
1 
 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Adriatiska havets okända resemål 

Neum 

-en studie av destinationsmarknadsföring - 

Södertörns högskola | Institutionen för livsvetenskaper 

C-uppsats 15 hp | Geografi C| HT terminen 2010 

(Frivilligt: Programmet för xxx) 

Av: Daria Kovacic 

Handledare: Arnold Renting 

 



2 
 

Abstract  
 

This study examines the differences between Bosnia and Herzegovina’s, Montenegro’s and 

Croatia's tourism development after the Civil War in the 1990s. In particular, this essay is 

about the town Neum, which is the only Bosnia and Herzegovina destination on the Adriatic, 

splitting the Croatian coast in two. Through information from books, the internet and 

interviews I´ve tried to find out why Neum is a special place to visit and how it differs from 

other destinations on the Adriatic coast. One of the findings is that many are not aware of 

Bosnia and Herzegovina having a small, but still, part of the Adriatic. In the Bosnian and 

Herzegovinian history the answer has been found to the question why its coast looks like the 

way it does. Regarding tourism the major difference between Bosnia and Herzegovina, 

Montenegro and Croatia is that Croatia and Montenegro has been more successful in 

marketing their part of the Adriatic coast than Bosnia and Herzegovina. 

 

Montenegro's tourism development has been influenced by its independence in 2006. It has 

a good combination of winter and summer tourism. Croatia has a much longer coastline than 

Montenegro and Bosnia and Herzegovina, which attracts more tourists. Croatia is the most 

developed country but has not been able to develop tourism for the time when the summer 

season is over. The reason why Croatia doesn’t have winter tourism is that it has no access to 

the mountains that can create ski tourism, which is the case for Bosnia and Herzegovina and 

Montenegro. Bosnia and Herzegovina is a country with a lot of cultural and religious tourism; 

however, it is a multicultural country, which sometimes creates conflicts which are negative 

to cooperation between tourism organizations within the country. These contradictions are not 

present in Montenegro and Croatia.   

 

My conclusion regarding Neum is that it has hotels and attractions, which give a potential to 

attract tourists but it needs to develop a better regional cooperation and infrastructure. It 

simply has to make a better image of itself in order to give travel agencies reasons to 

cooperate with them. 
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1 Inledning 
Turismen i före detta Jugoslavien har drabbats hårt av kriget som pågick mellan 1991 till 

1995. Kroatiens turism började blomstra igen i början av 2000-talet. Idag söker sig många 

turister till Kroatien tack vare av de vackra stränderna, bevarade naturtillgångar, det kulturella 

arvet och Medelhavsklimatet. Montenegros turism har börjat blomstra igen under senare år.  

Många turister söker sig till Montenegro för de vackra stränder, låga priser som lockar många 

sol och bad turister, men även Montenegro lockar även skidturister. Bosnien och Hercegovina 

har inte samma tillgångar till vackra stränder som Kroatien och Montenegro har. Bosnien och 

Hercegovina har däremot kulturell turism. Det är här som de östra och västra civilisationerna 

möts.  

Det är stor skillnad mellan Bosnien och Hercegovina och Kroatien i fråga om 

marknadsföring. Bosnien och Hercegovina förknippas fortfarande med kriget vilket är svårt 

att ändra på. Bosnien och Hercegovina är ett mångkulturellt land, vilket ibland skapar 

motsättningar då man ska samarbeta.   

Eftersom jag studerar turism och geografi har jag valt att rikta min uppsats på 

destinationsutveckling, regionalisering och kulturgeografisk utveckling. I denna uppsats 

kommer utvecklingsmöjligheterna för Neum att belysas. Jag kommer även att ta upp vad som 

krävs för att Neum ska bli en resedestination som är attraktiv för svenska turister. Montenegro 

och Kroatien som också har tillhört före detta Jugoslavien och som drabbades av kriget har 

idag utvecklas till att bli resedestinationer för svenska resebolag. Montenegro är inte lika 

utvecklad som Kroatien men inte så underutvecklad som Bosnien och Hercegovina när det 

gäller turism. 
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1.1 Syfte och frågeställningar 
 
Det övergripande syftet med studien är att studera varför Bosnien-Hercegovinas turism vid 

Adriatiska havet inte har utvecklats som Kroatiens och Montenegros efter år 1995. Ett annat 

syfte är att analysera vad som skulle krävas för att Neum ska finnas som resedestination för 

semestrande svenskar. I fokus står även hur framtiden kommer att se ut för Neum.  

De frågeställningar som studien behandlar är följande: 

1. Hur har Bosnien och Hercegovina, Montenegros och Kroatiens turism utvecklas efter 

krigstiden på 1990-talet och vad kan skillnaderna beror på? 

2. Varför har Kroatiens och Montenegros kustområden kommit med i några resekataloger och 

inte Bosnien och Hercegovinas, d v s Neum? 

3. Vilka utvecklingsmöjligheter finns det för Bosnien och Hercegovinas kustområde (Neum)? 

 

1.2 Översiktlig disposition 

Kapitel 1 Inledning - I det första kapitlet behandlas inledningen, syfte och frågeställningar.  

Kapitel 2 Metod - I andra kapitlet diskuteras tillvägagångssättet för insamlingen av 

information som har gjorts. 

Kapitel 3 Teori - I tredje kapitlet beskrivs teorierna som sedan diskuteras och kopplas till 

problemformulering i uppsatsen. 

Kapitel 4 Bakgrund - I fjärde kapitlet beskrivs bakgrunden till uppsatsen, vilka historiska 

faktorer som har påverkat Bosnien och Hercegovinas turismutveckling. 

Kapitel 5 Resultat – I detta kapitel tas alla intervjuer och all informations som ger svar på 

uppsatsens frågeställningar. 

Kapitel 6 Analys och diskussion - Uppsatsens sjätte kapitel är en avslutande analys och 

diskussion, där diskuteras resultatet och teoridelen. 

Kapitel 7 Slutsats- Det sista kapitlet är slutsatsen, där belyses svaren på mina 

frågeställningar. 
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1.3 Avgränsningar 
Valet att skriva om dessa tre länder gjorde jag för att de har mycket gemensamt: de ligger alla 

vid Adriatiska kusten och alla har tillhört Jugoslavien. Länderna i sig är intressanta att 

undersöka för Kroatien är ett utvecklat turistland medan Montenegro har börjat bli en känd 

turistort samtidigt som Bosnien och Hercegovina som inte har utvecklats som turistland. 

Koncentrationen ligger mer på Bosnien och Hercegovinas turism för det finns mycket att 

utveckla inom turismen. Kroatiens och Montenegros turism är en inspirationskälla till hur 

man kan utveckla turismen vid Adriatiska kusten. Uppsatsens undersökning har koncentrerats 

till Adriatiska kusten då det är dit som det flesta turister lockas. Eftersom Bosnien och 

Hercegovina bara har en liten kust med en kuststad vid Adriatiska havet (Neum) har jag valt 

att skriva om den och om frågan varför Neum inte har och inte blivit en populär rese 

destination i Sverige medan Montenegros och Kroatiens kust har blivit det. Studien är en 

tillämpning av tankar från ämnena turism och geografi. Dessa tankar kretsar kring frågan: hur 

människor har påverkat och format landskapet för att locka turister och vilka skillnader finns 

mellan ländernas anpassning till turism. 

 

1.4 Definitioner  

1. Turist- En person som reser minst 10 mil från sin hemort för nöje, avkoppling eller i 

arbetssyfte (affärsresor) under minst 24 timmar.
1
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 http://unwto.org/en/home 31.01.11 

http://unwto.org/en/home
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2 Metod  
 

2.1 Urval  

I uppsatsen har jag använt mig mest av kvalitativa metoder men även kvantitativa uppgifter 

ingår. Den kvalitativa metoden består av både intervjuer och information som jag har hittat 

om Bosnien och Hercegovinas, Kroatiens och Montenegros historia och utveckling. Jag valde 

att använda även kvantitativa uppgifter eftersom dessa kan ge en mer övergripande bild av 

situationen. För att sedan få en djupare inblick i ämnet använde jag mig även av kvalitativa 

uppgifter i form av intervjuer. Då ställde jag sådana frågor jag inte kunde hitta på svar på 

genom insamlingen av kvantitativa uppgifter. Jag har använt kvantitativa uppgifter som 

statistik för att få en övergripande bild över turismen i länderna.
2
 Statistiken var dock inte lätt 

att hitta.  

SCB i Sverige kontaktades för information men de hade bara några gamla böcker med 

turismens övernattningsantal. Böckerna visar bara statistik från åren 1997-2000 och 

Montenegro finns inte med för det var inte ett självständigt land vid denna tidpunkt. Landet 

tillhörde förut Serbien och Montenegro. Statistiken från SCB böcker är inte så trovärdiga för 

när man granskar statistiken i en äldre upplaga och en senare upplaga över samma år är det 

olika, det kan det skilja flera tusen turister. Jag väljer att lita på den senaste upplagan. I 

böckerna fanns också bara information om övernattningar och inte om turistantalet. För att få 

statistik från år 2005-2009 har jag fått hitta SCB i Bosnien och Hercegovina, Kroatien och 

Montenegro. Kroatiens och Montenegros statistik gick ganska lätt att hitta och jämföra. 

Däremot var det inte lika lätt att hitta statistik för Bosnien och Hercegovina, då deras hemsida 

inte är så bra utvecklad och därför tog det ett tag innan bra statistik hittades. 

 

Resebolagen valdes för de har varierande utbud av länder. Det var därför intressant att 

resonera kring varför resebolagen hade olika sorts utbud och vad detta kunde bero på. Jag 

kontaktade många resebolag men som alltid i undersökningar är inte alla villiga att ställa upp 

och det påverkar styrkan i ens resultat.  

 

GIS användes för att kunna jämföra Bosnien och Hercegovinas historiska landsgränser med 

dagens landgränser. Första kartan på sida 14 gjorde jag med hjälp av Mapinfo för att jämföra 

Bosnien och Hercegovinas landsgränser idag med hur landsgränserna såg ut under början av 

1900 talet då Bosnien och Hercegovina tillhörde Österrike-Ungern.  

Jag valde även att intervjua en hotelldirektör som jobbade i närheten av Neum eftersom jag 

inte fick svar från turistbyrån och hotellet i Neum. För att få fram statistik om Bosnien och 

Hercegovina fick jag ringa runt. Det var inte så många som svarade på mina mejl och detta 

visar tyvärr att Bosnien och Hercegovinabehöver utveckla sin marknadsförning och sina 

hemsidor. Detta kan också bero på att det är lågsäsong och turistbyråerna och hotellen kanske 

är stängda. Jag valde att intervjua hotelldirektören över telefon eftersom det var hans 

önskemål då han inte hade så mycket ledigt tid. De övriga intervjuerna gjorde jag per mejl för 

                                                           
2
 Holme och Solvang, (2008), s 75-79 
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att några jag kontaktade befann sig utomlands och andra hade inte tid för en riktig intervju. 

Nackdelar med att göra telefonintervju är att man har svårt att komma ihåg vad personen sa 

därför valde jag att spela in. Nackdelen med mejl är att man inte kan få samma information 

som om man skulle träffa personen och intervjua den. Tredje resebolaget som jag vill 

intervjua Fritidsresor hade inte tid för att svara på mejl men de hänvisa mig till en bra hemsida 

var de hade nästa alla svar på mina frågor.  

Jag har fått inspiration och även använt en del fakta från min tidigare forskning om Neum 

som jag skrev i min B uppsats.  

2.2 Källor och källkritik 

Under arbetets gång har jag stött på vissa svårigheter som jag har försökt att lösa på bästa sätt. 

Det som var svårt med arbetet var att hitta uppgifter om Neums historia och om varför 

gränserna ser ut som de gör. Statiska uppgifter om turism var även svårt att hitta. Det var svårt 

att hitta aktuell och tillförlitlig statistik om turismen i alla länderna. Böcker just om Neum och 

turismutveckling i Bosnien och Hercegovina fanns inte så den bästa tillförlitliga källa jag 

kunde använda mig då av var uppsatser som handlade om liknade ämnen som jag skrev om. 

Till min besvikelse måste jag alltså konstatera att jag känner att jag saknar information om 

Bosnien och Hercegovinas marknadsföring av turismen i denna uppsats. Detta beror på att de 

inte finns turistorganisationer i Bosnien och Hercegovina som kan hjälpa med information. 

Kontaktpersoner i turistbyråernas och hotellen i Neum svara inte på mina mejl. Bosnien och 

Hercegovina har inte heller någon turistbyrå i Sverige. 

Annan information som jag har använt mig av i arbetet är sekundära källor främst i form av 

internethemsidor och universitetsuppsatser som jag bedömer som trovärdiga. En stor vikt i 

min uppsats har lagts på att hitta pålitliga källor, vilket inte alltid är så lätt. Böcker och 

vetenskapliga artiklar finner man trovärdiga. När det gäller hemsidor är det svårt att säga om 

de är tillförlitliga för de kan vara vinklade åt någons intresse. Ett bra exempel på detta är 

Bosnien och Hercegovinas turismsida som är officiell men blir ändå vinklad då denna 

marknadsför landets turism. Jag finner det ändå trovärdiga då dessa inte tar upp egna 

värderingar på hemsidan utan bara beskriver destinationer i Bosnien och Hercegovina.  

Jag har en källa som hänvisas till Wikipedia. Viss information var omöjlig att hitta och jag 

lyckades hitta det på www.wikipedia.se. Jag vet att Wikipedia inte är en tillförlitlig källa men 

jag anser att man kan använda sig av informationen, men det är viktigt att ha en kritisk 

hållning till den. Informationen på Wikipedia uppdateras ofta och överstämmer oftast med 

NEs information. Jag hade önskat att NE kunde ha hjälpt mig mer, men det står inget om 

Neum historia på deras hemsida. NE är en mer tillförlitlig källa än Wikipedia och man hade 

undvikit den mer kritiska hållningen till informationen.    

 

Jag har olika slags källor i min uppsats. Som jag tidigare har nämnt har det inte gått att hitta 

information om Neum i böcker, detta har fått konsekvenser att jag har många elektroniska 

källor. Jag tycker dock att mina källor kommer från olika uppsatser, böcker och hemsidor som 

kompletterar varandra och gör det trovärdigt. Jag ha utgått från många olika källor för ingen 

källa gav mig svaren jag behövde helt och hållet.  

http://www.wikipedia.se/
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3 Teorier  
I detta kapitel kommer jag beskriva mina teorier, som är förknippade till regionalisering, 

gränsforsning och destinationsutveckling. 

