 Ibid 
87 Statens offentliga utredningar., Tillväxten genom turistnäringen, 2007, s. 92 
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 Vinterturism 

 Konferens- och incentiveresande 

 Outdoorturism.
88

 

Visit Sweden har tretton kontor runt om i världen, dessa utlandskontor finna i Norge, Finland, Danmark, 

Ryssland, Tyskland, Storbritannien, Nederländerna, USA, Frankrike, Spanien, Italien, Japan och Kina. 

Visit Sweden har på senare tid startat ett partnerskap med Danmark. Där de på den danska marknaden 

genomför sju kampanjer, var omsättning bedöms till 22 miljoner kronor. Detta genererade en ökning 

med femtio procent för antal övernattningar i den västra och södra delen av Sverige. Visit Sweden har 

planer på liknande satsningar i Norge, där de har sitt nya kontor.
89

  

4.3.2 Stockholm Visitors Board AB (SVB) 

 

Stockholm Visitors Board (SVB) är ett marknadsföringsbolag som arbetar med att marknadsföra 

Stockholm. Deras uppgift är att samordna resurser inom kommunen och näringen, samt att 

marknadsföra varumärket ”Stockholm – The Capita of Scandinavian”. Deras affärside är att tillsammans 

med näringslivet, arbeta med marknadsföringen av Stockholm och dess besöksutvecklingsfrågor.
90

 De 

arbetar med att marknadsföra huvudstaden till både privata besökare samt affärs resenärer. SVB’s mål är 

att göra Stockholm till norra Europas ledande besöksmål. SVB’s ide med marknadsföringen är att skapa 

samarbeten med andra aktörer och lyfta upp Stockholm som destination.
91

  

 

De fyra affärsområden som SVB arbetar med är privatresor, möten & kongresser, turistservice, 

evenemang och VD-stab där följande huvudgrupper ingår: 

 

De vill öka privatresandet till Stockholm. 

De vill öka företagsmöten, kongresser och incentiveresor till Stockholm. 

Erbjuda turistservice. 

Medverka till att evenemang kan förläggas i Stockholm. 

Tillhandhålla presservice.
92

 

 

Varje år genomgår SVB tillsammans med besöksnäringen cirka 100 marknadsföringsprojekt i Sverige 

och internationella marknaden. Det är drygt 9 miljoner kommersiella övernattningar i Stockholm under 

ett år.
93

  

                                                
88 Ibid 
89 http://partner.visitsweden.com/Global/Om%20oss/Arsredovisning/VS_Arsred_2009.pdf?epslanguage=sv 2010-05-09 
90 http://www.stockholmtown.com/templates/page____17735.aspx 2010-05-15 
91 Ibid 
92 http://www.stockholmtown.com/templates/page____17735.aspx 2010-05-15 
93 Ibid 
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4.4 Intervjuundersökning  

4.4.1 Intervju med Visit Sweden  

 

Hur marknadsför ni bilden av Sverige utåt internationellt?  

 

För att Visit Sweden tillsammans med besöksnäringen ska ta fram rätt marknadsföringsbeslut görs 

kontinuerliga marknads-, konkurrens-, målgrupps- och medieanalyser. Med hjälp av detta ges en 

ungerfärlig bild om vart de flesta resenärer kommer från och vart den största efterfrågan ligger. Visit 

Sweden genomför varje år cirka 200 marknadsföringsaktiviteter.
94

 De använder sig av alla 

kommunikationskanaler som finns, exempelvis via webben, digitala kampanjer, sociala medier, PR, 

traditionella annonser, event, relationsmarknadsföring, mässor, radio, etc.
95

 Visit Sweden har stor 

kunskap om sina målgrupper och om hur de externa marknaderna ser ut. De vet hur målgruppernas 

kommunikationsvanor ser ut och därmed väljer de rätt marknadsföringskanal, för att säkra att de sänder 

rätt budskap till rätt målgrupp.
96

 

 

Vilka faktorer lyfts upp för att främja tillväxten inom rese- och turismindustrin i Sverige?  

 

De faktorer som lyfts upp är tillgängligheten, exportmogna aktiviteter, effektivare marknadsföring 

utomlands, boende och mat. Det är flera aktörer som verkar för att öka tillgängligheten i Sverige, 

exempelvis LFV, flygbolag etc. Dessutom är resekommunikationen till- och inom Sverige bekväm, 

håller hög standard och är enkel. Det finns t.ex. många direktflygslinjer till många orter inom Sverige. 

