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Abstract  

In many of the world's countries, there is a national organization responsible for marketing 
that country as a tourist destination. Through their offices, these organizations work towards 
the creation of effective strategies and a deeper understanding of local markets. Using 
qualitative methods such as interviews, observations, and thematic analysis, we managed to 
investigate how the Czech and the German national tourist offices operate, and what 
strategies they are implementing to increase the volume of tourism. The study focused on the 
analysis and comparison of the organizations' goals and communication channels. 

The results show that the investigated tourist boards operate in a similar manner with small 
differences concerning choice of strategies and communication channels. These discrepancies 
can be partly explained by differences in the organization's ownership forms and the 
consequences that follow that fact. Both countries' tourist offices base their work on 
consistent use of the selected marketing strategies that should lead to direct or indirect 
improvement of the destination image. Material was analyzed with the help of relevant 
theories concerning marketing communication which assisted us in understanding the studied 
phenomenon.  



 

 

Sammanfattning  

I de flesta av världens länder finns det en nationell organisation som ansvarar för marknads-
föringen av landet som turistdestination. Genom sina utlandskontor kan dessa organisationer 
skapa en djupare förståelse om den lokala marknaden och utarbeta effektivare strategier. Med 
hjälp av kvalitativa metoder; intervjuer, observationer och tematisk analys har vi undersökt 
hur den tjeckiska och den tyska nationella turistbyrån verkar samt vilka strategier dessa 
tillämpar för att öka turismvolymen till sina länder. Undersökningen fokuseras därmed på 
analys och jämförelse av organisationernas målsättningar och kommunikationskanaler. 

Resultaten visar att båda turistbyråerna arbetar på ett liknande sätt med små avvikelser 
gällande val av strategier och kommunikationskanaler. Dessa avvikelser kan delvis förklaras 
genom skillnader i organisationernas ägandeform och de konsekvenser detta medför. Båda 
turistbyråerna utgår från en konsekvent användning av de valda marknadsföringsstrategierna 
som kan leda till en direkt eller indirekt förbättring av destinationsimagen. Materialet har 
analyserats med hjälp av relevanta teorier kopplade till marknadskommunikation genom vilka 
vi skapade förståelse om det studerade fenomenet. 
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1 Inledning 

Nedan presenteras bakgrunden, vilken mynnar ut i problemformulering och syftet med 
studien samt avgränsningarna för uppsatsen. 

1.1 Bakgrund 

Ständigt ökat utbud av turistprodukter och tjänster som kompletteras av en växande fysisk 
tillgänglighet av resmål skapar hög konkurrens på turismmarknaden. Organisationer blir 
utmanade att kontinuerligt utvecklas och anpassas till förändrande omvärldsförhållanden. 
Dessutom blir det allt viktigare att synas och särskilja sig på turismmarknaden, vilket kan 
uppnås genom en framgångsrik marknadsföring. Detta verktyg kan bland annat hjälpa företag 
att stärka sin image och öka efterfrågan på varor och tjänster. 

I de flesta av världens länder existerar det organisationer som tar hand om marknadsföring av 
landet som turistdestination. Oftast ligger detta ansvar på en nationell turistfrämjande-
organisation (NTO) som förutom marknadsföringen av landet utomlands ofta även tar ansvar 
för främjandet av inhemsk turism.1 Denna uppsats kommer att belysa hur nationella 
turistbyråer fungerar och vilka strategier dessa tillämpar för att öka turismvolymen till sina 
länder. Vi har valt att undersöka den Tjeckiska och den Tyska Statens Turistbyrån eftersom 
båda organisationerna har ett utlandskontor i Sverige. Genom en lokal representant kan 
organisationerna lättare följa aktuella trender och händelser, lära känna den svenska kulturen 
och anpassa sina budskap till konsumenter utifrån dessa kunskaper.  

Valet att undersöka just dessa två turistbyråer bygger även på andra grunder. Båda länderna 
har liknande utbud av turistprodukter, långtgående historiska band samt båda ligger i 
Centraleuropa. Det finns dock en skillnad gällande närvaro på marknaden. Tyska Turistbyrån 
har existerat sedan 1948 och haft ett kontor i Sverige sedan 1950 2. Tjeckiska Turistbyrån 
grundades 1993 och etablerades i Sverige först 2008 3. Dessa organisationer har även olika 
resurser och finansieringskällor till sitt förfogande.  Tyska Turistbyrån finansieras till 75 % 
av staten och till 25 % av privata aktörer, medan Tjeckiska Turistbyrån är helt statligt 
finansierat.4 Att analysera verksamheter som har mycket gemensamt men samtidigt bygger på 
många skillnader anser vi kan representera även andra nationella turistbyråer. 

1.2 Problemdiskussion 

Genom att världen blir allt mer globaliserad medför det ett ökat informationsutbyte samt 
behov av bättre och effektivare verktyg för analys och planering av verksamhetsprocesser. 
Val av rätt marknadskommunikation, det vill säga lämpligt budskap och 
kommunikationskanal för att nå marknaden, kan bidra till en ökad kännedom om varumärket, 
ökade intäkter samt identifiering av de lönsammaste kunderna. 5   

                                                 
 
1 Utredningen om alternativa modeller för finansiering av ytterligare gemensam marknadsföring av Sverige som 
resmål, Tillväxt genom turistnäringen: betänkande, Fritze, Stockholm, 2007 
2 www.germany.travel/de/parallel_navigation/ueber_uns/die_dzt/die_dzt_1.html, 2011-04-15 
3 www.czechtourism.cz, 2011-04-15 
4 Iris Müller, VD för Tyska Turistbyrån i Sverige 
5 Mårtenson, R., Marknadskommunikation, Studentlitteratur, Lund, 2009 
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Genom granskning av litteraturen kunde vi konstatera att fenomenet marknadskommuni-
kation i relation till nationella turistorganisationer inte berörs och behandlas på ett 
tillfredställande sätt. I dagsläget anser vi att det har det gjorts ett väldigt litet antal 
undersökningar som är kopplade till ämnet, vilket medför att medvetandet om nationella 
turistbyråernas arbetssätt ofta är lågt och ytligt. Därmed väcktes vårt intresse för att 
genomföra denna studie och öka inblicken, vetskapen och förståelsen om nationella 
turistorganisationernas verksamhet och särskilt om deras kommunikation till marknaden.  

1.3 Problemformulering 

Med hänsyn till ovannämnda skillnader mellan Tyska och Tjeckiska turistbyråerna blev vi 
intresserade av att jämföra om dessa organisationer använder sig av likartade 
marknadskommunikationskanaler och -strategier på den svenska marknaden. En viktig 
förutsättning till att förstå hur nationella turistbyråers utlandskontor verkar i Sverige är 
kunskapen om målsättningar, strategier och riktlinjer som respektive land centralt har fattat 
beslut om. Av detta skäl kommer vi att belysa både verksamheten på huvudkontoren och på 
utlandskontoret i Sverige. Dessutom kommer vi inom studien att jämföra organisationernas 
underlag för marknadskommunikationen på den svenska marknaden. 

1.4 Syfte 

Syftet med denna undersökning är att analysera och jämföra den tyska och den tjeckiska 
nationella turistorganisationens marknadskommunikation. Fokus kommer att ligga på 
kommunikationsaktiviteter som riktar sig mot den svenska marknaden och utförs av 
turistbyråernas utlandskontor i Stockholm. Vi kommer även att analysera de centrala 
kontoren i respektive land för att belysa organisationernas finansieringssätt, målsättningar 
och marknadsstrategier.  