3.1 Butlers sekvensmodell 
 
 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

  

 

 

 

 

Figur 1: Butlers sekvensmodell (Weaver, D och Lawton, L,2006, s. 307-308) 

Butler utvecklade denna modell på 1980-talet som tydliggjorde att destinationer upplever 

olika steg av utveckling. Butlers sekvensmodells kurva visar turismutvecklingen på en 

destination. Modellen visar vilket steg destinationerna befinner sig i. Modellens kurva börjar 

från upptäckten av en destination och kurvan fortsätter växa men hotas ständigt med nedgång 

om inte man tar tag i problem och förbättrar destinationen.
3
 

  De olika stegen i Butlers sekvensmodell är: 

1. Introduktion 

2. Tillväxt 

3. Mognad 

4. Mättnad 

5. Nedgång 

I början på kurvan (Introduktion) börjar äventyrslystna turister komma. Första steget i Butlers 

sekvensmodell använts för att marknadsföra och inrikta in sig på en målgrupp. Genom denna 

kunskap går man även in på djupet, vilka konsumenter man vill ha samt hur mycket de 

kommer vara villiga att konsumera.
4
 När turisterna börjar öka går man upp till steget tillväxt, 

                                                           
3
 Weaver, D och Lawton,L,(2006)  s. 307-308 

4
  Weaver, D och Lawton,L,(2006)  s. 307-308 
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då börjar även lokala entreprenörer satsa på destinationsutvecklingen och det leder till 

marknadsföringen. När destinationen börjar göra stora fysiska förändringar och nya 

attraktioner byggs kommer destinationen i steget mognad. Det är i detta steg massturismen 

börjar komma. Massturism är inte alltid positiv då den kan få många konsekvenser för 

destinationen t.ex. vattensystemet som inte oftast klarar av massturism i högsäsong och alla 

invånare på samma gång. Detta leder till nästa steg mättnad när turisterna tröttnar på 

destinationen och massturismens konsekvenser blir tydliga . Detta medför att destinationen 

står still och kommer till ett vägskäl. Detta vägskäl hotas av nedgång för destinationen. Kan 

destinationen åtgärda problemen kan de locka mer turister återigen, men det finns en stor 

chans att destinationen kommer bli stillastående.
5
 

 De första turisterna är äventyrliga och vill upptäcka nya destinationer. När de äventyrliga 

turisterna kommer tillbaka från resemålet brukar de berätta för nära och kära om resemålet. 

Dessa berättelser om destinationer lockar då fler människor till orten som skapar en 

utveckling av infrastrukturen. Detta lockar i sin tur massturismen, då destinationen har skapat 

sig en image som trygg och säker. I slutändan om destinationen har klarart av Butler 

sekvensmodell kommer destinationen öka arbetskraften på orten, öppna nya butiker, 

snabbrestauranger och hotell
6
. Destinationen anpassas för turisterna så de ska känna sig mer 

hemma.  Det är i detta steg destinationen blir överexploderar och förlorar sin karaktär som 

lockade turisterna dit från början och det medför att orten inte är unik längre.
7
  

Destinationsutveckling är ett viktigt begrepp i Butlers sekvensmodell. Destinationsutveckling 

innebär utveckling av en destination. Destinationutveckling kan betyda flera saker, t.ex. att 

skapa, förändra eller utveckla en destination eller en turistprodukt. Detta har som syfte att öka 

turisterna konsumtion på destinationen, vilket ökar den ekonomiska välfärden och minskar 

arbetslösheten på destinationen. Begreppet destinationsutveckling används ofta inom turism 

och gynnar till ekonomisk tillväxt, modernisering och fysisk planering.
8
 En destination har 

oftast många konkurrenter därför är det viktigt att en destination utvecklas för att kunna 

konkurera om turisterna, vilket i sin tur leder till resebolagens intresse. Man behöver oftast 

utveckla destinationen på olika sätt det kan: miljösituationen, utbildningsmöjligheter, boende, 

kulturutbud och kanske den viktigaste infrastrukturen.  Man måste ha ekonomiska resurser för 

att kunna utveckla en destination.
9
 

 Inom turismplanering måste man bestämma det önskevärda antalet turister, segment och hur 

de ska balansera turismens med destinationens övriga näringsgrenar. För att kunna göra dessa 

val måste man ta hänsyn till klimatet, resurser, topografi och kulturen.
10

 Det är viktigt för en 

destination att åka på resemässor, vilket kan var ett sätt, att locka resebolagens intresse.
11

 

Destinationsmarknadsföring är viktig för att en destination ska skapa sig en image och 

                                                           
5
 Lundtorp & Wanhill, (2001), s. 947-964 

6
 Plog, (2001), s. 17 

7
 Lumsdon, (1997), s. 42 

8
 Weaver och Lawton,(2006), s 306-313 

9
 Hall, (2005) s. 163 

10
 Kotler, Haider och Rein(1993), s.199-202 

11
 Johansson, Leghammar och Schuler (2008) s.37 



12 
 

förstärka den för att attrahera resebolagen. En destination kan marknadsföra sig på olika sätt 

men den mest billigaste och nog den trovärdigaste är genom invånarnas attityd till turisterna.12 

Man kan säga att valet om hur pass säker och stabil en destination uppfattas vara avgörs på 

hur mycket resurser ett resebolag har och hur pålitliga deras samarbetspartner är. För att ett 

resebolag ska ha en bra destinationsmarknadsföring måste deras målgrupps förväntningar 

stämma överens i teorin och praktiken.
 13

  

 

Människornas uppfattning om ett resemål skapas oftast av media. Många resebolag väljer 

därför att bjuda journalister på resor för att få en bild av resemålet. Researrangören är också 

viktig då denna blir destinationens ansikte utåt. 
14

 

 

Image för ett resemål är väldigt viktigt då den är en del av marknadsföringsprocessen för at 

kunna locka fler turister till resemålet. Om turisterna inte har så mycket information om 

resemålet spelar media en väldigt viktig roll då denna ger en första intryck till människorna.  

Det viktigaste för en imageskapande är infrastruktur, trygghet, kollektivtrafiken och 

utbildning.
15

 

Det är väldigt viktigt för en destination att ha intensiteten att kämpa och vilja sälja sin produkt 

till resebolagen. Detta kan man göra genom att arbeta ständigt med destinations 

marknadsföring. En destination måste vara professionell och trovärdig samt marknadsföra sig 

ständigt för att resebolagen ska lockas att samarbeta med destinationen.
16

 

 

Kroatien är ett bra exempel på detta, de är duktiga på att marknadsföra sig som en destination. 

Kunderna styr efterfrågan för resebolagen, det är de som har den största makten. Det är viktigt 

med marknadsföring av en destination för att lyfta ett land som människor inte har en 

uppfattning om så fler människor kan bli intresserade.
17

 

 

För att lyckas med att återuppbyggningen av landets rykte krävs stora satsningar på både 

nationell och internationellnivå.
18

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
12

 Johansson, Leghammar och Schuler (2008) s.43 
13

 Johansson, Leghammar och Schuler (2008) s.33-34 
14

 Johansson, Leghammar och Schuler (2008) s.34-35 
15

  Johansson, Leghammar och Schuler (2008) s.36-37 
16

 Johansson, Leghammar och Schuler, (2008), s.37 
17

  Johansson, Leghammar och Schuler, (2008), s.37 
18

 Rupic, (2008), s.21 
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3.2 Den generiska turismprodukten 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

              Figur 2: Den generiska turismprodukten ( Johansson, Leghammar och Schuler ,2008,s.37) 

Figuren visar hur de olika aktörerna påverkar varandra. Kärntjänsten produceras och säljs av 

de andra aktörerna. Genom pilarna i modellen ser man att turister måste använda både 

mellanhänder och stödtjänster för att komma till kärntjänst. Detta medför ett samarbete mellan 

kärntjänsten (destinationen) och aktörerna för att kunna erbjuda en resa till turisten som den 

efterfrågar och som kan leva upp till turistens förväntningar. 
19

 

Mellanhänderna är dem som gör turismprodukten tillängänglig för turisterna. Ett bra exempel 

på mellanhänder är resebolag, de är dem som lockar turister med sin marknadsföring genom 

t.ex. reklam och kataloger att åka på resor till den nya destinationen. 
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3.3 SWOT- analys  
En SWOT- analys hjälper destinationen att få en helhetsbild av hur den ser ut idag och hur 

man kan marknadsföra den och utveckla destinationen i framtiden. Destinationens svagheter 

(Weakness) är det som går dåligt för dem t.ex. för få hotell i området. Styrkor (strenghts) är 

det som går bra för destinationen t.ex. att de har bra utbildad serviceinriktad personal. 
20

 

 

 

                                     Styrkor                                           Svagheter 

   

 

                                      Möjligheter                                     Hot  

 

 
 

Figur 3:  SWOT-analys 

 

 

Hot (Threats) är något som hindrar destinationen att utvecklas, det kan vara ett annat resmål i 

närheten som börjar locka fler turister. Möjligheter (Opportunies) för en destination kan vara 

att man bygger en ny motorväg till destination. Möjligheter och hot kan inte destination 

påverka men kan däremot anpassa sig efter dessa.
21

 

  

 Det är viktigt för destinationen att identifiera sina svagheter och hot. SWOT- analysen hjälper 

en att sätta upp långsiktiga mål för destinationen. SWOT-analysen kan bidra till att 

destinationen lyckas få fler övernattningar och turister i framtiden.
22
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3.4 Gränsbegreppet 

I boken Över gränsen om människan vid territoriets slut påpekar Thomas Lundén 

’’ En gräns är en linje, vanligtvis i rummet, vid vilken ett visst förhållande upphör 

och ersätts med en annat’’.
23

 

Det finns olika sorters gränser: det organiserade samhällets gränser handlar om att kombinera 

regler och marknaden med hjälp av tekniken. Inom naturens gränser däremot är det individen 

som sätter gränserna, med hjälp av naturens fysiska drag. Länder och kommuner måste 

försöka förstå och inse fördelarna med gränsläget med grannländerna. Man kan ha ett bättre 

samarbete mellan länderna för att undvika svårigheter för medborgarna som bor vid gränserna 

och för de som måste passera gränserna dagligen. När man passerar en gräns passerar man ett 

område och går in i ett annat område med ett annat regelsystem.
24

Regioner som ligger vid 

gränsen har ett speciellt behov av samarbete och gemensamma satsningar på turism.
25

 

Man måste dock ta hänsyn till gränsen betydelse då de handlar ofta om två identiteter för 

befolkningen på båda sidorna av gränsen. Denna så kallade identitet har byggts upp under en 

längre på grund av kanske skillnaderna mellan människorna eller naturen som avgör den 

fysiska gränsen. En gräns har en historia om konflikter som den har skapat och kan ha en stor 

betydelse för människorna i gränsområdet.
26

 Ett samarbeta över gränsen måste till för att 

utveckling av destinationen ska kunna ske, samt att destinationen ska ha en chans att få bidrag 

från EU.
27

 

Gränsregioner är oftast inte välutvecklade i jämförelse med kärnregioner i landet därför har 

EU valt att hjälpa gränsregioner. EU stöder regionalisering med andra ord. Det finns olika 

regioner (utifrån politisk betydelse):Administrativ, funktionell och identitet eller kulturell.
28

 

De administrativa regionerna kan vara t.ex. svenska landsting, eller amerikanska counties. Det 

dessa ”regioner” har gemensamt är att de är underordnade en politisk centralmakt samt att de 

inte förändras på samma sätt som andra regiontyper. De funktionella regionerna skiljer sig 

främst från de administrativa genom deras oföränderlighet, denna kategori är väldigt generell 

och flytande. Det centrala för regionen tycks vara den politiska och ekonomiska situation som 

kan uppstå vid en viss tidpunkt. Dessa regioners existens utgör hela tiden ett 

spänningsförhållande mot de administrativa. Den funktionella är mycket mer flexibel och är 

inte underordnad den typ av statlig byråkrati som den administrativa är, den rör sig mycket 

mer flytande. I en funktionell region finns olika grupperingar som rör många olika typer av 

frågor. Den tredje och sista kategorin är intressant, det handlar om gemensamma kulturella 

band, som exempelvis kan bestå av språk, historia eller livsstil.
29

 

                                                           
23

 Lundén, (2002), s.17 
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 Lundén, (2002), s.13-24 
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 O’Dowd, Liam (2003) s. 24 -28 
26

 O’Dowd, Liam (2003) s. 24 -28 
27

 Buursink, Jan (2002) s. 9   
28
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  Karlsson, (1994) s. 3-7 
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3.5 Kritik mot teorierna 
Jag har valt dessa teorier för jag upplever dem relevanta för min uppsats och därmed har jag 

svårt att kritisera dem då jag tycker att det finns mycket mer positivt än negativt att säga om 

dem. Kritiken jag har mot Butler sekvensmodell är att stegen inte alltid stämmer med 

destinationer t.ex. kan vissa destinationer befinna sig mellan två steg. Turismplanerar och 

destinationsutvecklare fruktar att hamna på steget nedgång om de kollar närmare på Butlers 

sekvensmodell, men i det flesta fall utvecklar man destinationen i slutändan åt rätt rikting. 

Kritiken mot den generiska turismprodukten är att en destination kan utvecklas utan 

mellanhändernas hjälp som t.ex. resebolag därför stämmer inte modellen alltid i praktiken. 

SWOT-analysens kritik är att det inte alltid går att kategorisera allt under de fyra rubrikerna, 

t.ex. kan en svaghet också vara på samma gång en styrka för destinationen. Gränsteorin är det 

svårt att kritiseras för den tar både upp för- och nackdelar med en gräns. Regionaliseringen 

kan dock förstöra betydelsen av en gräns som t.ex. Neum:s gräns skulle minska dess betydelse 

och historiska värde om gränserna var öppna mellan länderna.  
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4 Bakgrund  
I detta kapitel berättas om den historiska bakgrundens påverkan på Neum, varför den ser ut 

som den gör och vilka faktorer som har påverkat turismutveckling i Bosnien och 

Hercegovina.  