Visit Sweden arbetar med utöka flera exportmogna produkter för att locka hit allt flera turister. Exempel 

på exportmogna produkter är enskilda aktörer så som hotellkedjor osv.
97

  

 

Vilka typer av resenärer är det som besöker Sverige? 

 

Det är båda privat- och affärsresenärer som besöker Sverige.
98

 Turisterna som besöker Sverige är globalt 

medvetna, de förespråkar en hållbar utveckling, socialt engagerade samt högutbildade med en hög 

medelinkomst.
99

 De målgrupper som Visit Sweden har segmenterat sig till är den globala resenären 

WHOP (wealthy healty older people), DINK (double income no kids), active family samt meetings & 

incentives.
100

   

 

Hur många turister brukar besöka Sverige årligen? 

 

Under 2009 var det 12,9 miljoner övernattningar från utlandet. Övernattningarna var på vandrarhem, 

hotell, camping, lägenheter och privata stugor.
101

   

Vilka faktorer är det som lyfts fram för att turisterna ska återvända till Sverige? 

 

De faktorer som Visit Sweden lyfter fram är att det är prisvärt att resa till Sverige samt naturen som 

lockar många turister till landet. Dessutom får besökarna se och uppleva mycket när de besöker Sverige. 

                                                
94 http://partner.visitsweden.com/sv/Startsida/Vara-Tjanster/Marknadsprofiler/ 2010-05-05  
95 Bo Söderström – Informationsdirektör – 2010-05-05 
96 Ibid 
97 Ibid 
98 Ibid 
99 http://partner.visitsweden.com/Global/Om%20oss/Arsredovisning/VS_Arsred_2009.pdf?epslanguage=sv 2010-05-05 
100 Ibid 
101 Ibid 
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Andra faktorer som även lyfts fram är det svenska levnadssättet, design, mat, shopping och den vänliga 

språkkunniga befolkningen som finns i Sverige.
102

   

 

Finns det andra faktorer som väcker intresset hos dessa turister?  

 

Den orörda naturen står hög på listen hos resenärerna. Dessa turister söker efter det genuina resemålet. 

De prioriterar lärande upplevelser, som kan vara aktiviteter utöver de vanliga.
103

   

 

Hur använder ni er av SWOT - modellen på ert företag? 

 

Visit Sweden använder SWOT - modellen i de flesta projekt.
104

 

 

Hur ser ni på framtiden inom turistnäringen för Sverige? 

 

Visit Sweden ser mycket positivt på framtiden inom turismnäringen. De räknar med en tillväxt på sex 

procent det kommande åren.
105

  

 

Hur ser marknadsföringen ut för Sverige om fem år?  

 

Visit Sweden hoppas kunna satsa större på de digitala medierna exempel sociala medier, PR-aktiviteter 

o.s.v.
 
.
106

  

4.5 Intervju med Stockholm Visitors Board   

 

Hur marknadsför ni bilden av Sverige internationellt?  

 

Stockholm Visitors Board arbetar utifrån Stockholmregionens varumärke och budskap ”Stockholm- The 

Capital of Scandinavia”. Budskapet med varumärket är att Stockholm är Skandinaviens mittpunkt, 

kulturstad och ekonomiska centrum.
107

 Stockholm Visitors Bord marknadsför sig via olika projekt som 

de arbetar med för att locka fler besökare till staden. De marknadsför sig exempelvis via evenemang, 

mässor, annonseringar m.m. Några exempel är att de marknadsför sig på TUR- mässan i Göteborg och 

Swedish workshop i Stockholm. Det är fjorton länder runt om i världen som de marknadsför sig aktivt 

mot. Dessutom arbetar Stockholm Visitors Bord gentemot säljled, media (då de skräddarsyr program för 

cirka sjuhundra utländska journalister), möte och kongressegmentet.
108

 Varje år genomförs cirka 100 

marknadsföringsprojekt både för den nationella marknaden så som den utländska.
109

   

 

Vilka typer av resenärer är det som besöker Sverige? 

 

Det är både privata och affärsresenärer i alla åldrar som besöker Stockholm. Exempelvis barnfamiljer, 

kryssningsresenärer osv.
110

 Stockholm Visitors Bord riktar sig in på fyra affärsområden; privatresor, 

turistservice, VD-stab (presservice), möte och kongresser.
111

    

                                                
102 http://www.stockholmtown.com/templates/page____17784.aspx 2010-05-01 
103 Ibid 
104 Ibid 
105 Ibid  
106 Bo Söderström – Informationsdirektör – 2010-05-05 
107 http://www.stockholmtown.com/templates/page____17784.aspx 2010-05-01 
108 Ann-Charlotte Jönsson – PR manager/ Presschef 2010-05-01 
109 http://www.stockholmtown.com/templates/page____17784.aspx 2010-05-01 
110 Ann-Charlotte Jönsson – PR manager/Presschef – 2010-05-01 
111 http://www.stockholmtown.com/templates/page____17784.aspx 2010-05-01 
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Hur många turister brukar besöka Sverige årligen? 