1.5 Frågeställningar 

• Hur ser turistbyråernas verksamhet ut (organisationernas struktur, finansiering)? 

• Vilka kommunikationsstrategier och -aktiviteter ligger till grund för verksamheten 
och i vilket mån dessa tillämpas? 

• Vilka likheter och skillnader kan vi urskilja i organisationernas struktur, strategier och 
marknadskommunikation?  

Utifrån våra undersökningsresultat ska vi ge förslag till en effektivare kommunikation på den 
svenska marknaden. 

1.6 Avgränsningar 

Tjeckiska Statens Turistbyrå har utlandskontor i 26 olika länder.6 Tyska Statens Turistbyrå är 
representerad i 29 länder runt om i världen.7 Vi har valt att fokusera på de respektive 

                                                 
 
6 www.czechtourism.com/Foreign-branches.aspx, 2011-04-20 
7 www.deutschland-extranet.de/EXD/ueber_die_dzt/regionalmanagements.htm, 2011-04-07 
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turistorganisationerna och deras kommunikation mot den svenska marknaden. Vi kommer 
således inte att analysera kommunikationsaktiviteter riktade mot andra länder.  

1.7 Viktiga begrepp och definitioner 

Marknadsföring 
Åtgärder som vidtas för att skapa efterfrågan på varor eller tjänster.8 

Marknadskommunikation 
Kommunikation med företagets marknad som ska både skapa och förmedla mervärden hos 
företagets tjänster och produkter. Marknadskommunikation ansvarar för att skapa de rätta 
associationerna till företagets varumärken. 9 

Kanal 
Den metod som används för att överföra ett budskap mellan en avsändare och en mottagare. 
En kanal kan vara skriftlig, muntlig eller elektronisk.10 

Segmentering 
Uppdelning av marknader och/eller målgrupper i undergrupper (segment) som skiljer sig åt i 
exempelvis köpbeteende.11 

Antor 
ANTOR (Association on National Tourist Office Representatives) är en frivillig förening av 
statliga turistbyråer som representerar sina länder i Sverige. ANTOR inrättades för att kunna 
utbyta åsikter och information inom resebranschen och skapa ömsesidigt samarbete mellan 
medlemmarna.12 

Familiarization trip (= fam trip) 
En gratis eller väldigt billig resa för resebyråernas representanter tillhandahållen av en 
researrangör, flygbolag eller en statlig turistbyrå för att främja och marknadsföra tjänsterna 
eller destinationen. Det vill säga att resebyråerna erbjuds en resa för att bekanta sig med 
tjänsterna eller destinationen.13 

Press trip  
Oftast en helt gratis resa för journalister där de får ett späckat schema med massa aktiviteter, 
föreläsningar och produktprovningar för att sedan kunna skapa artiklar eller kortare texter 
som publiceras i olika medier.14 

Utlandskontor/lokala kontor 
Båda begreppen kommer konsekvent att användas i texten för beteckning av turistbyråernas 
kontor utomlands. 

                                                 
 
8 www.ne.se/marknadsf%C3%B6ring, 2011-05-05 
9 Mårtenson, 2009, s.17 
10 Erikson, P., Planerad kommunikation: strategiskt ledningsstöd i företag och organisation, Liber, Malmö, 
2007, s.274 
11 www.ne.se/segmentering/1554372, 2011-05-05 
12 www.antor.nu, 2011-05-15 
13 www.travel-industry-dictionary.com/familiarization-trip.html, 2011-05-05 
14 Lucie Vallin, VD för Tjeckiska statens turistbyrå i Sverige 
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DZT (Deutsche Zentrale für Tourismus) är en förkortning av det tyska namnet för Tyska 
Turistbyrån. DZT används synonymt med Tyska Turistbyrån i texten. 

MICE 
MICE är en akronym för Meetings, Incentives, Conventions och Events (möten, 
belöningsresor, konferenser och evenemang). 
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2 Metod 

Kapitlet beskriver och motiverar de tillvägagångssätt som användes under denna studie samt 
hur vi gick till väga för att uppnå det valda syftet. Den kritiska granskningen av studien är 
integrerad i metodkapitlet. 

Undersökningen bygger på en kvalitativ studie med inslag av kvantitativ data. Då stor del av 
studien bygger på intervjuer, observationer och analys av respektive turistbyrås 
kommunikationskanaler har vi valt att använda oss av de sju metodstegen som beskrivs av 
Steinar Kvale och Svend Brikmann.15 Denna metod valde vi ut med avsikten att lättare kunna 
strukturera samt effektivisera den pågående undersökningen och nedan redogör vi för dess 
uppbyggnad. 

2.1 Kvales och Brikmanns sju metodsteg  

2.1.1 Steg 1: Tematisering 

Det första steget handlar om tematiseringen. Syftet är formuleringen av forskningsfrågor samt 
ett teoretiskt klargörande av de teman man kommer att undersöka16. Med stöd av Per 
Dannefjords resonemang om att inte påbörja forskningen innan man har tydligt definierade 
problem som man vill få svar på17. Samt Kvales och Brikmanns planeringstankegångar om 
vikten att svara på frågorna varför, vad och hur påbörjade vi tematiseringsprocessen. I början 
låg prioriteringen i att klargöra och uppnå ett tydligt syfte med uppsatsen samt att inhämta 
förkunskaper om de ämnen och fenomen vi valt att undersöka. Sedan följde vi upp med att 
införskaffa kunskap om olika intervju- och analystekniker för att avgöra vilka som skulle 
vara lämpligast för vår fallstudie. Vi ansåg oss vara pålästa i ämnet men uppfattade snabbt att 
tydligare avgränsningar behövdes. Efter konsultationer med personer kunniga inom ekonomi 
visade det sig till exempel att begreppet marknadsföring var alltför omfattande samt abstrakt 
och vi tvingades modifiera undersökningstemat till marknadskommunikation istället. Genom 
bearbetningen av litteraturen formulerades vidare frågeställningar utifrån de begrepp vi fann 
passande och temat blev därmed färdigställt.  Med facit i hand kan vi idag konstatera att det 
var viktigt att vara välbekanta med undersökningstemat för att kunna ställa relevanta frågor 
samt effektivt kunna analysera resultaten vi kom fram till. Kvale och Brinkmann menar dock 
vidare att kännedom om innehållet i en studie inte borde skaffas enbart genom litteratur och 
teoretiska förarbeten. Lika viktig är det att känna och hålla till inom undersökningsmiljöerna, 
för att lättare kunna uppfatta samt känna av hur de undersökta fenomenen framträder i 
verkligheten. Vi anser oss ha delvis följt även dessa riktlinjer då vi under studiegång 
reflekterade samt försökte lägga märke till hur olika typer av marknadskommunikations-
kanaler var riktade mot och påverkade människor i vardagen. Detta gav oss större 
medvetenhet om ämnet samt hjälpte till att förbättra våra frågeställningar och 
problemformuleringar.    