4.1 Neum  

Bosnien och Hercegovina har bara ett större turistmål vid Adriatiska havet och det är staden 

Neum. Neum är Bosnien och Hercegovinas enda hamnstad. Landets kuststräcka är endast 24 

km lång. Det bor ungefär 4000 människor i Neum (1991). På kartan i figur 5 kan man se att 

Neum även har en liten halvö. Neum fick sitt namn från gamla Neum som ligger 2 km bakom 

det nya Neum. Det nya Neum är ingen gammal stad. Staden är byggd på branta sluttningar. 

Man börja bygga staden vid kusten då motorvägen till Adriatiska kusten var färdig byggd år 

1965.
30

 

 

Figur 4: Satellitkarta/bild över Neum se länk:  
http://maps.google.se/ (sökord: Neum) 

 

Figur 5: Neum på Google maps se länk: 

http://maps.google.com/m?q=neum&hl=sv&ll=42.917771,17.631462&z=11  

 

Neum ligger nära till det mesta: 

  60 km från Dubrovnik (Dubrovnik flygplats 80 km)  

  70 km från Mostar (flygplats) och Medugorje (känd pilgrimdestination) 

  30 km från järnvägsstationer i Ploce och Metkovic 

  70 km från ön Korcula
31

 

 

Neum ligger i södra Bosnien och Hercegovina och sticker ut med sin landsremsa mot 

Adriatiska havet, som skär Kroatien i två delar.  Beslutet att Neum skulle dela Kroatien i två 

delar beslutade avtalet år 1699 i Karlowicz. Republiken Dubrovnik gav Neum till det 

Osmanska riket för att den Venetianska regionen inte skulle inkräkta på Neum. 
32

 

 

Neums historia sträcker sig tillbaka till år 533 då man nämner stadens härskare vid namn för 

första gången (Neumene). År 1718 överlämnades Neum från Republiken Dubrovnik till 

Osmanska riket efter fredsavtalet i Pozarevac. Neum tillhörde det Osmanska riket fram till 

1876. År 1878 tillhörde Neum Bosnien och Hercegovina, som då var en del av Österrike-

Ungern fram till år 1918. Neum var del av Jugoslavien fram till 1992 då Bosnien och 

Hercegovina blev ett självständigt land. På 1950-talet talet byggde man första badorten i 

Neum och under 1960 talet öppnade man restauranger och affärer. Det första hotellet byggdes 

år 1977, Hotell Neum. Efter det Jugoslaviska kriget beslutade FN att Neum skulle tillhöra 

Bosnien och Hercegovina.
33
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4.2 Bosnien och Hercegovina  

Bosnien och Hercegovina ligger i sydöstra Europa. Bosnien och Hercegovina har en 

befolkning på 4,6 miljoner (2009) och en yta på 51, 197 kvadratkilometer, Vilket är ungefär 

en niondel av Sveriges yta. Bosnien och Hercegovina gränsar mot Serbien, Montenegro och 

Kroatien. 
34

 Bosnien och Hercegovina har fått namnet från sina två regioner: Bosnien och den 

andra: Hercegovina.  

Sedan stenåldern har människor bott i Bosnien och Hercegovina. Tvåhundra år f.kr, hamnade 

landet under romerskt styre. Detta varade i mer än ett halvt millennium. Romarna var 

intresserade av vatten, mineraler och skog. Det ledde till att Bosnien och Hercegovina fick 

städer, vägar och byar som var inspirerade av romarriket. 
35

 

Under 1400-talet hamnade Bosnien och Hercegovina under turkiskt styre, som varade i 400 

år. Detta innebar att den romerska kulturen i Bosnien och Hercegovina kom att ersattas av den 

orientaliska kulturen. Detta medförde att man byggde städerna med turkisk arkitektur. Större 

delen av befolkningen i Bosnien och Hercegovina hade blivit kristna under den romerska 

tiden i Bosnien och Hercegovina men under den turkiska tiden konverterades många till 

islam.
36

  

På 1870-talet ockuperad Österrike-Ungern landet och höll det under sin kontroll i fyrtio år.  

Första världskriget började i Sarajevo då Gavrilo Princip som tillhörde den serbiska hemliga 

organisationen ’’Black hand’’ sköt ner den Österrikiska kronprinsen. Motståndet till 

Österrike-Ungern hade som mål att bli fria från Österrike-Ungern. Denna händelse kom att 

leda till första världskriget. Efter detta krig kollapsade Österrike-Ungern som land.
37

  

Serber, kroater och slovener ville bilda ett land för den slaviska befolkningen. Detta land kom 

att bildas år 1929 av kungen Aleksandar som gav landet namnet Jugoslavien. (jugo= syd, 

slaver= slavisk befolkning). Det var mycket kamp om vem som skulle styra landet. Tito blev 

president då han var mer framgångsrik och hade stöd från Sovjetunionen. När Tito blev 

president försökte han skapa gemenskapen i landet vilket innebar en politik som inte utgick 

ifrån muslim, katolik eller ortodox tillhörlighet utan från att man var ett gemensamt folk med 

samma kulturella bakgrund. Tito styrde Jugoslavien tills han dog år 1980. Då började den 

Jugoslaviska konstruktionen att falla samman. De nationella motsättningar som hållits tillbaka 

av Tito kom nu upp till ytan. När Jugoslavien splittrades ställdes Bosnien och Hercegovina 

inför svårigheten att dela upp ett land där många olika folkgrupper hade levt under tusentals 

år. Detta ledde till att krig bröt ut i Bosnien och Hercegovina mellan kroater, serber och 

muslimer 1992. Kriget kom att pågå fram till 1995.
38
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4.2.1 Viktiga årtal i Bosnien och Hercegovina historia:  

1300–talet blev Bosnien och Hercegovina ett självständigt kungarike 

1400-talet Bosnien och Hercegovina hamnar under det Osmanska rikets styre 

1878 Berlinkongressen beslutar att Bosnien och Hercegovina ska tillhöra Österrike-Ungern 

1914 Skottet i Sarajevo som utlöste första världskriget. 

1929 Kung Aleksandar bildar Kungariket Jugoslavien 

1945 Efter andra världskriget bildas Jugoslavien och Bosnien och Hercegovina blir republik 

inom federationen. 

1992 Bosnien och Hercegovina blir självständigt och inbördeskriget inleds 

1995 Fredsavtalet i Dayton delar av landets två enheter: Federationen Bosnien och 

Hercegovina och Republika Srpska. Republika Srpska betyder republiken av serberna för de 

dominerar enhet. Kroater och muslimer fick enligt avtalet en gemensam enhet: Federationen 

Bosnien och Hercegovina som är en lite större enhet än Republika Srpska. 
39

 
40

 

 

Figur 6: GIS karta över Bosnien och Hercegovina gränser under Österrike-Ungern tid och dagens 

Bosnien och Hercegovina.  

 I Jämförelsen av Bosnien och Hercegovinas gränser idag och under tiden när landet tillhörde 

Österrike-Ungerns ser man gränsernas utseende liknade ut. Man märker att Bosnien och 

Hercegovina gränser ser likadana ut som de gör idag. Den enda skillnaden som finns är att 

Bosnien och Hercegovina då tillhörde Österrike-Ungern och idag är det ett självständigt.  

 

                                                           
39

 Länder i fickformat 520 Bosnien och Hercegovina,(2005) s. 12  
40

 http://hem.passagen.se/senad/bosnienochhercegovina.html 10.05.10 
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Figur 7: Bosnien och Hercegovina under Osmanska riket tid, se länk: 

 http://img260.imageshack.us/i/bosna18006wz.jpg/  

 

När man ser på en karta på Osmanska riket får man en del svar om varför Neum tillhör 

Bosnien och Hercegovina idag. Överst på kartan ser man att gränsen till Osmanska riket och 

republiken Dubrovnik ligger i Neum område idag. Gränserna ser inte liknande ut som de gör 

idag men gränsen mellan Neum och Dubrovnik ser än idag liknade ut som den gjorde för 300 

år sen 

4.3 Resebolagen 
 
Resebolagen som valdes att kontaktas var Fritidsresor, Världens resor och Sembo. Valet av 

dessa resebolag beror på att de har olika sorts utbud av resor till Bosnien och Hercegovina, 

Kroatien och Montenegro. 

4.3.1Fritidsresor 

Fritidsresor är ett svensk resebolag som tillhör fritidsgruppen. Fritidsgruppen är en nordisk 

koncern med resebolag i Norge, Finland, Danmark och Sverige. Fritidsgruppen erbjuder även 

resor genom TEMA och Nazar. Bolaget har även ett eget charterbolag som kallas TUIfly 

Nordic. Anledningen till att flyget är ett TUIfly beror på från 2007 ingår gruppen i världens 

största resekoncern TUI (Touristik Union International).
41

 

4.3.2 Världens resor 

Världens resor är ett aktiebolag som sedan år 2003 arbetar med paketresor. De har resor till 

destinationer som inte är vanliga hos de stora resebolagen. Det är viktigt att människor som 

åker på deras resor har nyfikenhet, kunskap och lust. 

Världens resor delägds av Jörgen Fredriksson, Lottie Sundelöf och Joacim Ericsson.  På deras 

huvudkontor vid Odenplan i Stockholm har de även ytligare tre personer som arbetar 

tillsammans med ägarna. Utöver dessa har resebolaget 35 stycken färdledarna.
42

 

 

4.3.3 Sembo 

Sembo grundades 1987 och är ett helägt dotterbolag till Stena Line (färjor till Tyskland, Polen 

och Danmark). Sembo började som ett resebolag för att hjälpa deras gäster att planera och 

boka bilsemester till Medelhavet. Sembo har som resebranschen förändrats mycket under 

åren. I dagsläget erbjuder de resealternativ som är anpassade till de moderna människornas 

efterfråga på resor. De är femtio medarbetare som producerar resor och hyr ut 

semesterboende.
43
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 http://www.fritidsresor.se/36665/Om-foretaget/  29.12.10 
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 http://www.varldensresor.se/omvarldens.htm  15.12.10 
43

 http://www.sembo.se/about/AboutSembo.aspx 29.12.10 
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5 Resultat 
I detta kapitel introduceras ländernas turism statistik. Efter statistikdelen tas intervjuer upp 

med resebolagen och vad deras krav är för hur en destination ska kunna locka deras intresse. 

Kapitlet kommer ta upp den information som har funnits om ländernas turism för att sedan ta 

upp de övriga intervjuerna med hotelldirektören, Thomas Lundén samt direktören för 

kroatiska turistbyrån. Avslutningstvist handlar det om destinationsutveckling och 

regionalisering samt hur i och med dessa begrepp framtiden för Bosnien och Hercegovina och 

Neum kan komma att se ut.  

 

5.1 Statistik 
 

 

Figur 8: Övernattningar 1997-2000 ( European commission eurostat DG XXIII DG IB Tourism in the 

Mediterranean countries key figures 2000-2001, 1999-2000 och 2001-2002 sid: 21-23) 

Övernattningar: Kroatien  Bosnien och Hercegovina 

År 1999  2247000 961000 
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Figor: 9: Uppdelningen av övernattningar (European commission eurostat DG XXIII DG IB Tourism in the 

Mediterranean countries key figures 2000-2001 sid: 21-23) 

Den äldre statistiken skiljer sig mycket mellan länderna. I Bosnien och Hercegovina har man 

mer inhemska turister än utländska som visars i figur 9. Det som är intressant att se är att 

Kroatien och Bosnien och Hercegovina övernattningssiffror går i takt med varandra. År 1998 

gick det bra för båda länderna medan 1999 gick det inte lika bra. Det som skiljer dem åt är att 

år 2000 växte Kroatiens övernattnings antal enormt om man jämför med år 1999. 

 

Figur 10: Turism statistik 2005-2009 

(http://www.monstat.org/userfiles/file/turizam/mjesecni%20izv%202010/jun.pdf, 

http://www.dzs.hr/default_e.htm och http://www.bhas.ba/ ) 
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Figur 11: Övernattningar 2005-2009 

(http://www.monstat.org/userfiles/file/turizam/mjesecni%20izv%202010/jun.pdf,  

http://www.dzs.hr/default_e.htm och http://www.bhas.ba/ ) 

 Montengro Kroatien Bosnien och 

Hercegovina 

Turister år 2009 1 207694 10 930 000 572 634  

Övernattningar år                

2009 

7 552 006 56 299 000 1 268 173 

Figur 12: Tabell över statistiken 

(http://www.monstat.org/userfiles/file/turizam/mjesecni%20izv%202010/jun.pdf,  

http://www.dzs.hr/default_e.htm och http://www.bhas.ba/ -) 

Topp 5 utländska turister år 2009 

 Montenegros Kroatiens Bosnien och 

Hercegovinas 

1. Serbien Tyskland Serbien 

2. Ryssland Italien Kroatien 

3. Bosnien och 

Hercegovina 

Slovenien Slovenien 

4. Italien  Österrike Tyskland  

5. Ungern Tjeckien  Turkiet  
 Figur 13: Tabell över vilka turister från utlandet som mest besöker respektive land. 

(Nurkovic(2010)s.8,http://www.monstat.org/userfiles/file/turizam/mjesecni%20izv%202010/jun.pdf och 

http://www.dzs.hr/default_e.htm) 

Den mer aktuella statistiken visar på en väldig stor skillnad mellan turismen i Bosnien och 

Hercegovina och Kroatien. År 1999 visars en skillnad på 1,5 miljoner mellan 

övernattningarna i länderna, tio år efter har skillnaden ökat till 55 miljoner mer övernattningar 

i Kroatien. I diagrammet ser man även att Montenegro är med. Turismen är högre i 

Montenegro än i Bosnien och Hercegovina, men ändå mycket lägre än i Kroatien. När man 

undersöker diagramen märker man även igen att ländernas turism siffror ökar och minskar i 
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takt till varandra tex: år 2009 var inte ett så bra år för något av ländern medan år 2008 var ett 

av det bästa åren.  

Figur 14 är intresant för länderna har liknade besöksländer, den största skillnaden är turkarna 

som besöker Bosnien och Hercegovina och ryssarna som besöker  Montenegro. 