 

Det är 9,4 miljoner gästnätter på hotell, vandrarhem och camping. Medans övernattningar hos bekanta 

och vänner bedöms ligga på cirka 22 miljoner och slutligen cirka 5 miljoner är dagsturister.
112

  

 

Vilka faktorer är det som lyfts fram för att turisterna ska återvända till Sverige? 

 

Stockholm Visitors Board lyfter fram samma budskap att oavsett vem de vänder sig till. Deras budskap 

är tydligt, Stockholm är Skandinaviens mittpunkt, kulturstad och ekonomiska centrum.
113

 Stockholm är 

en attraktiv destination med en god tillgänglighet, vilket gör att vi har många direktflyg som stärker 

staden.
114

     

 

Finns det andra faktorer som väcker intresset hos era turister?  

 

Det gäller att hitta något unikt att lyfta fram till turisterna. Stockholm Visitors Bord försöker att 

marknadsföra Stockholm som en ”modern” och trendig stad med historia från sju sekler. De vill få 

turisten att uppleva storstaden samtidigt som de ska få uppleva naturen.
115

 

 

Hur använder ni er av SWOT - modellen på ert företag? 

 

Ann-Charlotte Jönsson hävdade att hon själv använder SWOT – modellen i alla projekt för att göra en 

snabb analys.
116

  

 

Hur ser ni på framtiden inom turistnäringen för Stockholm? 

 

Stockholm har haft en fantastisk besöksutveckling under de senaste tio-femton åren. Under 2009 hade 

Stockholm 9,4 miljoner gästnätter i kommersiellt boende, till de 22 miljoner gästnätter i icke 

kommersiella boendeformer samt 5 miljoner dagsbesök. Antal kommersiella gästnätter har ökat med 40 

procent på tio år, vilket är helt fantastiskt. Vi tror att turismen kommer att fortsätta utvecklas i 

Stockholm. 
117

   

 

Hur ser marknadsföringen ut för Sverige om fem år?  

  

Det är otroligt svårt att säga hur framtiden kommer att se ut. Men utveckling av mobila och sociala 

tjänster förändrar vårt sätt att agera i dagens globala värld.
118

 

”Läste i helgen att 65 % av tittarna i åldern 16-75 ser på tv på nätet snarare än på tv:n. Hur kommer 

detta att förändra resemönstren?”
119

 Vi har sett och ser att den globala resetrenden har utvecklats på en 

kort tid. Det är allt mer vanligt att använda internet för att söka information och boka resor. Resenären 

bokar allt flera korta resor. Jag tror att den viktigaste egenskapen just nu är att vara lyhörd, flexibel och 

inte vara rädd för att prova nya vägar. Stockholm Visitors Bord har flera förutsättningar för att 

utvecklas, och tillsammans med besöksnäringen kan dessa marknadsinsatser ske.
120

    

                                                
112 Ann-Charlotte Jönsson – PR manager/Presschef – 2010-05-01 
113 Ann-Charlotte Jönsson – PR manager/Presschef – 2010-05-01 
114 http://www.stockholmtown.com/templates/page____17784.aspx 2010-05-01 
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4.6 Intervjuundersökning – Utrikesdepartementet 

 

Hur arbeta ni med bilden av Sverige utåt internationellt? 

 

Myndigheten Svenska institutet (SI) som lyder under Utrikesdepartementet har bl.a. till uppgift att 

informera om Sverige i utlandet. Alla svenska utlandsmyndigheter (ambassader, generalkonsulat osv.) 

har till uppgift att informera om Sverige, svensk politik, värderingar m.m. Ungefär tre fjärdedelar av 

dessas får en budget från UD Stockholm till stöd för sådana informationsaktiviteter (kan vara 

utställningar, seminarier, medverkan i filmfestivaler, konsertverksamhet osv.)
121

 

 

Vilka faktorer lyfts fram för bilden av Sverige?  

Sverige är känt för sin innovationskraft, sina framgångsrika exportföretag, idrottsmän och de kreativa 

näringarna (film, mode, design, musik osv.)
122

  

 

Hur ser bilden av Sverige ut om 5 år?  