                                                 
 
15 Kvale, S. & Brinkmann, S., Den kvalitativa forskningsintervjun, Studentlitteratur, Lund, 2010, s.120 
16 Ibid. 
17 Bergman, P. & Olofsson, G., Samhällsvetenskapens hantverk, Dannefjord, Arkiv, Lund, 2005, s.25 
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2.1.2 Steg 2: Planering 

Det andra steget omfattar planeringen och gäller de procedurer och tekniker som ska 
användas, det vill säga studiens ”hur” . Vid början av studien fanns planer att genomföra 
intervjuer med chefer och marknadskommunikationsansvariga vid den Tjeckiska samt den 
Tyska Turistbyrån i Stockholm. Det visade sig dock att representanter från den Tyska 
Turistbyrån inte kunde ställa upp på en öppen intervju på grund av personalbrist och 
omstruktureringar inom verksamheten. Detta uppfattade vi som ett stort bakslag och hot för 
studien då syftet med undersökningen just var att skapa förståelse för hur dessa verksamheter 
verkar och fungerar. Efter ytterligare försök att få en intervju till stånd erbjöds vi istället få 
frågorna besvarade i skriftlig form genom e-post, som vi godtog och uppsatsarbetets 
planering kunde fortsätta. 

Förutom intervjuerna planerades och utfördes även en fältstudie på TUR-mässan i Göteborg, 
där både Tyska och Tjeckiska Turistbyråerna var representerade. Meningen bakom besöket 
på TUR-mässan var att skapa en förståelse samt kunna analysera hur dessa respektive 
turistbyråer presenterar sina länder, samt mer specifikt, hur organisationernas 
marknadskommunikation genom denna kanal var utformad. Intervjuer, TUR-mässans 
fältstudier, tillsammans med analys av ytterligare marknadskommunikationskanaler såsom 
organisationernas officiella hemsidor samt andra interaktiva kanaler utgjorde basen till vår 
undersökning och datainsamling. 

Tidsdimensionen i studien planerades inte ingående utan var oftast anpassat till tillfällen som 
passade våra informanter, det vill säga de tider vi hade bokade intervjuer och dels medan vi 
väntade på svar genom e-post. Tanken var också att idéer skulle dyka upp under 
forskningsprocessen som eventuellt skulle leda till nya insikter och möjliggöra mer 
produktiva resultat. Detta resonemang kan vi koppla till Darek Layders anvisningar 
beträffande ”Adaptive Theory”, där han under studiens gång förespråkar flexibilitet och 
menar att tidsaspekten samt tillvägagångssättet för att få fram information borde vara 
konstruerad så att den passar det enskilda fallet.18 Layder menar vidare att det inte ska vara 
till nackdel att vid behov ändra forskningsinriktningen, metoder eller problemställningar i fall 
detta kan förbättra och leda till ett mer fruktbart resultat.  

Studiens planeringsprocess var därmed aktiv och modifierades under hela undersökningen. 
Både mindre tekniska detaljer kopplade till de använda metoderna samt våra resonemang 
kring de större teoretiska utgångspunkterna reviderades och justerades då vi ansåg att det var 
till studiens fördel. 

2.1.3 Steg 3: Undersökningens genomförande 

Det primära i det tredje steget handlar om undersökningens genomförande. Här kommer vi att 
diskutera kring de tekniska detaljerna inom datainsamlingsprocessen, urvalet och 
motiveringen av analysenheter. 

Den genomförda intervjun med VD:n av den Tjeckiska turistbyrån Lucie Vallin var av 
semistrukturerad karaktär. Vi hade förberedda frågor som var kopplade till det specifika 
temat av studien i form av en intervjuguide. Informanten hade dock stor frihet i att utforma 

                                                 
 
18 Layder, D., Sociological practice: linking theory and social research, SAGE, London, 1998 
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sina svar och nya frågor formulerades i takt med att de uppstod under intervjun. 
Intervjuprocessen upplevde vi som flexibel och följsam där inledande frågor skapade en 
avslappnad stämning följt av direkta tematiska, tolkande och uppföljningsfrågor som 
upprätthöll fokusen under intervjun. Omständigheten att en av oss arbetar deltid på den 
Tjeckiska turistbyrån i Stockholm och personligen känner informanten, underlättade också 
processen. Detta var en stor fördel då frågorna som glömdes bort under intervjun kunde 
ställas och besvaras vid olika kompletteringstillfällen. Esaiasson m.fl. förmanar till 
försiktighet när det gäller att intervjua individer man känner och är bekant med, då det kan 
uppstå svårigheter att upprätthålla den vetenskapliga distansen till fenomenet man försöker 
analysera19. Vidare menar Esaiasson att relationen mellan forskare och informanter kan leda 
till att viktig information riskerar att gå förlorad, till följd av att somliga resonemang tas för 
givna och detaljerade frågor därmed upplevs som överflödiga20. Vi anser att denna 
problematik inte påverkade resultaten eller kvalitén av intervjun med Lucie Vallin då vi alla 
tre medverkade och var aktiva under intervjutillfället. 

Intervjun med den Tyska turistbyrån sköttes genom e-post och var en pågående process som 
varade under större delen av studien. Frågornas utformning var på grund av tekniska skäl 
strukturerad, det vill säga frågorna var direkta och syftade till att belysa 
verksamhetsinformationen tydligt. Vi upplevde att informationsflödet och datainsamlings-
processen genom e-post var mycket tidskrävande samt att kvaliteten i svaren många gånger 
inte motsvarade våra förväntningar. Därför behövde vi ofta komplettera med 
uppföljningsfrågor och invänta på svaren vilken medförde vissa förseningar för den planerade 
analysen av all data. 

Inom studien har vi också haft användning av en mängd kvantitativ data i form av statistik 
och resultat av turistbyråernas verksamheter. Marknadskommunikationsplaner i skriftlig form 
tillsammans med statistik om antalet svenska besökare inom respektive marknad, med olika 
typer av demografiska och geografiska fakta erhölls både från den Tjeckiska och Tyska 
Turistbyrån och var till stor hjälp i arbetet. Detta hjälpte oss förstå samt reflektera kring 
effektiviteten av de respektive ländernas marknadskommunikation på den svenska 
marknaden. 

Vidare undersöktes utvalda marknadskommunikationskanaler, nämligen de officiella 
hemsidorna av respektive lands turistbyrå samt TUR mässan i Göteborg, där kunde vi på ett 
mer konkret sätt uppfatta hur verksamheten fungerar i realtid samt vilka tekniker som 
används för att attrahera svenska besökare.  

Kombinationen av metoder valda för datainsamlingsprocessen anser vi kompletterade 
varandra på ett bra sätt vilket gav oss bra grund för granskning av studiens centrala aspekter. 
Samtidigt hölls studien levande och intressant med hjälp av dessa metoder då de framkallade 
nya insikter och gav oss en bra grund till förståelse av undersökningsfenomenet. 

                                                 
 
19 Esaiasson, P., Metodpraktikan: konsten att studera samhälle, individ och marknad, Norstedts juridik, 
Stockholm, 2007, s.292 
20  Ibid. 
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2.1.4 Steg 4: Utskrift 

Detta steg handlar om utskriften. Det är en del av arbetet där insamlad data överförs till 
skriftform för att vi sedan ska kunna analysera, verifiera samt redovisa den kunskap som 
producerats under studiegången.  

Efter att det empiriska arbetet och datainsamlingsprocessen var avslutad, hade vi ca 55 sidor 
av utskriven rådata att utgå ifrån. All data, insamlad genom olika kanaler och undersöknings-
tekniker överfördes till en samlad utskrift. Då denna studie utfördes av tre författare och 
baserades på gemensamt arbete tyckte vi att sammanställningen av utskriften var nödvändigt 
och skulle underlätta det kommande analysarbetet. Att kunna tolka materialet på likvärdiga 
grunder såg vi som ett krav för att kunna utföra en produktiv och korrekt analys. 