5.1.1 Statistik i Neum 

Turismen är Neums största inkomstkälla. Mellan perioden 15 juni till 31 juli 2008 räknades 

66 409 övernattningar och år 2009 var det 74 594 övernattningar för samma period.
44

 Flest 

övernattningar gjordes av personer från Serbien, Kroatien, Slovenien, Turkiet, Tyskland, 

Montenegro, Italien, Frankrike och Österrike
45

  

 

5.2 Resebolag 

Vagabond har i en artikel undersökt vad som krävs av en plats för att resebolagen skall välja 

den som sitt resemål.
46

 

På jorden finns många vackra platser, men en del av dessa finns inte med i resebolagens 

kataloger. För att en plats ska kunna bli ett resemål som intresserar resebolagen måste den 

uppfylla dessa kriterier: 

1. Politisk stabilitet (Det ska vara säkert och tryggt på resemålet för turisterna) 

2. Rätt image (Man måste även få ut det i media och till svenskar att det bär tryggt 

och säkert på resemålet) 

3. Hotell (som har närhet till centrum, stranden och affärerna) 

4. Prisvärt (turister ska känna att de får valuta för pengarna de investerar i sin resa) 

5. Sevärdheter (Det ska finnas något sevärt på resemålet som tex: historiska byar eller 

kända museum som lockar turister) 

6. Utbud av aktiviteter (Turisterna ska även ha något att göra på resemålet utöver 

sevärdheterna t.ex. dykning)  

Fritidsresor brukar prata om de fyra s:en: sol, strand, sevärdheter och shopping. Man ska även 

ha lagom långt till flygplatsen då har man ett perfekt charterresmål.47 

Resebolaget Vings produktchef påpekar att svenskar vill känna att det är billigare i det landet 

man åker till. Idag är Sverige fattigare i förhållande till omvärlden än på 70-och 80 talen.  Det 

är därför många åker utanför EU, där priser är låga som t.ex. Kroatien. 

Grekland är ett populärt turistland, turisterna är nöjda men det har blivit färre turister de 

senaste åren pga. att det har blivit dyrt. Då väljer man Kroatien istället för det är billigare.
 48
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Redan sommaren 1989 fanns Kroatien med i Vings katalog. Dock lades ner resemålet ned i 

Ving då man upplevde det som för dyrt. Det var då Grekland blev populärt, eftersom priserna 

var lägre än i före detta Jugoslavien.  År 2004 var det tvärtom då Kroatien hade lägre priser än 

de flesta resmål vid medelhavet eftersom kriget skrämde bort många turister. 
49

 

Kroatien kom med i Vings katalog igen sommaren 2003, för att Kroatien har allt som en 

researrangör kan önska sig enligt Ving. Kroatien har: 

 Lägre priser 

 Venetianska lämningar och aktivteter som segling 

 Vackra städer 

 Historiska byar och stränder 

 Kroatien är bra i teorin och praktiken 

Kroatien uppfyllde första kravet att vara politisk stabilt land redan 1996. Ving kände dock en 

stor osäkerhet om svenskar skulle vilja åka till Kroatien för att kriget hade slutat för något år 

sen och det påverkade fortfarande på svenskarnas syn på Kroaien. År 2002 satsa Ving på 

Kroatien då man tyckte det var dags att pröva resemålet igen. Man skickade fotografer och 

kontrakt skrivare för att ta bild för katalogerna och granska hotellen. När man granskar 

hotellen går man igenom bland annat hotellets servicenivå och miljöanpassning. Ving var 

först med att satsa på Montenegro också sommaren 2004. 

Fritidsresor säger dock att Kroatien satsar stora pengar på svenska PR byråer och de var 

krävande, (Kroatien marknadsförde sig för mycket på svenska marknaden som fick 

Fritidsresor att tappa intresset), det var bland annat därför fritidsresor valde bort Kroatien som 

resemål.
50

 

5.2.1 Fritidsresor 

Fridsresor får idéer till nya resemål från resenärer och personal. En stor påverkan har VM, 

Olympiska spelen eller någon annan stor event för då kan det skapa en efterfråga från 

resenärerna.  Så kallade reseproducenter har i arbetsuppgift att hålla koll på olika trender runt 

om i världen.
51

 

Fritidsresornas grundkriterier för ett resemål är: 

 Politisk stabilitet och säkerhet 

 Fungerande infrastruktur (t.ex. sjukvård, vägnät och vattenförsörjning) 

 

Dessa kriterier är viktigast för att Fritidsresor ska kunna gå vidare med resmålet, andra 

kriterier kan varierar beroende på vad resenärerna efterfrågar. Sol – och badresor är störst i 
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Fritidsresor därför lockar mest sådana destinationer som har stränder, boende, utflykts- och 

shoppingmöjligheter m.m.
52

 

Det tar 18 månader för fritidsresor att planera ett nytt resemål. Man måste planera, prissätta, 

producera nya kataloger med nya resmålet och bemanna människor på plats. Reseproducenter 

har olika resemål under bevakning, detta gör att de känner till förutsättningar för resemålet.
53

 

Beslutet om att skapa ett nytt resemål beslutas gemensamt av koncerns ledningsgrupp. 

Fritidsresors resmål måste vara stora nog att ha en flygplats som tar emot minst ett flyg per 

vecka från varje nordiskt land. 
54

 

5.2.2 Intervju med Sembo 

Intervjun gjordes med Sembos produktchef för Kroatien: Rok Pogacnik. Han sa att kraven 

som Sembo har för att en destination ska vara med i deras katalog är: 

 Den ska passa deras målgrupp (familjer och par) 

 I Kroatiens fall måste resmålet vara ett bra solbad ort med bra hotell och tillräcklig 

infrastruktur. 

 Man har inget krav på hur stor en ort ska vara men gärna en blandning mellan små, 

mindre kända orter och större turistorter med lång tradition. 

 Resemålet ska vara tryggt och säkert
55

 

 

För att hitta en ny destination åker de själva i Sembo mycket runt och tar även hjälp av sina 

samarbetspartners på destinationen. I Kroatien har Sembo blivit känd och man blir oftast 

kontaktade direkt från nya hotell och apartments som vill samarbeta med dem.
56

 

Sembo har planer att ordna resor till Montenegro för att det är ett spännande och vackert land. 

Det om är negativt är att det inte finns lågprisflyg i Tivat och det är långt att köra dit med bil. 

Tivat ligger nära Kotor som är en av Montenegros kändaste resemål. Kroatien har enligt 

Pogacniks uppfattning en bättre image samt bättre infrastruktur. Han hade inte besökt 

Montenegro på flera år, men kan tro på att det har utvecklats. Man måste först försäkra sig om 

att det är enkelt att ta sig till Montenegro innan man lägger till det som en av Sembos 

destinationer.  För att kunna ta sig till Montenegro är inte enkelt med transfer som lokalbuss 

som är krångligt och beställa transfer bli det för dyrt. Sembo skulle kolla närmare på 

Montenegro om det fanns billiga flyg till Tivat.
57

  

Bosnien och Hercegovina har bara en kuststräcka på 15 km. Hela Neum i sig är bara ett enda 

stort hotellkomplex. Sembo håller sig bara med destinationer utmed kusten. Neum är för liten 

ort, för att bli en bra destination behöver de en mix av boende samt ett attraktivt urval av 

aktivteter i byn. Enligt hans uppfattning har inte Neum det. Bilresan till Neum är också för 
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lång och det närmaste flyget enligt honom ligger långt bort. Min idé att mixa olika 

destinationer och bo i Neum tycker han låter komplicerat. Det är enligt honom svårt att åka 

med sin egen bil från Neum till Dubrovnik över dagen och sen för att köra tillbaka är inte 

enkelt i högsäsong i och med trafiken. Prisnivån är bra i Neum men han tycker det inte är 

tillräckligt att göra kunderna nöjda. 
58

 

5.2.3 Världensresor Intervju 

 

 

 

 

 

 

 

 

                         Figur 14: Karta över resplanen (http://www.varldensresor.se/vastrabalkan_resplan.htm) 

Kartan visar till vilka platser Världensresor åker till under balkanresan. Man börjar resan i 

Ljubljana, resenärerna dit åker med flyg. Man tillbringar sedan två dagar i Ljubljana för att sedan 

ta båten till ön Korcula i Kroatien. Resenärerna tillbringar här cirka tre dagar. Efter Korcula 

fortsätter resan till Mostar, där resenärerna får övernatta för att sedan dagen därpå åka till 

Sarajevo. I Sarajevo tillbringar man också två dagar för att sedan åka till Belgrad en dag. Resan 

fortsätter därefter till Makedoniens huvudstad Skopje och sen till Ohrid. Från Ohrid åker man till 

Tirana och Thethi i Albanien. Från Albanien åker man till Kotor i Montenegro för att sedan 

avsluta resan i Dubrovnik.
59

 

      Intervjun gjordes med Jörgen Fredriksson. Fredriksson berättade att grundkriterier för en 

destination är att de måste ha goda kunskaper om destinationen. Resebolaget har inte resor till 

Västeuropa, USA, Australien m.fl. Alla som jobbar med produktion av resor beslutar om de 

nya destinationerna. Världens resor arbetar mycket med destinationer med fler nationer såsom 

Centralasien som man försöker ge mer kunskap om. Balkanresor lockar resenärer tack vare 

den historiska och kulturella sevärdheterna och för resenärerna vill få mer kunskap om okända 
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turistländer som t.ex. Bosnien och Hercegovina är. De åker till olika resemål i världen för att 

upptäcka nya platser och se om det kan locka resenärer.
60

  

Världensresor har valt Bosnien och Hercegovina för det är ett spännande land med flera 

speciella kulturella städer såsom Mostar och Sarajevo. Världensresor styrs av UD och i 

dagsläget är det säkert att åka till länderna i Balkan så det finns inte sådana hinder. Balkan-

resan är hyggligt populära och cirka 30 resenär åka på dem per år.
61

 

Det är två resor per år till Balkan. Den första är i juni och den andra i september. Totalt kostar 

hela resan 28 800 kr för 22 dagar. För mer information om vad som ingår i priset se bilaga 

2.1
62

    

 Världensresor åker inte förbi Neum för de brukar övernatta i Korcula som de tycker är mer 

intressant resemål, de har inga planer på att ändra på det fast det är 30 % billigare att bo i 

Neum. Fredriksson påpekar att även om en destination som Neum skulle vara intressant måste 

de ha kvar Korcula för de måste ha en ort att gå i hamn i.
63

  

Idén om att skapa Balkanresan kom från en av produktcheferna som hade åkt till Balkan och 

blev inspirerad. När man skulle lansera resan var det en annan Daria som jobbade med dem 

som hjälpte dem att skapa det till ett resemål.
64

 

5.3 Övriga intervjuer  

 
5.3.1 Hotelldirektören för  Boutique Boutique Marco Polo hotell i Gradac 

Intervjun gjordes med hotelldirektören Stipe Milisic på Boutique Marco Polo hotell vid 

Makarska Rivieran över telefon. Hans hotell ligger 45 km från Neum, han brukar ibland åka 

själv dit. Han har inte all information om Neum men han skulle påstå att 60-80 % av alla 

Neum:s turister är inhemska. De internationella turisterna är oftast från Polen, Tjeckien och 

Slovenien. Många slovener åker till Neum för det är vacker plats som är dessutom billig att 

handla på.
65

 

Neum lockar många turister för det är billigt men det finns många nackdelar. Nackdelarna är 

att det är dålig infrastruktur, samarbetet är dåligt i landet. Neum är även en oplanerad stad, där 

människor bygger hus var de vill. Det finns rutiner kvar av bombarderade hus och kvaliteten 

på hotellen är inte lika bra som i Kroatien. Det är också tätbyggt för de flesta bosnier vill ha 

en sommarstuga i centrala Neum för de är deras enda kuststad och de bygger husen ibland 

utan byggtillstånd.
66

Milisc tyckte att turismen i de tre länderna är: 
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Kroatien: det är landet som är mest utvecklad med vackra långa stränder. Kroatien lockar 

miljontals turister varje år fast alla orter inte är så utvecklade. I Kroatien har man kämpat 

mycket med att marknadsföra landet utomlands. 

 

Bosnien och Hercegovina: har berg som inte Kroatien har, kan locka med skidturism.  

Bosnien och Hercegovina har många kända kulturella städer som Sarajevo och Mostar. Han 

tyckte att Mostar var en mer spännande stad än Dubrovnik pga. konflikterna över bron i flera 

tusentals år. Bosnien och Hercegovinas största problem är folket som är motvilliga att 

samarbeta för att utveckla turismen.  Bosnien och Hercegovina har även bara 20 km kust som 

inte är tillräckligt för att locka många solbad resenärer. Viss produktion i Bosnien och 

Hercegovina har också blivit varumärke för landet exempel på detta är vin från Hercegovina. 

Hercegovina har fått utländskt stöd att utveckla deras vinodling så vin i Hercegovina är oftast 

mer utvecklat och godare än i Kroatien. Medjugorje har också främjat Bosnien och 

Hercegovina turism mycket från att vara en liten okänd by till att bli en religiös helig plats 

som lockar flera tusentals turister varje år. Problemet är dock att Bosnien och Hercegovina 

inte är så miljövänliga då de förstör kanalerna med sopor och avfall. Problemet med Bosnien 

och Hercegovina utveckling är att det inte finns tillräckligt med pengar för det för folket vill 

inte betala skatt. 

 

Montenegro: Bästa kombinationsland med två timmar avstånd från att ligga på stranden till 

att åka skidor på bergen. Montenegro har många vackra stränder. Det är många utländska 

investerar som investerar i Montenegro. Det som är negativt i Montenegro är att ryssar har 

köpt upp många semesterhus och de kanske tar över turismen vilket inte har varit positivt i 

andra länder .  

 

När det gäller priserna på skatt för att öppna ett hotell är det billigast i Bosnien och 

Hercegovina pga. skattfriheten. Det är dock inte enklast att äga ett hotell i Bosnien och 

Hercegovina i och med turismens utveckling och infrastrukturen i landet. I Montenegro är det 

billigare att öppna hotell än i Kroatien på grund av att folket i Montenegro har mindre löner 

än i Kroatien.
67

  

 

5.3.2 Intervju med direktören på kroatiska turistbyrån i Stockholm 

Intervjun gjordes med direktören Paul Sikic på kroatiska turistbyrån. Kroatiska turistbyrån 

marknadsför turismen i Kroatien. De arbetar med PR-aktivteter både i Kroatien och 

utomlands. Målet med kroatiska turistbyråns arbete är att förbättra turismen i Kroatien. 