 

Sverige kommer att vara mer känt internationellt jämfört med idag.
123

  

                                                
121 Ibid 
122 Ibid 
123Ibid 
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5 Resultat/Analys  

 

Här analyserar och diskuteras denna rapports data, både den teoretiska och den insamlade. Här knyts 

funderingar, frågeställningar, resultat och slutsatser samman. Tankar och idéer återges samt åsikter och 

ställningstaganden redovisas.  Här redovisas även de kunskapsbidrag som rapporten har gett. Slutligen 

ges rekommendationer och förslag till fortsatta studier kring ämnet.  

5.1 Slutsatser 

 

Utredningen visar att om en organisation eller företag ska kunna marknadsföra sig på ett effektivt och 

framgångsrikt sätt, är det nödvändigt att positionerar och segmenterar sig, för att kunna skapa en 

konkurrenskraftig produkt/varumärke. Om en region har en stark ”image” och en stark profil är det mer 

troligt i längden att regionen står sig kraftigt gentemot konkurrenterna. Bland mina slutsatser ser jag att 

Visit Sweden har lyckats med sina mål om att positionera sitt varumärke samt marknadsföra Sverige 

internationellt. Detta kan tydas tydligt ur de växande internationella besökarantalen samt de ökande 

internationella relationerna. Även Stockholm Visitors Bord har positionerat sitt varumärke ”Stockholm 

– The Capital of Scandinavia” på ett mycket framgångsrikt sätt via sina tydliga mål och strategier.  

 

Båda dessa företags har segmenterat sig till dessa målgrupper: 

 

WHOP (wealthy healty older people). 

DINK (double income no kids). 

Active family. 

Meetings & incentives.   

 

Efter att ett företag har positionerat och segmenterar sig kan de arbeta mot en strategisk marknadsföring, 

för att leda verksamheten till de mål som satts upp. Detta har både ”Visit Sweden” och ”Stockholm 

Visitors Bord” lyckats med, mycket tack vare den starka och långsiktiga medvetenheten om 

marknadsföringens mål samt målgrupp. 

 

Dessutom måste målgruppernas behov tydligt analyseras för att på ett effektivt sätt kunna tillfredställas 

enligt de ”push” och ”pull” faktorer rapporten nämnde. Tydliga analyser hjälper starkt inför kommande 

marknadsföringar av turistprodukter och destinationer. Här har Visit Sweden och Stockholm Visitors 

Board sett över vad det är som driver de besökande turisterna till Sverige, samt vad det är som attraherar 

dem mest. Utifrån dessa faktorer har sedan sociala förväntningar skapats för att attrahera turisterna. 

Självklart har man även använt sig av samma faktorer för att tydligt tillfredställa dessa förväntningar. På 

så sätt har god turist relationer skapats mellan turisten och destinationen, samt att en god grund för 

återkommande besök har lagts. Exempel på sådana faktorer kan t.ex. vara den svenska naturen, kulturen, 

höga tillgänglighet, Stockholms 7 sekel gamla historia, kvalitativ design, trendmedvetna, språkligt 

kunniga medborgare osv.  

 

Jag har studerat Visit Swedens verksamhet och kan fastställa med hjälp av deras årsredovisning 2009 

samt 2008 att de arbetar med dessa fem marknadsföringsstrategier: 

  

Konsekvent målgruppsfokus. 

Gemensam varumärkesplattform för Sverige. 

Långsiktiga partnerskap. 

Effektiva och integrerade marknadsföringskanaler. 

Tydliga budskap genom positionsteman. 
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Figur 1. Visar en modell av hur en organisation/företag kan arbeta med utvecklingen av sitt 

marknadsföringstänkande. Både ”Visit Sweden” och ”Stockholm Visitors Board” är ensamma på 

marknaden om att marknadsföra Sverige respektive Stockholm, vilket ger dessa företag en fördel att 

fokusera på produkten och dess utveckling istället för att konkurrera. Jag ser fördelar med att Visit 

Sweden är till hälften ägd av staten och till hälften ägd av turismnäringen. Detta leder till riktigt goda 

fördelar inom den samhällsförankrade marknadsföringen, samt starka band mellan statliga intressen och 

marknadens intressen. Resultatet leder till en stark turistnäring som i slutändan alltid gynnar det Svenska 

näringslivet.  

 

Det ligger i både Visit Sweden och den svenska staten intresse att främja rese- och turismnäringen. 