Den största delen av utskriften var baserad på intervjudata från representanter av respektive 
turistbyrån. Resten redovisade våra observationer av diverse kommunikationskanaler som 
parterna använde sig av samt innehöll en del kvantitativ data som belyste resultaten av deras 
verksamheter. Utskriften gjorde att vi lättare kunde uppfatta helhetsbilden av 
undersökningstemat och genom det underlätta konstruktionen av studiestrukturen. 

2.1.5 Steg 5: Analysmetoder 

Inom detta steg redovisar vi procedurer som inom studien användes vid kodning, 
kategorisering och innehållstolkning av det insamlade materialet. Analysverktyget som vi 
inom arbetet hade mest användning av var meningskodning, som kan beskrivas som en 
process där man bryter ned, undersöker, jämför, begreppsliggör och kategoriserar data.21 
Målet är att skapa förståelse genom utveckling av koder och kategorier som fångar och 
förklarar det studerade fenomenet. Inom databearbetnings process hade vi stor nytta av 
metoden då den konkret hjälpte oss vid jämförelser av data, samt i jakten efter likheter och 
olikheter av verksamhetsaspekter som vi valde att analysera.  

Vidare har vi med hjälp av innehållsanalys fokuserat på att beskriva kommunikations-
innehållet som de två turistbyråerna sänder mot sina konsumentmarknader. Tekniken används 
idag ofta inom medieanalys då den fokuserar på att beskriva det direkta innehållet av olika 
typer av kommunikation22. Faktisk utformning och innebörd av turistbyråernas webb-
kommunikation kunde därmed ställas mot organisationernas planerade strategier.  

Vid analys av Turistbyråernas utställning på TUR-mässan har även tematisk analysmetod 
tillämpats. Datautskrifterna kopplade till denna kommunikationskanal lästes igenom ett flertal 
gånger med syftet att identifiera mönster i materialet.  Genom metoden kunde vi urskilja 
vilka teman som föreföll mest framträdande i turistbyråernas kommunikation mot besökarna. 

2.1.6 Steg 6: Verifiering (validitet, reliabilitet, generaliserbarhet) 

Detta steg innefattar verifiering, där vi kommer att reflektera kring studiens validitet, 
reliabilitet och generaliserbarhet. Då studien är baserad på kombinationen av kvalitativ och 
kvantitativ data är den kvalitativa forskningsansatsen det dominerande tillvägagångssättet. 

                                                 
 
21 Kvale & Brinkmann, 2010, s.218 
22 Ibid. 



 

9 
 

Kritiken som historiskt har riktas mot detta tillvägagångssätt handlar ofta om möjligheten att 
uppnå extern validitet, då kvalitativa undersökningar bygger på ett relativt litet urval av 
analysenheter. Vidare påpekar Esaiasson till ”översättningsproblematiken” där analysen kan 
påverkas av forskarens subjektiva tolkningar eller känslor som kan leda till att resultaten inte 
stämmer överens med forskningens syfte. Därför borde forskaren ständigt ha uppsikt över att 
empirisk undersöka det som han/hon på den teoretiska nivån påstår kommer att undersökas.23 
Vi anser oss ha följt dessa riktlinjer under studiens gång där vi fokuserade på 
forskningsproblemet och såg till att framtagen data höll god kvalitet.  

Vi anser att en god validitet har uppnåtts. Detta motiverar vi med studiens upplägg och tema 
där valda informanter är nyckelpersoner med direkt ansvar för de undersökta verksamheterna 
och besitter stor kunskap inom ämnet. Kombinationen med andra analysmetoder gav oss 
också möjlighet att undersöka om informanternas påståenden stämde överens med det vi såg 
på fältet. Detta har gjort att vi har kunnat kontrollera och styrka tillförlitligheten av 
datakvaliteten.  

I boken ”Samhällsvetenskapliga metoder” skriver Bryman om ”Tillförlitlighet ” inom den 
kvalitativa forskningen istället för de traditionella validitetsbegreppen. Där nämner han 
” trovärdighet” som en motsvarighet till intern validitet, ”överförbarhet” som svarar mot 
extern validitet (generaliserbarhet) samt ”pålitlighet” som kan jämföras med reliabilitet24. Att 
värdera kvalitativa och kvantitativa analysmetoder utifrån andra kriterier beroende på 
metodernas möjligheter och begränsningar är någonting som enligt Bryman är tidsenligt och 
som skapar argumentation och debatt inom forskningskretsen. Att skapa trovärdighet i 
resultaten innebär att man som forskare säkerställer att studien har utförts med dem uppsätta 
målen och regler men också att rapportera slutsatser och upptäckter till de personer som är en 
del av den verklighet som studerats. Detta för att dessa individer ska kunna bekräfta om 
forskaren har uppfattat deras verklighet på rätt sätt. Vi har tänkt följa dessa riktlinjer då vi har 
planerat att redovisa studieresultaten för representanter av den Tyska och den Tjeckiska 
turistbyrån i Stockholm.  

När det gäller pålitlighet som supplement till reliabilitet menar Bryman vidare att ett 
granskande synsätt behövs för att kunna bedöma en undersöknings tillförlitlighet. Genom att 
skapa en fullständig och tillgänglig redogörelse av alla faser av forskningsprocessen kan 
läsaren och de ansvariga för bedömningen av studien fungera som kontrollanter eller 
granskare när det gäller att bedöma kvaliteten, de valda procedurerna och dess tillämpning. 

Vår förhoppning är att läsarna av denna text kan instämma om att vi har följt dessa 
rekommendationer då de låg till grund för stukturen och utformningen av de föreliggande 
metodavsnitten.  

2.1.7 Steg 7: Rapportering 

Det sista steget innefattar rapportering, där studiens analys och resultat ska redovisas på ett 
tydligt och begripligt sätt. Författarna bör också efter etiska premisser visa ansvar och se till 
att respektera informanternas konfidentialitet. Kvale och Brinkmann menar att författaren bör 
avstå från att publicera känslig information där informanten kan känna rädsla eller om det 
finns farhågor om att informationen kan vara skadlig eller påverka informantens verksamhet 
                                                 
 
23 Esaiasson, 2007, s.63 
24 Bryman, A., Samhällsvetenskapliga metoder, Liber ekonomi, Malmö, 2002, s.352-355 
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negativt25. I överensstämmelse med de undersökta verksamheternas begäran avstod vi 
exempelvis från att redovisa turistbyråernas ekonomiska tillgångar samt mängden av resurser 
som satsas på olika marknadskommunikationskanaler. 

Som en avslutning av metodavsnittet vill vi ännu en gång betona att de valda metodstegen 
beskrivs så detaljerat för att läsaren ska kunna förvissa sig om underökningens design och 
tillvägagångssätt. Samt om de valda metoderna är passande för undersökningens tema och 
syfte. Genom detta hoppas vi att personer intresserade i ämnet kan bedöma resultatens 
tillförlitlighet och i princip kunna upprepa eller bygga vidare på undersökningen. 

 
 
  

                                                 
 
25 Kvale & Brinkmann, 2010, s.292-293 
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3 Teoretiska referensramar 
I detta kapitel kommer vi att redogöra för de teorier som är relevanta för vår studie och kan 
belysa den undersökta företeelsen från olika perspektiv.  