Kroatiska turistbyrån marknadsför sig i utlandet och på nationell nivå, medan varje stad i 

Kroatien står för sin egen marknadsföring.
68

 

 

De största problemen med Kroatiens turism är att säsongerna är korta för Kroatien är mest 

känd för sol och bad, men man vill att säsongen ska bli längre då Kroatien har mer att erbjuda 

                                                           
67

 Milisic(Boutique Marco Polo Hotell) 08.12.10 
68

 Sikic,(Kroatiska turistbyrån), 25.05.10 



30 
 

som natur, kultur, historia m.m. Det finns även inte tillräckligt med hotell för idagsläget läget 

bor de flesta turisterna i privata lägenheter eller på campingplatser. 

Man arbetar aktivt med att förbättra Kroatiens image utomlans genom: 

 Marknadsföring 

 Press resor för journalister 

 PR-aktivteter 

 Studieresor 

 Turistmässor osv. 

 

Kroatien har ett huvuds slogan ’’Medelhavet som det en gång var ’’som de tycker gör att de 

skiljer sig från övriga länder i närområdet.
69

 

5.3.3 Intervju med Thomas Lundén (Professor i Kulturgeografi, Emeritus och 

författare) 

Thomas Lundén åkte på semester till kuststäder i Bosnien och Hercegovina och Kroatien den 

24 maj 2010. Han åkte dit för han är intresserad av de Kroatiens och Bosnien och 

Hercegovinas gränser vid Adriatiska havet. När han skulle åka buss till Dubrovnik 

tillbringade han någon timme i Neum. Han tyckte det positiva med Neum var att det var 

utbyggd stad som hade fina hotell, bra service, lägre priser och nära till allt. Det han upplevde 

som negativt med Neum var att vägarna från Neum till övriga Bosnien och Hercegovina var 

dåliga. Lundén skulle kunna tänka sig semestra i Neum och kan varmt rekommendera det till 

andra.
70

 

 

Han tyckte även att det var vackert vid kroatiska kusten, det han dock upplevde som negativt i 

Kroatien var de förstörda gamla hotellen. Under kriget använde man sig av vissa hotell som 

flytningar kunde bo i. Efter kriget kunde man inte komma överens vem som ägde hotellet och 

vad man skulle göra av hotellet, därför står många hotell än idag förstörda. Detta upplever 

Lundén som otrevligt för turister att se, när man kommer till ett resemål och det ligger ett 

förstört hotell kvar och ser kusligt ut.
71
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5.4 Turismen i länderna 

 
5.4.1 Bosnien och Hercegovina turism 

I Bosnien och Hercegovina finns en spännande natur med mer än 400 arter av endemiska 

växter, samtidigt är cirka 40 arter riktiga endemiska arter från Bosnien och Hercegovina. För 

närvarande har Bosnien och Hercegovina fortfarande ett väl bevarad kulturarv. Bosnien och 

Hercegovina är ett bra land att utveckla upplevelseturism i.
72

 

Bosnien och Hercegovina är ett land som är rik på olika kulturer och religioner, vilket inte går 

att förneka när man forskar om Bosnien och Hercegovina historia. Man brukar kalla Sarajevo 

för Europas Jerusalem eftersom staden kännetecknas av ortodoxa kyrkor, katolska kyrkor och 

moskéer.
73

 Det är svårt att hitta ett land som Bosnien och Hercegovina där kulturen i landet är 

så speciell och speglar sig i allt ifrån arkitektur till olika slags maträtter.
74

 

 

De flesta besöker Medugorje i religösa syften. Många besöker även de stora olympiska bergen 

för skidåkning och spa med anledningen av sportrekreaktionsbehov, behovet vila i syfte av 

förebyggande.
75

 

 

De mest välbesökta turistmålen är dem som berör krigen, man kan besöka platsen eller ett 

krigsmonument osv. Exempel på dessa turistmål är Dubrovnik och Mostar, när serbiska 

styrkor ville förstöra den historista muren i Dubrovnik framkallade detta internationella 

protester som ledde till att anfallet inte hände. I Mostar blev det ett annat fall, där den 

berömda gamla bron från 1500-talet blev förstördes på grund av att för den var en symbol för 

muslimerna (bron var byggdes på osmanska rikets tid). Man  byggde upp en kopia av den 

gamla bron i Mostar  år 2004. Bron är en symbol för kriget och fördelning av olika 

folkgrupper. Idag bor det fortfrande  olika folkgrupper i Mostar som det har gjort under flera 

hundra år.
76

   

Ytterligare ett exempel på krigsturism är Sarajevo som blev en av krigets mest drabbade 

kanske till och med den mest drabbade stad. I Sarajevo kan man även besöka platsen där 

första världskriget började, det vill säga där prins Franz Ferdinand av Österrike-Ungern och 

hans fru sköts av serbiska nationalisten Gavrilo Princip. Denna händelse utlöste första 

världskriget.
77

 Historisk turism lockar många turister  till sådana platser. Turism kan vara 

postiv då den kan bidra till att skapa, främja och bevara nationelll samhörighet. Det kan leda 

till samarbetsprojekt som kan avsluta deras konflikter. Det kan medföra att samarbetet bryter i 

sociala eller teritorella gränser. I framtiden kan sådana samrbeten leda till nya resurser för 

landets eller regionerns utveckling. Turister väljer ofta att resa till platser som är säkra och 

trygga, turisternas val av destination kan därför ses hur säkert och konfliktfritt ett land är ju 
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mer turister desto mindre spänning. I slutändan är det lokalbegolkningen reaktioner mot 

turismen viktiga om det bidrar till fred eller konflikter. 
78

 

Bosnien och Hercegovinas turister är oftast från Slovenien. När de gäller övernattningarna är 

turister från Slovenien på tredje plats dock anordnas bara 10 % av sina resor till Bosnien och 

Hercegovina av resebolag. De flesta slovener anordnar sina resor själva till Bosnien och 

Hercegovina då de ofta övernattar hos släkt eller vänner, några har också semesterhus.  

Statistik från år 2007 visa att hela 75 % av alla slovener besökte Federationen Bosnien och 

Hercegovina. Ett av de mest besökta resemålen är Hercegovina-Neretva kanjonen, Tuzla 

kanjonen, Mostar, Neum och Medjugorje.
79

  

I Slovenien är Bosnien och Hercegovina en vanligt förekommande destination, det finns 67 

företag som erbjuder Bosnien och Hercegovina som resemål. De flesta resebolagen erbjuder 

reor och utflyter fast reservationer till hotell är fåtal. Man har även uppskatta hur mycket en 

resa till Bosnien och Hercegovina kostar för slovenerna, två till fyra dagars resor varierar i 

pris från 100 till 200 euro per person. Slovener väljer att åka till Bosnien och Hercegovina för 

det finns kultur- natur, religiösa och historiska resemål, även intresset för maten lockar 

mycket och sport osv.  Slovener reser även till Bosnien och Hercegovina för det är billigare.
80

 

Det totala antalet anställda i turismbranschen i Bosnien och Hercegovina var 654 252 under 

2006, medan i februari 2010 var 699 710 människor anställda. Det vill säga 6,9 % av 

befolkningen är anställd inom turism. Av 19 verksamheter i Bosnien och Hercegovina fick 13 

i högsta betyg. Det var endast järnvägstransporter fick dåligt betyg. Detta innebär att denna 

aspekt av trafiken är den sektor som inte påverkas av utveckling av turismen.
81

 

 

Turismen i Bosnien och Hercegovina har varit viktig efter kriget för ekonomin då denna gav 

nya perspektiv för den lokala befolkningen.
82

 Turism har en stor och starkt påverkan på den 

regional utvecklingen och social utveckling i allmänheten.
83

 Turismen har möjliggjort att man 

har förbättrat infrastrukturen, företagen och ökat arbetskraften. Man bör i Bosnien och 

Hercegovina rikta in sig på en enskild målgrupp, man tror då att ännu fler slovener skulle 

besöka Bosnien och Hercegovina.
84

  

5.4.1.1 Den personliga säkerheten 

Det största problemet för turismen i Bosnien och Hercegovina är att man förknippar Bosnien 

och Hercegovina än idag med kriget och landminor.
85

 På UD:s hemsida står det att den 

personliga säkerheten är i stort acceptabel i Bosnien och Hercegovina. Man varnar däremot 
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för minor. Tätbefolkade områden är säkra att besöka men på landsbygden bör man hålla sig 

till asfalten. Liknande problem med minor finns i Kroatien.
86

  

 

5.4.1.2 Infrastrukturen 

Vägarna till övriga Bosnien och Hercegovina är inte så bra, de är krokiga och smala. Man 

planerar att bygga ut en godshamn i Neum för nu är Bosnien och Hercegovina viktigaste 

hamnstad Ploce som ligger i Kroatien. Den ligger i Ploce för det är bättre infrastruktur då det 

finns järnväg i Ploce. Om Kroatien skulle bli medlem i EU skulle de troligen också bli 

medlemmar i Schengen. Länder som inte är medlemmar i Schengen behöver visum för att åka 

till Schengenstaterna. Det skulle kunna innebära att invånarna från Bosnien och Hercegovina 

skulle behöva visum för att ta sig till Kroatien och Bosnien och Hercegovinas hamnstad i 

Ploce. Idag behöver befolkningen bara id-kort för att ta sig över gränsen.
87

   

 

Kroaterna måste idag passera Bosnien och Hercegovina för att nå den sydligaste regionen i 

Kroatien. Detta har lett till att den Kroatiska regeringen planerar att bygga en bro från Klek 

till Peljesac för att förbigå Neum.
88

 

 

5.4.2 Neum 

Neum är inte så stort men det är Bosnien och Hercegovinas mest kända sol och bad ort. Neum 

lockar turister då man har vackra sandstränder och flera stora hotell. Många lockas hit för 

shopping på grund av de låga priserna. Priserna är 20-30 % billigare än Kroatien.
89

 Neum är 

känd för att vara en av kuststäderna som har flesta soliga dagar om året. Staden erbjuder god 

mat som är inspirerad av det dalmatiska köket och kristallklart rent vatten vid Adriatiska 

kusten. Det är en perfekt semesterort för familjer. Allt i Neum är inom räckhåll och orten har 

en central lokalisering.
90

  

 

Gränsen mellan Kroatien och Neum är ganska lätt att passera. Neum har cirka 5000 

turistbäddar.
91

 Många turister lockas endast till Neums kustregion, man försöker utveckla 

landbygdens turism för andra områden i övriga Neum. Dessa områden har en rik arkeologisk 

historia och orörda vildmarker
92

 

 

5.4.2.1 Att göra i Neum 

 Man kan åka på exkursioner till städer som är nära över dagen t.ex. Dubrovnik, 

Korcula, Medugorje, Ston eller Mostar. 

 Man kan gå på så kallad fotosafari vid floden Nervetva. 

 Landbygdsturism 

 Fågelskådning 

                                                           
86

  http://www.swedenabroad.com/Page____25071.aspx 10.05.10 
87

 http://en.wikipedia.org/wiki/Neum 14.12.10 
88

 http://quality.unze.ba/vrijeme.htm 10.05.10 
89

 http://sv.tixik.com/neum-2363336.htm 23.05.10  
90

 http://www.bhtourism.ba/eng/adriaticsea.wbsp 20.11.10    
91

 http://www.bhtourism.ba/eng/adriaticsea.wbsp  20.11.10 
92

 http://en.wikipedia.org/wiki/Neum 14.12.10  

http://www.swedenabroad.com/Page____25071.aspx
http://en.wikipedia.org/wiki/Neum
http://quality.unze.ba/vrijeme.htm
http://sv.tixik.com/neum-2363336.htm
http://www.bhtourism.ba/eng/adriaticsea.wbsp
http://www.bhtourism.ba/eng/adriaticsea.wbsp
http://en.wikipedia.org/wiki/Neum


34 
 

 Sport och fritidsaktiviteter 

 Besöka vingårdar och oliv planteringar 

 Man har även utflyktsbåtar som man kan färdas upp och ner längst med Adriatiska 

kusten.        

 Dykning, vattenskotrar och vattenskidor. 

 Besöka byn bakom Neum som heter Hutovo. I Hutovo finns de gamla ruinerna av 

Hadzibegova tornet som under det Osmanska riket användes för att försvara 

västfronten.
93

 

 Veterenjica-  grottorna 

 Och självklar sol och bad och shopping
94

 

 

5.4.3 Montenegro 

Inte för många år sen blev Montenegro ett självständigt land och började satsa på turism. 

Montenegro är inte större än Skåne och består av berglandskap med en lång kust mot 

adriatiska havet. Montenegro har likande historia som Kroatien och Bosnien och Hercegovina 

i och med att landet också tillhörde före detta Jugoslavien och upplevde krigets konsekvenser. 

Montenegro har haft konflikter med Serbien då de var ett gemensamt land(Serbien och 

Montenegro) men till slut begärde de självständighet.
95

  

Montenegros ekonomi hänger mycket på turism och sedan de blev självständig har turismen 

varit deras framtidstro. I början av 2004 börja turisterna återvända till Montenegro. Turisterna 

som kommer till Montenegro är oftast serber men även ryssar, britter, irländare och tyskar har 

börjat komma. Svenska researrangören Apollo startade chartertrafik i Montenegro år 2005.
96

  

Borgmästaren Rajko Kuljaca i kuststaden Budva sa att år 2006 räkna han med att turisterna 

skulle öka med 30 %. Borgmästaren är nöjd med den utvecklingen Montenegro har haft under 

de senaste åren och hoppas på fler utländska besökare. De utländska turisterna spenderar mer 

än dubbel så mycket pengar som turisterna från Serbien.
97

  

År 2006 satsade man mycket på turism igenom att nya hotell byggdes. Problemet de har är att 

vissa platser är sönderbyggda för man har snabbat på med bygget. Detta har även fått 

konsekvenser att många hotell skymmer varandras utsikt och år 2005 höll dricksvattnet på att 

ta slut samtidigt då avfallsvattnet blev ett stort problem. I Budva hann inte kommunen med 

när 17 000 invånarna skulle samsas med mer än 100 000 turister. Borgmästaren berättar dock 

att man har lärt sig av sina misstag. Infrastrukturen måste fundera bättre därför höll han på att 

planera stadsplanen. Han tycker det är viktigt att skydda städerna och man har som lag att 

ingen får bygga mindre än 80 meter från havet.
98
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5.4.3 Kroatien 

Kroatiens vägnät har förbättrats under de senaste åren med hjälp av utländskt finansiellt stöd. 