Detta ger tydliga gemensamma mål och Visit Sweden kan därmed överbrygga exempelvis motsättningar 

mellan samhället och de besökande turisterna. Detta ger en win-win situation där konsumenternas 

kortsiktiga behov tillfredställs, samtidigt som samhällets långsiktiga målsättning tillgodoses.  

 

Rapporten har vidare kommit fram till att både Visit Sweden och Stockholm Visitors Bord verkar i en 

makromiljö där de accepterar förändringar som sker i den globala affärsmiljön. T.ex. har de lätt att 

anpassa sig till nya marknadskanaler för att nå sina uttalade målgrupper, samt att de provar nya kanaler 

med jämna mellanrum för att lyckas hitta nya målgrupper. Dessutom verkar Stockholm Visitors Board 

även i en mikromiljö där relationer till nationella turister, lokala partnerskap, Svenska medier, 

leverantörer, reklambyråer och distributörer skapas på ett harmoniskt sätt. Detta för att den inhemska 

turismens vikt är minst lika viktig som den internationella, vilket syns tydligt i t.ex. det stora antalet 

direktflyg Sverige har emellan sina regioner.  

 

Utredningen har även visat att när tydliga uttalade budskap kopplas till klara målgrupper kan rätt 

marknadsföringskanaler väljas på ett mycket effektivare sätt. Detta ger kostnadseffektiva satsningar med 

lyckade resultat. T.ex. var det väldigt tydliga svar från både Visit Sweden och Stockholm Visitors Board 

att olika specifika kanaler används för marknadsföring riktad mot olika länder. Ett tydligt exempel på 

detta är t.ex. storsatsningen på Danmark som gett riktigt fina resultat. Det marknadskanaler som används 

är allt från webben, digitala kampanjer, radio, sociala medier och traditionella annonser till PR, mässor, 

evenemang, workshop och relationsmarknadsföring. Några av de genomförda 

marknadsföringskampanjer som utredningen stött på är t.ex. ”Dave goes to Skåne”, ”Millennium”, ”tv-

team”, ”Sverigemagasinen 2010” och massvis av kampanjer i Danmark.  

 

Stockholm Visitors Bord arbetar även väldigt målinriktat gentemot säljled och media, vilket man kan 

anta om man ser till deras ca 100 genomförda marknadsföringsprojekt per år. Som kontrast kan man 

jämföra detta med Visit Sweden ca 200 marknadsföringsaktiviteter registrerade under 2009, och då ska 

man även ha i beaktning att Visit Sweden arbetar mot en världsomfattande internationell marknad.  

 

Idag är en omvärldsanalys och SWOT-analys självklarheter för alla vars verksamhet riktar sig till 

internationella marknader. I vår allt mer globala värld är dessa analyser nästintill självklarheter även för 

lokala verksamheter som inte direkt riktar sig till en internationell marknad, men som indirekt blir 

påverkade av dem internationella händelserna. Nuförtiden är nästintill alla marknader kopplade till 

varandra, och därför påverkas den Svenska marknaden av de globala händelserna på andra marknader.  
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Både Visit Sweden och Stockholm Visitors Board uppger att de använder sig av SWOT-analyser för att 

få en överblick och kunna dra snabba analyser. Dock har jag haft svårt att få ett tydligt svar på hur de 

använder SWOT-analysen och vilka tillväga sätt de väljer. Metodiken bakom deras SWOT-analys hade 

varit mycket intressant att få in och analyser till denna rapport. Det är inte alltid så lätt att få svar på sina 

frågor från stressade nyckelpersoner i turismvärlden och p.g.a. tidsramen hann jag inte tjata till mig 

svaren. Däremot gör jag ett försök på en egen SWOT-analys av Visit Sweden. Jag försöker mig på att 

bilda en uppfattning av deras styrkor, svagheter, möjligheter och hot. Detta utifrån all den insamlade 

information, till denna rapport. 

 

 
 

 
Figur 3. SWOT - analys.

124
 

 

Styrkor: Unik natur, fina fritidområden, sevärdheter (attraktioner), tillgängligheten, långsiktiga 

partnerskap, goda internationella relationer, attraktiv ”image” av den Svenska medborgaren och den 

svenska kulturen.  

 

Svagheter: Kännedom.  

 

Möjligheter: Ökad tillväxt, högre sysselsättning, ökade exportvärden, långsiktig och hållbar turism, 

ökade övernattningar och attraktioner.   

 

Hot: Naturkatastrofer, klimatförändringar och ändrade politiska beslut.  