Först presenteras teorin place marketing, vilken förklarar vikten av marknadsföringen av en 
hel destination (land, stad, region). Sedan redogörs för nyckelbegreppet 
marknadskommunikation och dess koppling till marknadsföringen. Detta kompletteras med 
teorin om integrerad marknadskommunikation, vilken visar hur en organisations 
kommunikation kan effektiviseras.  

I avsnittet marknadskommunikationsmix ges en överblick över de viktigaste 
kommunikationskanaler som organisationer kan använda sig utav för att nå sin målmarknad. 
Vissa presenterade kanaler har en direkt koppling till det empiriska materialet, medan de 
andra ger en förståelse om funktioner de fyller i kommunikationsverksamheten. 
Organisationernas webbsidor utgör en betydelsefull elektronisk kommunikationskanal och 
eftersom vi har valt att noggrant analysera denna, presenteras verktyg för utvärdering av 
webbsidor i teoridelen.  

Syftet med avsnittet privat-offentlig sektor är att ge kunskap om de skillnader som finns 
mellan en privat respektive offentligt driven verksamhet. Detta anses nödvändigt eftersom de 
studerade organisationerna finansieras på olika sätt, vilket kan ha ett direkt inflytande på 
deras arbetsmetoder. Avslutningsvis presenteras den sociala utbytesteorin som ger förståelse 
om varför visa aktörer inom turismbranschen väljer eller vägrar att samarbeta med varandra. 

3.1 Place marketing/Platsmarknadsföring  

Under de senaste decennierna har teoretiseringen kring platsmarknadsföringen fått ett upplyft 
då organisationer har insett fördelar av en effektiv platsmarknadsföring. Oavsett om det 
handlar om enstaka stadsdelar, städer, regioner eller länder är det idag en vanlig uppfattning 
att skillnaden mellan positiv och negativ turismutveckling är nära kopplad till effekterna av 
en verkningsfull platsmarknadsföring.26 Kotler konstaterar att det idag existerar en enighet 
om att marknadsföringen av platser bör tilldelas lika stor vikt och användas lika effektivt som 
marknadsföringen av enstaka företag, produkter eller tjänster.27  

Tyngdpunkten inom moderna marknadsföringsteorier ligger idag i att uppfatta alla aspekter 
av marknaden dvs. möjligheten att skapa en holistisk syn av alla faktorer som kan påverka 
verksamheten. Detta är särskilt viktigt inom platsmarknadsföring då platser inte är typiska 
produkter eller tjänster, utan komplexa kombinationer av varor, tjänster och kund 
uppfattningar som samspelar med varandra28. Platser kan också ha andra ändamål än direkta 
ekonomiska vinster då det ofta handlar om att inom områdets gränser skapa ett hållbart och 
välfungerade samhälle.  

Platsmarknadsföring kommenteras av Martin Selby som en handling som omfattar alla 
verksamheter av både offentliga och privata organisationer. Detta har till syfte att sälja eller 
                                                 
 
26 Kotler, P., Marketing Asian places: attracting investment, industry, and tourism to cities, states, and nations, 
Wiley, New York, 2002, s.23-25 
27 Ibid. 
28 Gold, J.R. & Ward, S. V. (red.), Place promotion: the use of publicity and marketing to sell towns and 
regions, Wiley, Chichester, 1994, s.41 
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förmedla bilden av en särskild plats eller område för att göra den attraktiv för turister, 
kommersiella organisationer och dess invånare.29 Han menar vidare att tyngdpunkten ligger 
på att uppmuntra olika typer av branscher att starta sina verksamheter inom området samt att 
få turister att besöka platsen. 

Den ekonomiska logiken i platsmarknadsföringen handlar därför om ekonomisk utveckling, 
nya jobb och ofta stadsförnyelse. Olika platser konkurerar med varandra inom en rad olika 
segment, därför är det särskilt viktigt att vara under ständig utveckling.  

Modellen nedan visar hur en platsmarknadsföringsplan bör vara sammansatt. Den påvisar 
aspekter och element som är viktiga att analysera och mellan vilka aktörer det borde existera 
samarbeten. 

 
Figur 1 Levels of place marketing 

Processen består av utvalda målmarknader, marknadsföringsfaktorer och en planeringsgrupp.    
Målmarknaden syftar på utvalda kundsegment som en plats väljer att skicka budskap till. 
Marknadsföringsfaktorer bör innefatta platsens infrastruktur, attraktioner, imagen och dess 
invånare. Medans planeringsgruppen borde innefatta alla parter som kan eller kommer att 
påverkas av resultaten. 

 

                                                 
 
29 Selby, M., Understanding urban tourism: image, culture and experience, I.B Tauris, London, 2004, s.15 
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3.2 Marknadskommunikation 

För att kunna förklara begreppet marknadskommunikation och förtydliga dess roll i företaget 
måste begreppet marknadsföring och dess samband till marknadskommunikationen belysas. 
Marknadsföring omfattar de aktiviteter som företaget vidtar för att skapa efterfrågan på varor 
eller tjänster.30 För att detta mål ska kunna åstadkommas använder sig marknadsförare av 
verktygen produkt, pris, plats och promotion. Dessa 4 P kan kombineras på olika sätt i en 
marknadsföringsmix.31 I denna uppsats kommer fokusen att ligga på verktyget promotion 
som även kallas marknadskommunikation. 

Begreppet kommunikation kommer från latinets communicare som betyder göra gemensam. 
För en god kommunikation krävs det ett informationsutbyte mellan sändaren av budskapet 
och mottagaren.32 Begreppet marknadskommunikation innebär kommunikation med 
företagets marknad och omfattar alla kontakter som framför allt företaget har med sina 
kunder och andra intressenter. Med intressenterna menar man förutom kunder även anställda, 
investerare, samarbetspartners, medierna, samhället samt lagstiftande myndigheter.33 Syftet 
med marknadskommunikation är att ”via varumärkesbyggande och/eller affärsdrivande 
kommunikation direkt eller indirekt främja en långsiktig lönsam försäljning”, menar Rita 
Mårtenson.34 Enligt Fill kan kommunikationsaktiviteter även tillämpas för att förstärka 
upplevelser (t.ex. påminna människor om deras behov), skapa långsiktiga relationer med 
kunderna samt fylla en roll som ”differentiator” genom att särskilja företaget och dess 
produkter från andra konkurrenter.35 

Det finns olika typer av marknadskommunikation beroende på vem som sänder budskapet 
och vem som tar emot det. Tre viktiga målgrupper i kommunikationsprocessen är företag 
(business=B), konsumenter (consumers=C) och samhälle (society=S). I vårt arbete kommer 
vi att belysa de kanaler företaget väljer för att kommunicera med konsumenter (B2C) och 
andra organisationer (B2B). Förhållandet mellan organisationer är betydligt mer komplext än 
företagets relation till konsumenterna. B2B kommunikation innefattar en företagsinriktad 
verksamhet, där fokus ligger på samarbetet och långsiktiga relationer. För att kunna 
samarbeta måste organisationer kunna bidra till varandras affärsverksamhet.  Dessutom 
behöver ett företags produkter integreras i systemet/budskapet av de produkter ett annat 
företag redan har.36

      

Marknadsförare ska även ha i åtanke att konsumenternas beslut inte enbart påverkas av 
företagets kommunikation utan även av andra konsumenter (C2C) och av budskap från 
samhället (S2C).37 Moderna teknologier som persondatorer och smarttelefoner har underlättat 
för konsumenterna att utbyta information med varandra (C2C) via Internet. Därmed ställer de 
krav på företag att aktivt skötta sin image på Internet. Detta genom att vara representerade på 
olika sociala nätverk, kontinuerligt uppdatera information, skapa en motvikt mot möjlig kritik 
samt vara tillgängligt för konsumenterna och ta hand om deras förfrågningar.  