Kroatiens kommunikationsnät är viktigt för Västeuropa, Balkan och Mellanöstern. Kroatien 

har 350 hamnar, sjöfarten är viktig för landet den står för import och export av varor, men är 

även viktig för turismen. Kroatien har sitt egna nationella flygbolag, Croatia Airlines. Landet 

har tio moderna fungerande flygplatser, av vilka de kändaste är Split, Pula, Dubrovnik och 

Zagreb. Ryanair destinationen Zadar är också populär resemål för den är billigast. Framför allt 

den 180 mil långa Adriatiska kusten och de 1100 öarna lockar turister till Kroatien. Kroatiens 

viktigaste näring är turismen.
99

 

  

Bara för några år sen kom de flest polacker och ungrare till Kroatien. De flesta som kom dit 

hade finansiella problem, då var Kroatien billigare och därför åkte många dit. I och med att 

det har blivit mer populärt att åka till Kroatien har priserna höjts därför har polacker och 

ungrare inte längre råd att bo på hotell utan bor på campingplatser som driver bort 

ungdomliga backpackers.
100

 

 

5.5 Samarbete  

Kroatien, Bosnien och Hercegovina, Albanien, Serbien och Montenegro samarbetar i ett 

granskappsprogram som heter ¨Adriatic New Neighbourhood Programe¨. Målet för programet 

är att främja den sociala och ekonomiska utvecklingen och samarbete vid Adriatiska havet.  

Programet har i syfte att hjälpa länderna uppnå samma levnadsstandard som är närmare EU:s 

normer. 
101

  

 

5.5.1 support av EU 

Bosnien och Hercegovina har en turism hemsida som EU finansierar genom det regional 

ekonomiska projekten.
102

 

EU har ett projekt som går ut på att hjälpa länder med dålig ekonomi för att de ska kunna 

balansera sin ekonomiska utveckling. Man hjälper också regioner att utvecklas. EU har hjälpt 

lokala och regionala områden genom ekonomiska utvecklingsprojekt i Bosnien och 

Hercegovina sedan 1999. Denna finansiella hjälp har skapat fler arbetstillfällen. Den röda 

fonden ger bidrag till regionala utvecklingsprojekt som genomförs av privata organisationer 

som t.ex. turistbyrån. Röda fonden har hjälpt till att stödja 48 sådana projekt som har ett värde 

på 7,7 miljoner euro. Över 11 200 000 euro har hjälpt till att finansiera lokala och regionala 

utvecklingsarbeten.
103

 

 

Som jag har sagt tidigare är infrastrukturen viktig för turismen och handel som främjar den 

ekonomiska utvecklingen i landet. EU har investerat 100 miljoner euro under det senaste 

decenniet som bl.a. hjälpte delvis återbyggandet av den viktigaste väg- och järnvägsbroar.  
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Åtta miljoner hjälpte upprustning av vägar och fordon doneras till offentliga bussföretag. EU 

gav även elva miljoner euro på återbyggningen av flygplatserna i Sarajevo, Banja Luka och 

Mostar. Detta stöd har möjliggjort att man kunde återbygga broar samt att bygga nya 

motorvägar, exempel på dessa är Capljina bron, motorvägen som ska gå mellan Banja Luka 

och Gradiska.
104

 

 

5.7 Framtid 

Enligt World Tourist Organisations(UNWTO) uppskattning kommer Bosnien och 

Hercegovina vara det land som kommer ha den tredje största turismutvecklingen mellan åren 

1995-2020.
105

Lonely Planet rangordnade de bästa städerna i världen år 2006. Sarajevo kom på 

43e plats och Dubrovnik kom på 59e plats. 

BH tourism marknadsför Bosnien och Hercegovinas turismsida: 

http://www.bhtourism.ba/eng/theheartshapedland.wbsp. På hemsidan kan man enkelt hitta 

information om destinationer i landet, vad man kan göra där och hur man kan ta sig dit. BH 

tourism kallar Bosnien och Hercegovina för den hjärtformade landet. De marknadsför Bosn-

ien och Hercegovina som ett mångkulturellt land med en fascinerad historia. Hemsidan finns 

översatt på bosniska, engelska och tyska.
106

  

Bosnien och Hercegovina är en skidsemester destination och har även blivit en ekoturism 

destination. Bosnien och Hercegovinas skidturism kan locka många i framtiden på grund av 

Bosnien och Hercegovina är den sista oupptäckta skidsemesterorten söder om alperna. Den är 

även en av de billigaste skidregionerna i Europa. Förutom skidåkning är forsränning populär. 

Man har tre floder och den djupaste kanjonen i Europa. Bosnien och Hercegovina har haft en 

tillväxt på 24 % mer turister sen inbördeskriget slut 1995 till år 2000.
107

 

 

Den totala investeringen på cirka 1,5 miljoner euro ska öka kvaliteten på boende, image osv.  

Detta bör man investera i landet om man vill utveckla turismen. Under dem senaste femton 

åren har antalet utländska turister och övernattningar i Bosnien och Hercegovina ökat. Turist-

erna kommer främst från västeuropeiska länder. De åker till Bosnien och Hercegovina pga : 

 den mycket välbevarade miljön  

 den stora utbudet av kulturella monument 

 piligrimsresor (religösa resor)
108

 

Enligt World Tourist Organisation kommer turismen i Bosnien och Hercegovina öka med 5,2 

% från 2006 till 2015.
109

I framtiden kommer det bli mer individualisering av resandet och 

krav på starkare profilering av turismens tjänster. Turismen påverkar regional utveckling och 

kan lösa fler konflikter mellan två regioner. Utvecklingen i och med individualisering av 

resande kräver ett starkare samarbete mellan företagen och staten.
110
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6. Analys  

6.1 Butlers sekvensmodell 

 
Bosnien och Hercegovinas, Kroatiens och Montenegros statistik har uppvisat att de ligger på 

olika nivåer på Butlers sekvensmodells kurva. Bosnien och Hercegovina är i Introduktion 

steget för att landet ska kunna komma till tillväxt steget måste de marknadsföra sig mer och 

rikta in sig på en specifik målgrupp. Resenärerna som åker idag till Bosnien och Hercegovina 

är äventyrliga, de vill upptäcka något nytt samt naturligtvist släkt och vänner turisterna.   

 

Kroatien är i mättnad steget för de har redan utvecklats och haft massturism men i och med de 

dyrare priserna och att landet blivit upptäckt har turisterna tröttnat en aning och de måste 

komma på något mer att få turisterna att komma tillbaka. Montenegro ligger i steget Mognad 

för de är upptäckta och har marknadsfört sig men samtidigt har de inte massturism än.  

 

6.2 Den generiska turismprodukten  
Det är viktigt för en destination att både marknadsföra sig mot resebolagen med även mot 

turisterna för i slutändan är de dem som avgör resebolagens val av destination.
111

 Det bord 

Neum göra, för att de ska kunna erbjuda en bra resa som turisterna efterfrågar måste man 

samarbete mellan aktörerna och Neum. Mellanhänder är viktiga därför borde Neum vissa att 

den har det som krävs som en destination att vara med i en kombination resa som t.ex. 

Världensresor.  

6.3 Swot-analysen 
Efter min forskning om Neum har jag bestämt här nedan dens svagheter, styrkor respektive 

hot och möjligheter:  

 

Svagheter: Vägnätet till övriga Bosnien och Hercegovina är dåligt. Bosnien och Hercegovina 

förknippas med kriget. Bosnien och Hercegovina är inte med i EU och har landsgränser 

fortfarande som fortfarande kan upplevas jobbigt att passera för några. Oplanerad stad, inte 

bra samarbete i landet för att utvecklas. Miljöhantering och krigs ruiner. 

 

Hot: Kroatiens och Montenegros längre kuster mot Adriatiska havet, den planerade bron från 

Klek till Peljeac för att förbi gå Neum. Om Kroatien går med i Schengensamarbetet kommer 

det bli svårare att ta sig till nya motorvägen till Bosnien och Hercegovina eftersom den ska ha 

sin början i Ploce i Kroatien. Hamnstad i Neum är inte ett bra ide för t.ex. Ploce var förut ett 

turistmål men inte längre för hamnen förstörde stränderna och många turister lockas inte dit. 

Regionaliseringen kan även orsaka att betydelsen av Neums gräns kommer försvinna då 

gränserna blir öppna.  
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Styrkor: Låga priser, vackra stränder, mycket spännande historia (Hutovo med antika ruiner 

från osmanska rikets tid och själva gränserna för om landremsa gränsen). Få platser vid 

Adriatiska havet som har så många soliga dagar som Neum. Det är nära till det mesta. Det 

finns många bäddar. Det råder fred i landet. Neum har en bra lokalisering. Man kan besöka 

många platser i området medan man bor billigt i Neum. Man har inga betalningsstationer på 

vägen men det har man i Kroatien. Det är därför billigare att åka på motorvägen genom 

Bosnien och Hercegovina.) I dagsläget är en styrka att turister som vill åka till de sydligaste 

delarna av Kroatien måste passera Neum, då kan de upptäcka hur vackert det är och kanske 

ändra sin syn på Bosnien och Hercegovina. Neum är raststation för resenärer som åker till 

Dubrovnik med buss, resenärerna hinner då upptäcka staden i någon timme.  

 

Möjligheter: Den nya motorvägen som planeras att gå igenom  Bosnien och Hercegovina 

kommer att leda till bättre kommunikation med Neum. Turismorganisationer i Bosnien och 

Hercegovina har tillsammans med Turismorganisationen för Federationen och 

Turismorganisationen för Serbiska Republiken gjort marknadsföring på internationella 

turismmässor för att förbättra bilden av Bosnien och Hercegovina.
112

 EU hjälp för 

regionalisering, Välja att nischa sig mot en målgrupp, Kombinera olika resemål med boende i 

Neum. Neum har en liten halvö som är glesbygd, var man skulle kunna bygga ut 

destinationen. 

 

6.4 Gränsbegreppet 
Gränsforskare hävdar att de flesta av europeiska gränserna inte är mer än 200 år gamla. 

Gränsen mellan Neum och Dubrovnik området är mer än 300 år gammal. Gränsen kan därför 

locka turister som är historia och geografi intresserade. Det är inte så ofta man hittar en 

landremsa som liknar den som Bosnien och Hercegovina har här. Neum är billigt att bo i samt 

nära till många andra städer, man har allt inom räckhållet med andra ord. 

Den tredje kategorin som regionaliseringen tar upp kan innebära att de gemensamma 

kulturella band en region har är viktiga. Adriatiska havets kust vid Bosnien och Hercegovina, 

Montenegro och Kroatien är exempel på regioner där språk, kultur och historia har ett 

gemensamt värde över gränsen och binder ihop regionerna/länderna. Om dessa länder kom 

med i EU skulle det ske som i andra platser i Europa regionalisering och gränsen skulle få en 

mindre betydelse. 

Regioner måste ibland inse att de fungerar som transitregioner för passerande resenärer som 

gör att de kompletterar varandra. I sådana fall är det bra att utöka ett samarbete för att lösa 

lokala problem och kanske få EU bidrag för samarbetet.
113  

  

Det är ett faktum i regionalpolitiska samhang att regioner konkurenterar  om uppmärksanheter 

och resurser. Regionerna försöker skapa unika profiler för sig själva som skiljer sig konkur-

enter i närområdet. Regionen måste ha en lokal kultur med traditioner som tolkas som attra-

ktiva för turister. När man ska marknadsföra en destination är det vitigt att välja ut sevärd-
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heter som identifierar destinationen positivt. De fletsa regionerna väljer att samarbeta med 

andra regioner i närheten för att kunna marknadsföra sig inom i turismen för några regioner är 

för små för att kunna själva marknadsföra sig och locka turister. Genom samrbete skapar man 

en starkare destination.
114

 

Euroregioner kallas EU:s projekt att dela upp europeiska områden i Europa. Syftet med 

euregioner är att utveckla och främja regionala ekonomin gednom tex: gemensam turism i 

reuregioner. EU har olika projekt, en av dessa är INTERREG- projektet som bidrar till ett 

bättre samarbete mellan gränsregionerna som saknar resurser .115
 

7. Diskussion  

Neum är ett bortglömt resemål för att man i Sverige inte känner till att Bosnien och 

Hercegovina har en kust mot Adriatiska havet. Slutsatsen av studien har dragits genom 

diskussioner om Neum med många vänner i både Sverige och i Österrike, de har inte känt till 

att det finns en plats som Neum. Destinationen är inte utvecklad och därmed okänd.  

Kartbilderna från Google maps bevisar att påstående är korrekt, då den första kartan inte visar 

motorvägen och Neums kurviga kust. Satellitbilden bevisar dock motsatsen att det både finns 

vägar, hus och kusten är inte rak utan Neum har också en liten halvö. Med detta sagt kan man 

säga att google maps karta förnekar Neums existens. 

7.1 Resebolagen 
Resebolagets olika kriterier var ganska likartade. Det som skiljer dem åt är att Sembo och 

Fritidsresor vill ha ofta orter där man kan sola och bada medan Världensresor mixar ihop 

olika resemål kända och okända till en spännande resa. Fritidsresor hade inte Kroatien som 

resemål. Detta beslut uppfattar jag obegripligt i och med att Kroatien uppfyller deras krav. 

Det enda jag kan tänka mig är att det handlar om konkurrensen mellan resebolag att de inte 

vill ha likadana resor som Ving hade från början. Sembo har valt Kroatien för landet uppfyller 

deras krav, Montenegro också i framtiden. Neum tyckte produktchefen var en för liten ort 

som inte är utvecklat och det kan jag förstå för de måste förbättra sin image. Världensresor 

åker dock inte till Neum för att Korcula är stor resmål för resenärerna. Det kan jag också 

förstå men jag tycker dock att om de fördjupa sig mer i Neum eller läste min uppsats så skulle 

de finna det mycket intressant och en framtida destination.  

 

Människorna i Bosnien och Hercegovina har sedan 15 december 2010 inte behov att ha visum 

för att åka utomlands. Detta är ett stort framsteg mot mer öppnare gränser för människorna 

och i framtiden kanske ett framsteg för en mer EU inspirerad gräns vid Neum som gör det 

mycket enklare för människor att åka dit. 

Bosnien och Hercegovinas turism skulle också kunna utvecklas om de kunde hålla ett stort 

evenemang som t.ex. Eurovision Song Contest (ESC) Events är en väldigt stor chans för ett 

                                                           
114 Cassel,(2008) , s.161-178 
115

Hagström (2000) s. 5-7  
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land att få marknadsföra sig i massmedia. I arenorna brukar många åskådare sitta. Förutom 

ESC kan evenemang som VM och OS få samma effekter.  