 

Det absolut tydligaste i nulägesanalysen av destinationen Sverige är enligt min mening själva 

associationen till den vackra och orörda naturen, de unika geologiska förutsättningarna samt de rika 

kulturmiljöerna. Detta är en styrka som landet har och som i sig kan vara en sevärdhet utan några andra 

pådrag. Sverige som destination har flera pull-faktorer som skapar en dragningskraft hos turisterna till 

landet. Utöver de förstnämnda faktorerna kan även ladets politiska, ekonomiska och sociala faktorer 

lyftas fram, samt att landet är lätt tillgängligt.  

                                                
124 http://www.lerdell.com/wp-content/uploads/2009/07/449-swot-analys-swot-analysis-strengths-weaknesses-opportunities-

threats-styrkor-svagheter-mojligheter-hot-modell.jpg 2010-05-11 
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Utöver det stora antalet flyg till landet har turister från närländer möjlighet att ta sig in till landet via 

bilen eller de frekvent trafikerande båtlinjerna. Det är enkelt att ta sig till Sverige. Samspelet mellan 

dessa nämnda faktorer ger en mycket hög attraktionskraft till landet samt ett brett och tacksamt fält av 

variation och alternativ för turismnäringen att marknadsföra sig på.  

 

Svagheter som jag ser i min SWOT-analys är att variationen av turister måste öka. Just nu är det en 

ganska homogen grupp av turister från grannländerna samt Kina och USA som kommer på besök. 

Bilden av Sverige måste spridas till fler länder än de enstaka som Visit Sweden och Stockholm Visitors 

Bord just nu riktar sig mot. Med en geografisk variation av turister når Sverige flera andra marknader 

och skapar sig t.ex. en större bredd av relationer för landets näringsliv och export att expander till. 

 

Det är påtagligt att med en ökad turismnäring så kommer även ett ökat exportvärde, som i sin tur inte 

helt obemärkt gynnar ett exportberoende land som Sverige. Turismen gynnar landet både direkt och 

indirekt. Den sysselsätter ett stort antal personer, öppnar upp nationens ögon för de värdefulla skatter 

landet innehar samt skapar en social stolthet hos medborgarna utåt internationellt. Indirekt så bidrar 

turismen även till en kulturell mångfald, hållbarare miljö och högre tolerans. Desto mer vi vet om andra, 

desto mer lär vi oss om oss själva. Det är genom andras ögon som vi kan se den sanna bilden av hur 

Sverige uppfattas internationellt.  

 

Därför ser jag på turismen som en mycket viktig nationell angelägenhet. Dessutom har den Svenska 

turismnäringen långt ifrån nått sin topp, den har stora utvecklings- och expansionsmöjligheter. Därför är 

det väldigt viktigt att Sverige fortsätter med sin mycket tydliga satsning på turismen. Kanske till och 

med rent av öka satsningen och ge högre anslag till turismnäringen. Kanske starta flera organisationer 

som Visit Sweden och Stockholm Visitors Bord med kompletterande arbetsuppgifter till dessa.   

 

Dock vill jag även kort nämna baksidorna av turismen. Oftast framhävs endast de positiva aspekterna av 

turismen för ett land, och med all rätt så bör man självklart se mycket mer till de positiva sidorna då jag 

är övertygad om att turismen ger mer än vad den tar. Men man bör alltid ha med i sin beaktning de 

dåliga sidorna av en större turism så att man proaktiva alltid kan arbeta för att minsta de dåliga 

aspekterna. Ett exempel kan vara att landet/regionen inte är tillräkligt förberett på en ökad massturism. 

Detta leder t.ex. till överbokade hotell, irriterade turister och stressade arbetare. Men det leder även 

indirekt till slitage och nedsmutsning samt överbelastning på samhällsstrukturen. Därför är det viktigt att 

öka turismen varsamt och ansvarsfullt, steg och för steg, så att expansionen sker i samförstånd med 

landets turismberedning.   