                                                 
 
30 www.ne.se/marknadsföring, 2011-05-05 
31 Smith, P. R. & Taylor, J., Marketing communications: an integrated approach,London: Kogan Page,2002, s.6 
32 Mårtenson, 2009, s.18 
33 Mårtenson, 2009, s.19 
34 Mårtenson, 2009, s.375 
35 Fill, C., Marketing communications: contexts, strategies and applications, Financial Times Prentice Hall,  
Harlow, 2005, s. 10 
36 Mårtenson, 2009, s.19-22 
37 Ibid. 
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3.3 Integrerad marknadskommunikation  

Det existerar olika uppfattningar i forskarsamhället om vad integrerad marknads-
kommunikation eller IMC innebär och hur denna ska tillämpas i ett företag. Kitchen och 
Burgmann presenterar i sin artikel Integrated marketing communication fem grundläggande 
egenskaper som olika IMC-definitioner kunde reduceras till:38  

1. Kommunikationen ska rikta sig mot konsumenterna i syfte att påverka deras köpbeteende. 
2. Ett väletablerat förhållande mellan företaget och kunderna är nödvändigt. 
3. Outside-in metod ska användas, vilket innebär att kunskap om kunderna ska ligga till 

grund för utvecklingen av en kommunikationsstrategi. 
4. För att kunna skapa ett konkurrensstarkt varumärke behövs det en samordning mellan 

olika kommunikationsverktyg. 
5. För att kunna förmedla budskapet på ett rätt sätt ska alla kommunikationsaktiviteter 

inkluderas i en strategi. 
 
I en globaliserad värld har konsumenter tillgång till ett rikt informationsflöde, de kan jämföra 
priser på olika tjänster och produkter och grundar således sina köpbeslut på det upplevda 
värdet och inte på den information som företag väljer att presentera för dem.39 Av detta skäl 
är det avgörande för organisationen att vara konkurrenskraftig på marknaden och basera sin 
strategi på kundernas preferenser och feedback om företagets varor och tjänster. En 
kontinuerlig dialog och interaktion med konsumenterna krävs för att skapa ett mervärde för 
dem och öka lojaliteten för företaget. Det övergripande målet ska vara att skapa långsiktiga 
relationer och få återkommande kunder. Det anses vara betydligt kostnadseffektivare än att 
satsa på nya kunder.40 

En annan viktig grundsten i integrerad marknadskommunikation är outside-in metoden som 
nämndes ovan. Den innebär att konsumenternas behov och önskemål måste utgöra en 
utgångspunkt för kommunikationsplanen. För att kunna arbeta kundorienterat måste 
organisationen bättre lära känna konsumenternas vanor och köpbeteenden. Detta kan uppnås 
genom att företagen genomför en marknadsanalys och skapar en kunddatabas. Kunddatan 
behöver omvandlas till kundkunskaper för att kunna bilda grunden för kommunikations-
planeringen. Utifrån dessa kunskaper kan företagets existerande och potentiella kunder delas 
upp i olika målgrupper och segment. Sedan kan marknadsförare utforma budskap som är 
avsedda för de specifika kundgrupperna.41 

Enligt Rita Mårtenson kännetecknas den integrerade marknadskommunikationen av att 
företag koordinerar sina kontaktpunkter med marknaden. Detta leder till att alla budskap som 
företaget förmedlar är konsekventa och stödjer varandra.42  En organisation behöver dock inte 
använda sig av ett enda budskap eller ett enda varumärke. En integrerad marknads-
kommunikation stimulerar marknadsförare att arbeta mot olika målgrupper och möjliggör 
integration av olika varumärken i ett företag. För att kunna nå olika målgrupper bör mer än en 

                                                 
 
38 Kitchen, P. J. & Burgmann, I., Integrated Marketing Communication, Wiley International Encyclopedia of 
Marketing, 15 dec 2010 
39 Ibid. 
40 Mårtenson, 2009, s.45 
41 Kitchen & Burgman, 2010 
42 Mårtenson, 2009, s.45 
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kommunikationskanal användas. Kitchen och Burgman framhäver att integration av alla 
kanaler i en strategi skapar synergieffekter.43 

IMC kan tillämpas på den strategiska nivån (integration av en kampanj av multipla 
kommunikationsaktiviteter för att ge ett enhetligt budskap), på den taktiska nivån (integration 
av olika kommunikationsplaner för en specifik kanal som t.ex. reklam) eller samtidigt 
(integration av alla kommunikationsalternativ som används i en omfattande IMC-orienterad 
kampanj).44 Förmedling av samma tema genom olika kanaler underlättar konsumenternas 
tolkning av informationen. 45 

Såväl Kitchen och Burgman som Fill konstaterar att endast få organisationer har lyckats att 
fullkomligt tillämpa IMC metoden i sin verksamhet. Fill poängterar att för att kunna uppnå 
detta måste det finnas konsekvens och tematisk överensstämmelse mellan olika 
kommunikationsverktyg samt en funktionell samordning. Detta innebär att marknadsförings-
avdelningen, finansavdelningen och forskningsavdelningen behöver samverka och basera sin 
verksamhet på IMC principer.46 Mårtenson menar att företaget måste vara integrerat internt 
för att varumärket ska kunna integreras externt.47 När samordningen är uppnådd ska de 
kontaktpunkter som kunden kan ha med organisationen omdefinieras. Med hjälp av 
marknadsundersökningar kan de kommunikationskanaler som konsumenterna använder 
dagligen fastställas. De nya informationsteknologierna bör tillämpas för att kunna öka 
informationsflödet mellan anställda, leverantörer, distributörer samt slutkunder. 

Schultz framhäver i sin IMC-definition betydelsen av långsiktigt varumärkesvärde samt 
vikten av utvärderingar av varje kundsegment samt de genomförda kommunikations-
aktiviteterna. Dessutom bör företaget fokusera på uppfyllelsen av långsiktiga mål istället för 
att endast försöka uppnå kortsiktig ökning av försäljningen.48 

Läsaren kan ifrågasätta om kundorienterat tillvägagångssätt verkligen är någonting 
utmärkande för IMC och inte kan påvisas i andra typer av marknadskommunikation. Vi vill 
därför framhäva att många företag i dag är medvetna om behovet att anpassa sina produkter 
och tjänster samt kommunikation efter kundernas efterfråga, men hur många av dessa 
organisationer som verkligen arbetar kundorienterad, baserar sina beslut på 
marknadsundersökningar och omvandlar kunddata till kundkunskaper som sedan används i 
utformningen av marknadsförings- och marknadskommunikationsplanen? Således vill vi 
konstatera att hänsyn inte endast ska tas till generella trender som presenteras i medier, utan 
även till undersökningsresultat som beskriver köpbeteende och konsumtionsvanor av 
företagets potentiella och befintliga kunder. Med andra ord behöver företag använda mer 
sofistikerad kunskap om sin målmarknad för att effektivisera sin verksamhet.  