7.2 Statistik 

Montenegros turismutveckling har påverkat av politiska situationer i landet, de blev 

självständiga år 2006. Inte förrän år 2006 kunde de satsa på turism som ett självständigt land. 

Montenegro är också ett väldigt lite land. Bosnien och Hercegovina och Kroatien är ungefär 

1/9 av Sveriges yta och Montenegro är hälften så stor som Bosnien och Hercegovina.  

Statistiken växte år 1998 förmodligen för att många jugoslaver återvända tillbaka till sitt hem 

efter kriget. Det som är dålig med statistiken är att man inte får någon förklaring om varför 

det ökar och minskar. Jag har fått från mina egen erfarenhet om Jugoslaviens situation efter 

kriget dra egna slutsatser. Turismen i Kroatien ökade för de har en lång kust mot Adriatiska 

havet och det var väldigt billigt i början av 2000-talet. Bosnien och Hercegovina hade mycket 

mer att bygga upp sedan kriget, en hel ny politisk system med tre presidenter från varje 

folkgrupp i landet så de skulle kunna på någon låg nivå samarbeta. Det hade hänt många 

hemska saker under kriget i Bosnien och Hercegovina, det är inte lätt för folket att komma 

över det och kunna samarbeta igen.  

Jag tycker skillnaden på 55 miljoner övernattningar år 2009 låter inte realistisk. I Bosnien och 

Hercegovina har man inte så stor koll på statistiken som i Kroatien och i Bosnien och 

Hercegovina kommer de flesta turister för att hälsa på anhöriga till dem som de sover över 

hos. Statistik på släkt och vänner övernattningar finns inte men det skulle vara intressant för 

det skulle höja Bosnien och Hercegovina turism antal.  

Montenegro är ett mindre land till ytan som har mindre tillgång till kust detta ger därför stor 

skillnad på Kroatien och Montenegros turism. Bosnien och Hercegovina har svårast med 

samarbete med att utveckla tursim pga av de stora antalet olika folkgrupper. Kroatien och 

Montengro har inte detta problem, det bor mest kroater i Kroatien och montenegrina i 

Montenegro.  

Jag tror anledningen till att de tre ländernas turism verkar öka tillsammans är pga. den 

ekonomiska situationen i Europa och de ligger nära varandra det beror väl oxå på hur populärt 

Balkan resor blir.  

Figur 14 vissar vilka turister från utlandet som besöker respektive land. Enligt min åsikt har 

det att gör med den geografiska närheten och kulturella sambandet. Turkar som besöker 

Bosnien och Hercegovina men inte de övriga länderna tror jag är för att i Bosnien och He-

rcegovina och Turkiet bor Europas flesta muslimer. Turkarna gör nog piligtrims resor till 

Bosnien och Hercegovina och har liknade kultur. Bosnien och Hercegovina har om man ser 

på historiska anledningar varit under osmansk styre ganska längr så de har inspierats mycket 

av turkarna, såväl som arkiteturen och orden av vilka några kommer från turkiskan. Jag tror 

ryssar besöker Montenegro för de har samma religon och liknade kultur samt att det är billigt 

för ryssar att köpa hus i Montenegro. Det är viktigt att nämna att många av turisterna från 

Tyskland, Slovenien och Österrike kommer ursprugligen från Bosnien och Hercegovina. Un-

der kriget flydde många bosnier, serbiska bosnier och kroatiska bosnier till dessa länder. 
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Det viktigaste att göra nu är att undersöka i Neum vilka männsikor som åker dit och av vilka 

anledningar, när turismorganisationerna vet det kommer de veta nack – och fördelar med sin 

destination och vad som behövs utvecklas. 

7.3 Destinationsutveckling 
Neum måste rikta in sig på en speciell målgrupp, i detta fall skulle jag välja att satsa på barn-

familjer och äldre som oftast är den största målgruppen inom turismen. Jag valde just dessa 

målgrupper för de söker oftast sol och bad orter som har en kulturell kombination till ett bra 

pris. Jag tycker Neum ska inrikta sin marknadsföring på länder som Tjeckien, Ungern, 

Slovakien och Polen för de har inte råd längre att åka till Kroatien. Många slovener åker till 

Bosnien och Hercegovina för det är billigare än i Slovenien och förmodligen än de flesta 

balkan länder. Slovenien är det enda landet som är med i EU och detta har medfört dyrare 

priser i landet. Många bosnier, serbiska bosnier och kroatiska bosnier flydde under kriget 

flyttade till Slovenien, detta kan också vara en av anledningarna varför många slovener 

besöker Bosnien och Hercegovina. Montenegro är också stor konkurrent till dessa länder men 

Montenegro lockas så många ryssar och Neum är billigare. Destinationen Neum måste synas 

på resmässor och media. Man borde rikta in sig på människor med historia och 

gränsforsknings intressen som skulle vara intresserade att uppleva Bosnien och Hercegovinas 

enda kust med en cirka 300 års gammal gräns. Man skulle kunna erbjuda människor boende 

och bekvämligheter i Neum medan de kan besöka närliggande kända städer i närområdet.  

Det som skulle utveckla turismen mest i Bosnien och Hercegovina skulle vara om Ryanair 

bestämde sig att ha Mostar som en flygdestination för Mostar har sedan tidigare en lite 

flygplats för allmänheten. Det skulle vara den bästa kombinationen av semester som är billigt 

att åka till, bo i och som erbjuder god mycket prisvärd mat.  

Neum skulle kunna marknadsföra kustmat så som fisk, skaldjur men även behålla de bosniska 

maträtterna Cevapcici och Pjeskavica till ett gott vin från Hercegovina som är en symbol för 

Bosnien och Hercegovina utomlands, för att de ska kunna konkurera mot Montenegro och 

Kroatiens kust. Jag har ingen kritik mot denna teori för destinations utveckling hjälper ett 

lands ekonomi och kan främja fred.  

EU:s påverkar regioner mycket och därför har jag tagit upp modellen för pga. EU:s suport till 

regioner kan kanske dessa länder samarbete vid gränserna. Bra exempel på detta är från mitt 

tidigare forskning om Limburg som är idag en funktionell region för handeln och turismen för 

det inte finns en gräns. Regionen Limburg ligger mellan gränsen mellan Nederländerna och 

Belgien. Innan EU medlemskapen hade de två Limburg ryggen vänd mot varandra fast de 

prata samma språk och hade liknade historia och kultur. Limburg har utvecklats att bli en 

funktionell region pga. EU. Regionen ligger centralt i Europa därför är det ett centrum för 

handel.   

Jag tycker att Bosnien och Hercegovina, Kroatien och Montenegro borde samarbeta mer och 

utveckla tillsammans varandra turism och minska betydelse av gränsen och öka 

regionaliseringen i området med hjälp av EU. Detta skulle också vara ett stort steg mot vägen 

mot EU medlemskapet. Samarbeten som finns idag¨Adriatic New Neighbourhood 
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Programme¨ är en steg rätt på vägen men de borde finnas mer samarbetet mellan länderna 

som tillhört före detta Jugoslavien.  

7.4 Mina erfarenheter 
Jag har valt att skriva om turismen i dessa länder pga. att som forskarna har bevisat är turism 

en mäktig faktor som kan främja fred mellan länder. Jag tror turism kan vara den största 

faktorn att få folkgrupperna i BIH att vilja samarbeta med varandra för alla kommer vinna på 

det.  

De senaste åtta åren har jag rest till Kroatien och Bosnien och Hercegovina. Jag har åkt 

igenom hela Bosnien och Hercegovina och Kroatien men har aldrig upplevt att min personliga 

säkerhet har hotas under min vistelse i länderna. Jag skulle kunna varmt rekommendera att 

besöka Neum, jag har varit där en gång (år 2005) och standarden skiljer sig inte ifrån övriga 

Dalmatinska kusten. Intrycket jag fick när jag var i Neum var att jag var fascinerad hur fort 

man kunde åka förbi gränserna. Något som fängslad mig var att se Bosnien och Hercegovina 

kust mot Adriatiska havet. Jag upplevde staden som utvecklad och det var ganska många 

turister där trots att många inte känner till Bosnien och Hercegovina kust. Bosnien och 

Hercegovina har många problem att lösa men jag tror det är möjligt bara om man vill, jag har 

sett det ske med Kroatien. När jag var i Kroatien 2001 var stranden på ön Hvar ganska tom i 

juni månad fem år senare var det fullt på samma strand i juni månad. I Montenegro har jag 

tyvärr aldrig varit men har hört många positiva saker om Montenegro som att de har vackra 

stränder.   

Jag har varit i Neum, Sarajevo dock inte i Mostar och Medjugorje men hört mycket intressant 

och positivt om platserna därför har jag valt att ha med dem i min egen kombinationsresa. Det 

skulle som krävas mer högutbildade utbildningar inom turism. Jag har varit i Bosnien och 

Hercegovinas näst största stad Banja Luka flera gånger och upptäckt att de har alla möjliga 

olika universitet program förutom turism.  

7.5 Min kombinationsresa 
Mitt bästa tips till Neum efter all min forskning och erfarenhet är att de har två alternativ att 

marknadsföra sig på och dessa är enligt min åsikt: 

1. Fokus på Neum:   

Man fokuserar på destinationen Neum och lockar ett antal turister som Neum klar av att 

hantera. Detta gör man genom att marknadsföra sig utomlands med hjälp av EU. Man väljer 

sin målgrupp som kommer nog bli äldre och barnfamiljer. Det smartaste skulle vara att rikta 

in sig på Polen och Tjeckiens marknad för de har inte råd att åka till Kroatien. När man har 

fått ett bättre samarbete och infrastruktur kan man också marknadsföra sig på svenska 

marknaden för många lär lockats av billig sol och bad semester i Europa. Inom 

marknadsföringen ska man satsa på att göra reklam som Bosnien och Hercegovinas enda kust 

mot adriatiska havet som har en gräns som är mer än 300 år gammal med en underbar 

variation av kustmat och den bosniska traditionella maten med ett av Hercegovinas godaste 

viner till ett billigt pris.  
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2. Min version av Västra Balkan resan  

Min Balkan resa är min egen kombination av Världensresors Västra Balkan resan, som jag har 

som alternativ två. Detta har jag valt för Neum är för liten destination att ha massturism därför 

måste man kombinera övernattning i Neum med andra kända resmål i närheten. Här nedan har 

jag skrivit hur min resa skulle se ut: 

Man flyger med Norwegian till Dubrovnik, där tar man sedan bussen till Neum. I Neum 

övernattar man. Under den andra dagen reser man ungefär 140 km till Kotor och tillbringar 

dagen där. Kotor är en vacker stad med bra sol och bad möjligheter, för att sedan återvända 

till Neum. Under den tredje dagen åker man 70 km till Dubrovnik för att se den historiska 

staden med den kända muren. Under den fjärde dagen åker man till den vackra ön Korcula, 

där Marco Polo bodde. Under den femte och sjätte dagen efter att ha övernattat, får 

resenärerna fritid att upptäcka Neum med sin guide. Under den sjunde dagen åker cirka 70 km 

från Neum till först Medjugorje för att sedan sova även i Mostar. Under den åttonde dagen är 

man i Mostar och får se en av Europas kändaste broar. Den nionde dagen åker man cirka 130 

km till Sarajevo och är där under dagen och övernattar där för att sedan den tionde dagen resa 

tillbacka till Sverige.  

Jag valde att förslå en sådan resa för den innehåller både sol och bad, mycket sevärdheter till 

Europas kändaste städer kombinerad till pupptäckta städer som Neum. Under resan får man se 

kända kuststäder och religiösa städer samt uppleva ländernas historia. Jag valde att kombinera 

som jag gjorde för Norwegian har ganska billiga resor och det är billigt att bo i Neum och 

Bosnien och Hercegovina, resenärerna skulle få uppleva mycket utan att slösa en 

förmögenhet. Geografiska avstånden mellan destinationer är relativt nära också, det som är 

nackdelen att kilometerna kan var längre än man tror pga. inte utvecklade motorvägarna men 

det går ändå bra att köra på vägarna. Denna resa skulle främja mycket till Bosnien och 

Hercegovinas turismutveckling och samarbete mellan länderna, men det är nu upp till dem att 

skapa möjligheten att kunna genomföra en sådan resa. 

 

                             Figur 15: Min egen version av Balkanresan (de lilla strecken visar mitt reseförslag) 

 



44 
 

8. Slutsats 

Denna studie undersöker skillnaderna mellan Bosnien och Hercegovinas, Montenegros, 

Kroatiens turismutveckling efter inbördeskriget på 1990-talet. Särskilt handlar uppsatsen om 

Bosniens och Hercegovinas resemål vid Adriatiska kusten, Neum. Jag har genom information 

från Internet och intervjuer tagit upp varför Neum är en speciell plats att besöka och varför 

den skiljer sig från andra resemål vid Adriatiska kusten. Resultaten visar att många inte 

känner till Neum, att Bosnien och Hercegovina har en kust mot Adriatiska havet. I Bosnien 

och Hercegovinas historia hittar man svaren på varför de har en landremsa mot Adriatiska 

havet. Genom statistik har jag fått svar hur stora skillnader det är på ländernas turism. Största 

skillnaden mellan Bosnien och Hercegovina, Montenegro och Kroatien är att Kroatien och 

Montenegro har marknadsfört sig mer än Bosnien och Hercegovina. 

Montenegros turismutveckling har påverkats mycket av deras självständighet år 2006 och att 

de har en bra kombination av vinter och sol och bad turism. Kroatien har en mycket längre 

kust än Montenegro och Bosnien och Hercegovina, som lockar mer turister. Kroatien är den 

mest utvecklade landet men har inte kunnat utveckla sig att locka turister då sommar säsongen 

är slut för de har inte tillgången till berg som kan skapa skidturism såsom Bosnien och 

Hercegovina och Montenegro har.  

Bosnien och Hercegovina är ett land med stor möjlighet till kulturell och religiös turism med 

blandning till sol och bad dock är det ett mångkulturellt land, vilket ibland skapar 

motsättningar när man ska samarbeta. Dessa motsättningar har man inte i Montenegro och 

Kroatien. 