 

Min summerade analys, utifrån de frågeställningar som utredningen har arbetet mot, är att Sverige är ett 

attraktivt turistland som står sig bra gentemot den internationella turismkonkurrensen. Den långsiktiga 

satsningen från de politiker, statliga myndigheter och turismnäringen har gett fina resultat. Kanske är det 

just dem tydliga målen, det långsiktiga tänkandet och den mycket strategiska marknadsföringen som är 

receptet för den Svenska turismnäringens framgångar och resultat. Men personligen tror jag starkt på att 

det hemliga receptet för framgångarna de senaste åren är just samarbetet mellan de statliga aktörerna 

och de privata aktörerna ur turismnäringen. Att hela satsningen genomförts mycket professionellt, redan 

från starten av Framtidsgruppen 1999 och ända fram till idag. Rapporter och analyser som tagits fram 

har följts upp av politiska beslut och tydliga mål. Klara gemensamma intressen har lyfts fram och en 

enad front har satts upp. Sverige som land har byggt upp en mycket klok gemensam plattform för 

turistnäringen att stå på och detta kommer vara landets styrka mot konkurrensen på den internationella 

turismmarknaden.  
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5.2 Kunskapsbidrag 

 

Marknadsföringen för en organisation innebär en omfattande process. I denna rapport ges kunskap om 

hur turismfrämjande organisationer tillämpar marknadsföring inom sin verksamhet, samt vilka faktorer 

som lyfts upp på ett strategiskt sätt för att uppnå uppsatta mål. Studien ger en inblick hur Sverige 

systematiskt har satsat på turismen de senaste åren samt vilka faktorer som tydligt lyfts fram för att måla 

upp en bild av landet internationellt.  

5.3 Förslag till fortsatt forskning 

 

Här ges rekommendationer till fortsatta studier inom det som denna rapport har berört.  

 

Utforska möjligheterna till vilka nya marknader som den Svenska turismens kan expandera mot. Vilka 

nya samarbeten kan Sverige starta? Och vilka nya geografiska områden kan vi marknadsföra oss mot? 

Finns det några strategiska länder som vi i Sverige har missat? 

 

Se över möjligheterna för att starta liknande organisationer som ”Stockholm Visitors Board” för andra 

tillväxts regioner i Sverige. Förslagsvis Göteborg och Malmö, men även för unika platser så som 

fjälltrakterna och skärgårdarna.   

 

En fördjupande utredning om turismens exakta inverkar på den Svenska ekonomin och dess näringsliv. 

Hur hårt skulle en minskad turism slå mot den svenska exporten? Vilka fördelar och nackdelar får vi 

med en ökad turism?  

 

Noggrant måla upp och kartlägga metodiken och processförfarandet av dagens turism marknadsföring. 

Kanske försöka finna samband och utvecklingsmöjligheter som Sverige kan använda sig av för 

kommande satsningar.  
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6.5 Intervjuer 

 

Ann-Charlotte Jönsson/PR Manager, Presschef/ Stockholm visitors board – 2010-05-01.  

 

Bo Söderström/Informationsdirektör/Visit Sweden - 2010-05-05. 

 

Fredrik Wetterqvist/Utrikesdepartement – 2010-05-17. 

6.6 Figurer   
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Bilaga 1. 

Intervju frågor till kommunikationsföretag 

 

Hur marknadsför ni bilden av Sverige internationellt?  

 

Vilka faktorer lyfts upp för att främja tillväxten inom rese- och turismindustrin i Sverige? 

 

Vilka typer av resenärer är det som besöker Sverige? 

 

Hur många turister brukar besöka Sverige årligen? 

 

Vilka faktorer är det som lyfts fram för att turisterna ska återvända till Sverige?  

 

Finns det andra faktorer som väcker intresset hos dessa turister? 

 

Hur använder ni er av SWOT - modellen på ert företag? 

 

Hur ser ni på framtiden inom turistnäringen för Sverige?  

 

Hur ser marknadsföringen ut för Sverige om 5 år? 
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Bilaga 2. 

Svar på intervju frågorna till kommunikationsföretaget  

 

Visit Sweden – Bo Söderström - Informationsdirektör 

 

På många olika sätt, se även vår sajt för specifik information www.visitsweden.com. Vi använder alla 

kommunikationskanaler och anpassar användningen av dem beroende på vilket land vi satsar på. Allt 

från webb, digitala kampanjer, sociala medier, PR, traditionella annonsering, event, 

relationsmarknadsföring, mässor etc. 

 

 Tillgängligheten är en stark faktor som lyfts upp, genom bland annat många direktflyglinjer till många 

orter i Sverige, exportmogna turistaktiviteter, boende, mat och effektivare marknadsföring utomlands.  

 

Det är både privata och affärsresenärer, i årsredovisningen hittar du en bättre beskrivning.  

 

Se på årsredovisningen för 2009, där får du hela statistiken.  

 

Det är prisvärt att resa till Sverige, omtänksamt, mycket att se och uppleva, vänliga språkkunniga 

människor, naturen, design, mat, shopping etc.  