Inom vår studie kommer denna teori att vara en riktlinje för analysen av turistbyråernas 
verksamhet. Vi ska granska i vilket mån dessa organisationer tillämpar IMC metoden. Teorin 
kan även utgöra ett hjälpmedel för oss, när vi ska ge förslag på hur turistbyråernas 
marknadskommunikation kan förbättras. 

                                                 
 
43 Kitchen & Burgman, 2010 
44 Mårtenson 2009, s. 273 
45 Kitchen & Burgman, 2010 
46 Ibid. 
47 Mårtensson, 2009 
48 Kitchen & Burgman, 2010 
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3.4 Marknadskommunikationsmix  

Marknadskommunikationsmix eller promotional mix omfattar de verktyg (kanaler) som 
används för att kommunicera med potentiella och befintliga kunder.  De grundläggande 
kommunikationsverktyg är personlig försäljning, reklam/annonsering, public relations (PR), 
sales promotion (SP) och direktmarknadsföring. Kommersiella utställningar och elektronisk 
kommunikation genom turistbyråernas hemsidor utgör också viktiga och inflyttelserika 
kommunikationskanaler, vilka kommer att beskrivas nedan.49 Genom att graden av 
internetanvändning ökar, växer även betydelsen av sociala medier som kommunikations- 
kanal. Begreppet betecknar kommunikationskanaler som möjliggör för användare att 
kommunicera direkt med varandra och tillåter således en tvåvägskommunikation.50 Det kan 
exempelvis ta sig uttryck i bloggar eller internetforums. 

Annonsering 
Annonsering är en icke personlig form av masskommunikation som kännetecknas av en hög 
grad av kontroll hos de ansvariga för utformningen och förmedlingen av budskapet. Det kan 
handla om kommunikation genom dagstidningar eller tidskrifter. Annonseringens förmåga att 
övertyga målmarknaden, att tänka och bete sig på ett bestämt sätt är svag eftersom 
trovärdigheten av denna kanal är ganska låg i jämförelse med andra kommunikationsverktyg. 
Dessutom är effekten på försäljningen väldigt svår att mäta. Verktyget har dock en hög grad 
av flexibilitet därför att det kan användas för att nå såväl den stora massan som ett särskilt 
kundsegment. Kostnader för annonsering kan vara väldigt höga, men med tanke på det stora 
antalet personer som mottar budskapet kan kostnaden per kontakt vara lägre än hos andra 
kommunikationsverktyg.51 

Personlig försäljning 
Personlig försäljning är det traditionella verktyget av marknadskommunikationsmixen som 
innebär tvåvägskommunikation mellan säljaren och köparen. Det handlar om face-to-face 
mötet, där säljaren har möjlighet att informera, övertyga samt skapa relationer till sina 
kunder. Denna kommunikationsform har såväl fördelar som nackdelar. Det är ett effektivt sätt 
att påverka kundens köpbeslut, men samtidigt har personlig försäljning en lägre grad av 
kontroll jämfört med annonseringen. Detta eftersom säljare har frihet i mötet med kunden att 
förmedla ett budskap som kanske inte stämmer överens med företagets värderingar och mål.52 

Sales promotion  
Avsikten med detta verktyg är att generera kortsiktig avkastning. Ökad försäljning kan 
uppnås genom att det skapas ett mervärde för ett erbjudande. Företaget kan använda 
säljfrämjande aktiviteter som till exempel provsmakning, skyltning eller erbjudandet ”köp tre 
betala för två”. Dessutom kan kataloger och broschyrer publiceras i syfte att väcka 
konsumenternas intresse för företagets produkter. Med hjälp av dessa säljstödjande åtgärder 
kan företaget stimulera konsumenterna till impulsköp och få dem att handla mer än de har 
planerat. Förmågan att sätta fart på försäljningen är således väldigt stor. Sales promotion har 
en hög grad av kontroll och kostnader kan vara betydligt lägre jämfört med annonseringen.53 

                                                 
 
49 Fill 2005, s.20-22 
50 http://www.ne.se/sociala-medier?i_whole_article=true, 2011-06-30 
51 Ibid. 
52 Ibid. 
53 Ibid. 
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Direktmarknadsföring 
Direktmarknadsföring kan definieras som distribution av information, produkter eller tjänster 
genom ett medium som stimulerar individen till ett direkt svar till reklamgivande företag.54 
Kanaler som används för direktmarknadsföring är direktreklam (nyhetsbrev, kataloger eller 
prover som konsumenterna får hem med posten), telemarketing samt de interaktiva 
marknadskommunikationer som till exempel e-post, sms/mms, internetannonsering. Genom 
direktmarknadsföring försöker företaget förmedla personliga budskap och skapa relationer 
baserade på kundernas svar på direktkommunikationen.55 

Public relations (PR) 
PR handlar om att skapa och upprätthålla relationer med olika intressenter (publiker) för att 
bland annat kunna förbättra företagets anseende. Med intressenter menas olika grupper som 
företaget är beroende av, vilka inkluderar anställda, investerare, leverantörer, distributörer, 
lagstiftare, lobbygrupper, samhälle, medier och även konkurrenter.56 Organisationen 
kommunicerar ofta med olika publiker på redaktionellt utrymme via exempelvis journalister, 
bloggare eller nyhetsredaktörer. För att en organisation ska kunna få publicitet, det vill säga 
dra till sig offentlig uppmärksamhet, måste PR-budskap ha ett allmänt intresse samt ett 
nyhetsvärde. Organisationen kan till exempel skicka ut pressmeddelanden till olika 
tidningsredaktioner för att kunna synas i medier, ordna en workshop eller en öppningskväll 
för att kunna väcka intresse hos flera intressenter. De anställdas inflytande på företagets 
image ska inte underskattas eftersom dessa utgör en viktig reklamkanal för företaget.  För att 
kunna påverka anställdas uppfattning om organisationen måste de vara informerade om 
organisationens mål och vision och motiverade att förmedla en positiv bild till omvärlden.57 
PR är en kommunikationsform som medför låga kostnader och har en hög trovärdighet hos 
målmarknaden.58  

Kommersiella utställningar  
Kommersiella utställningar är en unik kommunikationsform eftersom endast detta medium 
för samman hela marknaden under ett tak - köpare, säljare och konkurrenter. Här kan 
produkter och tjänster uppvisas och testas samt utställare har möjlighet att ha ett face-to-face 
möte med ett stort antal ”beslutsfattare” på en kort tidsperiod. Mässan utgör således en arena, 
på vilken olikt kommunikationsverktyg kombineras. Här kan företag skapa och fördjupa PR, 
göra reklam för sitt varumärke samt möjliggöra en personlig försäljning.59 

Utställningar utgör en inflyttelserik marknadskommunikationskanal, men kräver samtidigt en 
noggrann och detaljerad förhandsplanering samt en koordination av resurserna. 
Utställningarnas effektivitet kan ökas genom att integrera dem i en strategi med andra 
kommunikationsverktyg, planera utställningar i förväg samt mäta deras effektivitet. 
Montrarnas utformning spelar en betydande roll för en lyckad presentation. Dessa ska vara 
estetiskt tilltalande och väcka intresse, förmedla den rätta imagen av organisationen, visa upp 
produkter och tjänster samt visualisera deras fördelar. Även utrymme ska användas på ett 
kreativt sätt och skapa en inbjudande atmosfär. Besökare kan ha mindre än fem sekunder för 
att besluta om respektive monter ska väljas framför alla andra. Av detta skäl är det avgörande 