Slutsatsen är att samarbete är starten på en destinations utveckling. Neum är för liten 

destination att marknadsföra sig själv så det bästa skulle vara en kombination med olika 

resmål i Bosnien och Hercegovina då turisterna bor i Neum. Om Neum ska kunna ha en chans 

att locka resebolag måste de förbättra sin image och infrastruktur. De måste även få ett bättre 

samarbete med andra destinationer i Bosnien och Hercegovina och med länderna vid 

Adriatiska havet och det kan Neum göra med EU:s support. Neum måste även nischa sig till 

en målgrupp för att locka fler turister och rikta in sig på länder som Polen och Tjeckien som 

vill ha billigare alternativ vid adriatiska havet än Kroatien. Människorna i Bosnien och 

Hercegovina måste inse att deras samarbeten kan ge stora möjligheter och vinst för alla i 

landet.  
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Bilagor 
 

Bilaga 1 Intervjun med Rok Pogacnik (produktchefen för Kroatien, 

Sembo) 

 
1.    Vilka är era grundkriterier för destinationer? (för att en destination ska finnas på 

er hemsida eller katalog) 

Att den passar våra målgrupper (familjer och par). För Kroatien gäller att det är en ort med 

bra bad, boende samt en tillräcklig infrastruktur för att våra kunder ska få en innehållsrik 

semester. Behoven är ju olika och vi blandar friskt mellan små, mindre kända orter och 

större turistorter med lång tradition. 

 

2.    Vilka/vem fattar beslut on nya destinationer? 

Jag 

 

3.    Har destinationens utveckling vid Adriatiska kusten någon påverkan på ert val av 

destination? 

En ort som överexploateras kan fortfarande passa våra gäster. Så länge den känns trygg kan 

den fortsätta vara med i vårt utbud. 

 

4.    Hur går ni tillväga att hitta nya destinationer? 

Vi scoutar mycket själva men tar också hjälp av våra samarbetspartners på plats. I Kroatien 

har vi gjort oss ett namn och vi kontaktas ofta direkt av nya hotell och lägenhetshotell som 

vill samarbeta med oss. 

 

5.    Varför har ni valt att ha Kroatien i era kataloger och på er hemsida, men inte 

Montenegro och Bosnien och Hercegovina?  

Montenegro – vi har planer på att ta med detta lilla men spännande och vackra land. När 

tiden räcker till…. Tyvärr är det fortfarande svårt att flyga dit (Tivat) billigt samt att det är 

lite väl långt att köra. Som du säkert märkt slutar vårt utbud med Makarska Rivieran. 

Bosnien och Hercegovina – har en kuststräcka på ca 15 km och mig veterligen på denna 

bara ett stort hotellkomplex. Vi håller oss för närvarande bara utmed kusten.  

 

Fortsättnings intervju  

 

6.      Varför valde ni att först satsa på Kroatien och nu på Montenegro? (Vilka 

förutsättningar har Kroatien som inte Montenegro har?) 

Kroatien har(i min uppfattning) en klarare image samt bättre infrastruktur. Har, i ärlighetens 

namn, inte besökt Monte Negro på flera år. Mycket kan ha hänt. Innan vi tar in Monte Negro 

måste vi försäkra oss om att det går att ta sig dit enkelt. Just nu finns bara budget flyg till 

Dbv. Transfern till orterna längst kusten i MN blir besvärlig (lokalbuss – krångligt, beställd 

transfer – dyrt). Hade det funnits billiga flyg till Tivat hade vi snabbt tittat närmare på 

utbudet i MN. 

 

 7. Skulle Sembo kunna tänka sig utveckla samarbeten i Neum och vad skulle krävas? 

Neum är för liten som destination. För att bygga en destination behöver vi en mix av boende 

samt ett attraktivt urval av aktiviteter i byn. I min uppfattning har Neum inte detta. Att det 
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sen ligger ännu längre söderöver gör inte bilresan (de flesta väljer att åla bil) kortare… 

Närmaste flygplats ligger också långt bort…. 

 

8.  Du nämnde tidigare att Neum är för liten destination, skulle ni kunna tänka er då 

mixa olika destinationer t.ex. att man bor i Neum och besöker Dubrovnik och Mostar. 

(det kan vara ett budget förslag för resenärerna, för det är 30 % billigare att bo i 

Neum än vid kroatiska kusten) 

Att besöka Dbv från Neum med egen bil samt att sedan köra tillbaka, på en dag, är ingen 

enkel sak i högsäsong när trafiken är tät. Visst är prisnivån bra men det behövs mer för att 

locka kunder samt att få dem nöjda. 

 

Bilaga 2 Intervju med Jörgen Andersson (produktionschef för 

Världensresor)  

 
1. Vilka är era grundkriterier för destinationer?( för att en destination ska finnas på er 

hemsida eller katalog).  

Vi jobbar endast med destinationer vi har goda kunskaper om. Därtill har vi sagt att vi låter bli 

västra Europa, USA, Australien m fl., i alla fall tills vidare.  

 

2. Vilka/vem fattar beslut on nya destinationer?  

Alla vi som jobbar med produktion av resor.  

 

3. Har destinationens utveckling vid Adriatiska kusten någon påverkan på ert val av 

destination?  

Ja, delvis. Om du ser vår katalog så jobbar vi gärna med destinationer där det blivit fler 

nationer såsom i Kaukasien och Centralasien och försöker lyfta kunskapsbiten kring dessa. Så 

även här. Vi säljer nog denna resa väldigt lite på Kroatiens fantastiska badmöjligheter och mer 

till de som är intresserade av historia och att försöka förstå en viss region.  

 

4.Hur går ni tillväga att hitta nya destinationer?  

Plockar ur det egna resebagaget till väldigt stor del, nästan uteslutande så här långt. Och sedan 

en viss dos av att försöka känna efter vad som kommer att bli uppmärksammat.  

 

5.Varför har ni valt att ha Bosnien och Hercegovina i era kataloger och på er hemsida, 

då de flesta resebolagen väljer att inte ha det?  

Vi styrs av UD och om de har reseavrådan låter vi bli, annars kör vi om det bara är tillräckligt 

intressant. Mostar och Sarajevo är självklart sådana destinationer.  

 

6.Är Balkanresan populär bland era resenärer och vad för resenärer väljer att åka på 

sådana resor?  

Ja, Balkanresan säljer hyggligt bra. Det blir cirka 30 resenärer per år som gör denna resa. 

Resenärer - se ovan.  

 

 

Fortsättningen på intervjun 

 

7. Under Balkanresan åker ni förbi Bosnien och Hercegovinas kuststad Neum? Brukar 

ni stanna där och ta en paus? 

Nej 
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8. Skulle ni kunna tänka er övernatta i ett hotell i Neum istället för Korcula? (för det är 30 

% billigare i Neum och det är också en intressant destination) 

      Nej 

 

9. Vad skulle krävas av destinationen Neum för att ni ska kunna ha den som en destination i 

Balkanresan? 

      Vi är nöjda som det är nu. Inga planer på att ändra även om det finns andra orter som är 

intressanta. Korcula behövs för att vi åker båt och behöver landa någonstans. 

 

10. Vad fick er att arrangera en Balkanresa? Var fick ni inspirationen ifrån eller var det 

efterfrågat av era resenärer? 

      Efter egen resa i området väcktes idén. Vid tiden för lansering hade vi en annan Daria på 

kontoret och då såg vi att det kunde vara en bra idé att dra igång resan. 

Bilaga 2.1 Information om Balkanresan kopierad från www.världensresor.se  

Datum: 
4 - 24 juni 2011 

10 - 30 september 2011 

 

Antal dagar: 22 

Antal deltagare: 10-18 personer 

Resans pris: 28 800 kronor 

Enkelrumstillägg: 4.500 kr 

 

Vad ingår i resans pris? 

• Internationellt flyg och flygskatt från Stockholm 

• Visum till Albanien 

• Svensk färdledare samt inhemska guider 

• Alla transporter enligt resplanen,  

• Del i dubbelrum på hotell 

• Frukost  

• Välkomstmiddag, avskedsmiddag samt alla måltider dag 15-16  

• Alla utflykter samt inträden enligt resplanen. *Ej dagsutflykter.  

• Inträden till sevärdheter och museum beskrivna i resplanen  

• Skriftlig deltagarinformation och/eller kartor/bok. 

 

 

 

 

 

http://www.världensresor.se/
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Bilaga 3. Telefonintervju med Stipe Milisic (hotelldirektören) 

1. I vilken stad ligger ditt hotell? 

  

 I staden Gradac vid Makarska riverian , cirka 45 km från Neum. 

 

2.Från vilka länder kommer turister till Neum och av vilka anledningar åker det dit? 

 

Det är svårt för mig att svara på det för jag besöker Neum bara ibland. Ur mitt perspektiv 

skulle jag gissa på att 60 -80 % av turisterna är inhemska turister från Bosnien och 

Hercegovina. Bland de utländska turisterna är de flesta från Polen, Montenegro, Serbien, 

Kroatien Tjeckien och Slovenien. Från Slovenien kommer många för det är billigare att köpa 

frukt och grönsaker i Bosnien och Hercegovina. Slovenien är med i EU och i och med det har 

blivit priserna på mat stigit i Slovenien. 

 

 

3. Vad är bra respektive dåligt med turismen i Neum? 
  

Turister åker till Neum för att det är billigare än i Kroatien och det finns många hotell där. Det 

som är dåligt med Neum är att det är dåligt infrastruktur. Turistorganisationerna funkar inte så 

bra i orten och i övriga Bosnien och Hercegovina.  Neum är en oplanerad stad och människor 

har byggt deras sommarvillor lite överallt. Hotellen i Neum tycker jag har inte så bra kvalitet 

som de kroatiska hotellen. Det finns även rutiner från bombade hus från kriget. Det är också 

tätbyggt för alla bosnier vill ha en sommarstuga där för de är deras enda kuststad och de 

bygger husen ibland utan byggtillstånd. Dalmatiska kustens turism är 20-25 år före Neums 

inom utveckling.  

 

 

4.Vad är den största skillnaden på turism i Bosnien och Hercegovina, Montenegro och 

Kroatien? 

 

Kroatien är den land som är mest utvecklad när det gäller turism. I Bosnien och Hercegovina 

finns många berg som kan locka skidturismen vilket Kroatien inte kan. Det största problemet 

Bosnien och Hercegovina har med turismen är att de inte kan samarbeta pga. de olika 

folkgruppernas motvillighet att samarbeta. Montenegro är ett perfekt turismland då man kan 

bada på stranden på morgon och på eftermiddagen kan man åka och åka skidor på bergen. 

Montenegro har väldigt fina vackra städer och får mycket investering från utlandet. Många 

ryssar väljer också att köpa hus där för det är billigt för man har en dåligare levnadsstandard 

än i Kroatien. Det som är negativt är att ryssarna kanske tar över Montenegros turism vilket 

inte kommer ge vinst till lokalbefolkningen. 

 

Vissa städer i Bosnien och Hercegovina har stor dragningskraft av turister som t.ex.: Mostar. 

Mostar liknar Dubrovnik för de är kända gamla städer men skillnaden är att Dubrovnik 

lyckades behålla sin mur under kriget medans Mostar miste sin bro. Jag skulle dock hellre 

vara intresserad att åka till Mostar än Dubrovnik för att Mostar är bebodd av olika folkgrupper 

som har haft konflikter i flera tusentalsår år, stadens historia är mer fascinerad, bron har delat 

de två folkgrupperna under en lång tid. Hercegovina får utländska stöd för vinodling, i nuläget 

har de flesta där mer utvecklade och goda viner medan Kroatien har viner från olika sorters 

druvor. 
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Medjugorje är också en känd turismstad, där tusentalsturister ökade över natten. Medjugorje 

var förut en stad som nästan ingen kände igen och idag är den en helig religiös plats. Det finns 

70 000 bäddar och över en miljon övernattningar. Det som är negativt med Medjugorje är att 

lokalbefolkningen vet inte hur de ska handskas med turismens avfall så de är inte direkt 

miljövänliga då många kanaler blir förstörda.  

 

Jag tycker att Bosnien och Hercegovina turism kan in te utvecklas i framtiden om inte 

människorna börjar betala skatt och börjar samarbeta. I dagsläget betalar nästan ingen skatt i 

Bosnien och Hercegovina för man vill inte att den andra ska få pengarna. 

 

5. Vet du vad för planer Bosnien och Hercegovina har för att utveckla sin turism? 

 

Nej, jag vet inte.  

 

6. Är det billigare att starta ett hotell i Bosnien och Hercegovina eller Kroatien eller 

Montenegro? 

 

Det är naturligtvist billigare att öppna ett hotell I Bosnien och Hercegovina för priserna där är 

billigare i och med den dåliga infrastrukturen som inte lockar många turister. I Bosnien och 

Hercegovina betalar många inte skatt så det blir mycket billigare i och med det. I Montenegro 

är det är även billigare att öppna hotell för deras löner är mindre än vad våra är i Kroatien. 

 

Bilaga 4 Intervju med Paul Sikic (kroatiska turistbyrån i Stockholm) 

1. Hur sker marknadsföringen och utvecklingen av turismdestinationer i Kroatien? 

Kroatiska turistbyrån marknadsför Kroatiens turism och arbetar med förslag och 

genomförande av en PR-aktivteter både i Kroatien och utomlands. Målet är att höja den 

övergripande kvaliteten på Kroatiens turism. 

 

 2. Vilka problem finns inom turismindustrin i landet? 

Vårt största problem är den korta säsongen, vi försöker hela tiden förlänga den med satsningar 

på Destination Management Company (DMC) Kroatien är mest känd för sol och bad men 

Kroatien har mycket mer att erbjuda: kultur och historia, mat och vin, aktiv semester, natur 

osv. och på det sättet kan vi förlänga vår säsong. Andra problem är att det saknas fler hotell, 

eftersom de flesta turister som kommer till Kroatien bor i privata lägenheter och på camping 

platser.  

 

 3. Vilka står för marknadsföringen i landet? 

Kroatiska turistrådet står för marknadsföring i utlandet och inlandet på national nivå, medan 

varje län, stad osv. står för egen marknadsföring.  

 

4. Vilka åtgärder har Kroatien vidtagit för att förbättra bilden av landet? 

 I utlandet genom marknadsföring, PR-aktiviteter, press resor för journalister, studieresor, 

workshopar, turist mässor osv.  

 

5. Hur skiljer sig Kroatien från övriga länder i regionen? 

Vår huvudslogan kan ge svar på din fråga: ”Medelhavet som det en gång var- 