 

Den orörda naturen står högt på listan hos turisterna. 

 

Vi använder den i de flesta projekt. 

 

 Mycket positivt, vi räkna med en tillväxt på 6 % året framöver. 

 

Större satsningar på digitala medier t.ex. sociala medier och PR - aktiviteter. 
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Bilaga 3. 

Svar på intervju frågor till kommunikationsföretaget  

 

Stockholm Visitors Bord – Ann-Charlotte Jönsson – PR manager/ Presschef 

 

I vårt projekt kan du läsa om alla projekt vi gör konkret för privatresemarknaden på de 14 länder som vi 

marknadsför oss aktivt i. Dessutom arbetar vi gentemot mötes och kongressegmentet, gentemot media 

(vi skräddarsyr program för cirka 700 utländska journalister, tv osv.) samt gentemot säljled (300 agenter 

kommer hit varje år).  

 

Den frågan får du ställa till Visit Sweden, vi jobbar bara med Stockholm.  

 

Det är både privata och affärsresenärer i alla åldrar samt barnfamiljer, kryssningsresenärer osv.  

 

Det är 9,4 miljoner gästnätter på hotell, vandrarhem och camping. Till det är det cirka 22 miljoner 

övernattningar hos vänner och bekanta, samt cirka 5 miljoner dagsturister.  

 

Vi lyfter fram samma budskap oavsett vem vi vänder oss till. Stockholm – The Capital of Skandinavien. 

Alltså att vi är den viktigaste staden i Skandinavien… 

 

Det gäller att hitta något unikat att lyfta fram. Vi försöker att marknadsföra Stockholm som en ”modern” 

och trendig stad med historia från 7 sekler. Att turister kan uppleva storstad plus naturupplevelser/frisk 

luft på en och samma gång.  

 

Själv använder jag SWOT – modellen indirekt i alla projekt för att göra en snabb analys. 

 

Stockholm har haft en fantastisk besöksutveckling under de senaste tio-femton åren. Under 2009 hade 

Stockholm 9,4 miljoner gästnätter i kommersiella boenden, till de 22 miljoner gästnätter i icke 

kommersiella boendeformer samt 5 miljoner dagsbesök. Antal kommersiella gästnätter har ökat med 40 

procent på tio år, vilket är helt fantastisk. Vi tror att turismen kommer att utvecklas.  

 

Mycket bra fråga. Det är otroligt svårt att säga hur det kommer att se ut. Utvecklingen av mobila och 

sociala tjänster förändrar vårt sätt att agera. Läste i helgen att 65 % av tittarna i åldern 16-75 ser på tv på 

nätet snarare än på tv:n. Hur kommer detta att förändra resemönstren? Vi ser att flera och flera använder 

nätet för att söka information och boka – framförallt resor. Jag tror den viktigaste egenskapen just nu är 

att vara lyhörd, flexibel och inte vara rädd att prova.   
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Bilaga 4.  

 

Intervju frågor till utrikesdepartementet 

 

Hur arbeta ni med bilden av Sverige internationellt? 

 

Vilka faktorer lyft upp för bilen av Sverige?  

 

Hur ser Sverigebilden ut om 5 år? 
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Bilaga 5.  

Svar på intervju frågorna till utrikesdepartementet  

 

Fredrik Wetterqvist 

 

Myndigheten Svenska institutet (SI) som lyder under Utrikesdepartementet har bl.a. till uppgift att 

informera om Sverige i utlandet. Alla svenska utlandsmyndigheter (ambassader, generalkonsulat osv.) 

har till uppgift att informera om Sverige, svensk politik, värderingar m.m. Ungefär tre fjärdedelar av 

dessas får en budget från UD Stockholm till stöd för sådana informationsaktiviteter (kan vara 

utställningar, seminarier, medverkan i filmfestivaler, konsertverksamhet osv.) 

 

Sverige är känt för sin innovationskraft, sina framgångsrika exportföretag, idrottsmän och de kreativa 

näringarna (film, mode, design, musik osv.) 

 

 

Sverige är mer känt om fem år jämfört med idag i de målgrupper Sverigeinformationen riktar sig.  
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Bilaga 6. 

Exempel på Marknadsföringskampanj 
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Bilaga 7. 

Exempel på Marknadsföringskampanj 
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Bilaga 8. 

Exempel på Marknadsföringskampanj 
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Bilaga 9. 

Exempel på Marknadsföringskampanj 
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Bilaga 10.  

Exempel på Marknadsföringskampanj 

 

 
 