                                                 
 
54 Smith & Taylor, 2002, s.364 
55 Fill, C., Marketing communications: interactivity, communities and content, Harlow, Pearson, 2009, s.22-23 
56 Smith & Taylor, 2002, s. 416 
57 Feurst, O., Praktisk marknadsföring, IHM Publ., Göteborg, 2002, s.122-123   
58 Fill, 2009, s.24 
59 Smith & Taylor, 2002, s. 473-479 
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att beröra besökarnas sinnen såsom syn, hörsel, lukt och smak för att kunna påverka deras 
upplevelse och därmed väcka deras intresse.60  

För att kunna förbättra sig kontinuerligt bör utställarna fastställa målsättningar för varje dag 
eller timme. Antal förfrågningar eller beställningar kan vara en möjlig variabel vid mätningen 
av effektiviteten.61 

Elektronisk marknadskommunikation 
Elektronisk marknadskommunikation eller online kommunikation kan hjälpa marknadsförare 
att uppnå olika målsättningar: att öka försäljningen, ha en när kontakt med konsumenterna, 
skapa relationer med dem och genom att erbjuda en extra service skapa ett mervärde. Internet 
utgör även ett medium, genom vilket organisation kan stärka sin image, öka effektiviteten 
och således spara pengar.62 I nästa kapitel kommer vi att beskriva de funktioner av 
turistorganisationernas webbsidor som har ett stort inflyttande på konsumenternas 
uppfattning om organisationerna, länderna samt deras upplevelse av hemsidan.  

3.5 Verktyg för utvärdering av webbsidor inom turism och gästfrihet63 

Vid granskningen av webbsidor inom turism och gästfrihet har Staus och Corbin kommit 
fram till att turistorganisationernas webbsidor kan analyseras med hjälp av instrument, vilka 
kan delas in i tre huvudkategorier:  

− estetiska funktioner på turismwebbsidor;  
− informativa funktioner på turismwebbsidor; 
− interaktiva funktioner på turismwebbsidor. 

Estetiska funktioner väcker intresset hos online resenärerna. Informativa funktioner 
tillhandahåller detaljerad information som besökarna efterfrågar och interaktiva funktioner 
möjliggör en kontakt med respektive organisation (tvåvägskommunikation). Detta genom att 
besökarna kan skicka förfrågningar via e-post eller göra bokningar och planera sin resa på 
webbsidan.  

Estetiska inslag på turismwebbsidor 
Estetiska funktioner på en webbsida hänvisar till de visuella inslag som lockar resenärerna 
såsom färger, bilder och den grafiska layouten. Dessa inslag har som uppgift att locka till sig 
förstagångsbesökare och skapa ett positivt intryck av destinationen. Estetiska funktioner kan 
delas upp i två underkategorier: destinationens visualisering och webbdesign. 

Destinations visualisering handlar om att Internet tillåter att webbsidor inte bara blir ett 
informationsverktyg liksom en vanlig katalog utan också ett online multimedialt verktyg som 
presenterar informationen i ett estetiskt tilltalande form och samtidigt förenklar för 
resenärernas sökprocess. Visuella aspekter handlar om kvalitén på bilderna av attraktionerna, 
logor och destinationernas slogans. Att använda grafiska profiler där färger passar ihop med 
logor, bilder på destinationen och estetiska bakgrunder bidrar också till den visuella 

                                                 
 
60 Ibid. 
61 Smith & Taylor, 2002, s. 473-479 
62 Smith & Taylor, 2002, s. 583 
63 Han, J. & Mills, J., Zero acquaintance benchmarking at travel destination websites: First impression that 
national tourism organizations try to make, International journal of tourism research vol.8, 2006, s.405-430 
 



 

19 
 

attraktiviteten av webbsidan. Dessa funktioner lyfter fram små smakprov av en okänd 
destination till resenärerna.  

Webbdesign. En hemsidans design kan göra besökarens upplevelse mer intressant och 
lockande. Detta skapas genom användarvänlig utformning. Sådana användarvänliga 
funktioner är sidkartor, hemknapp och sökruta för hemsidan. Andra viktiga delar är en enkel 
och logisk webbsidaadress, möjlighet till en icke-grafisk version, fungerande länkar, ett 
korrekt språk, lättläst text samt en översiktlig gestaltning av hemsidan. 

Informativa funktioner på turismwebbsidor 
Här syftas till detaljerad information om resepaket, priser och destinationens kultur. 
Informativa funktioner kan delas upp i tre underkategorier: unikhet, pris/prestanda 
förhållande och kulturell reklam.  

Unikhet. Destinations unikhet förs fram på hemsidor för att differentiera resmålet och lyfta 
fram det som attraherar speciella målgrupper som till exempel utbildnings-, sjukvårds-, vin- 
och sportturism. En annan viktig aspekt som spelar roll är webbsidans tillgänglighet på flera 
språk.  

Pris/prestanda förhållande. Värde på en reseprodukt handlar om den upplevda kvalitén på en 
destination i förhållande till priset. Om kvalitén och priset stämmer överens för resenären 
kommer han/hon att genomföra ett köp. Av detta skäl behöver turistföretag erbjuda diverse 
reseprodukter som passar olika personer och budgetar. Andra priserbjudanden kan vara sista 
minuten resa och speciella online priser. 

Kulturell reklam. Denna punkt handlar om de olika och unika kulturella aspekterna i ett 
specifikt land som resenärerna erbjuds via webbsidan. Kulturella aspekter kan vara korta 
introduktioner om historia, mat och språk. Det kan även handla om lokala seder, väder, 
utflykter, klädkoder, shopping och bankinformation. Sådan information attraherar resenärerna 
och hemsidorna kan skapa en bild av landet och väcka ett intresse att besöka destinationen.  

Interaktiva funktioner på turismwebbsidor 
Dessa funktioner handlar om möjligheter att skapa ett interaktivt beteende från resenären som 
att skicka e-postmeddelande eller planera resan till en destination genom hemsidan. Detta gör 
att resenären känner sig delaktig i resan och dess planering. Det finns två underkategorier: E-
resenärsplanerare och online ”communities”.  

Elektronisk reseplanerare. Tack vare Internet kan destinationer erbjuda en plats där resenärer 
kan boka resor, hotell eller andra aktiviteter på egen hand. Elektronisk reseplanerare är en 
beteckning för dessa bokningssystem. Om en destinations hemsida inte kan erbjuda en online 
reservation och betalning behöver det finnas länkar eller kontaktinformation till restauranger, 
hotell, museum och liknande. Lyckas man samla många attraktioner på destinationens 
hemsida kommer det att innebära ett mervärde för resenären.  

Online communities. Webbsidor kan även vara ett medium för tvåvägskommunikation mellan 
organisationen och dess potentiella kunder. FAQ (frequently asked questions), gästbok eller 
prenumeration är verktyg som hjälper besökarna hitta svar på sina frågor och ta bort de sista 
tvivlen att resa till destinationen. Webbplatser kan även inkludera ett forum, vilket utgör en 
kommunikationsarena, där resenärer kan utbyta erfarenheter om destinationen. Detta anses av 
besökarna som en viktig informationskanal eftersom denna inte uppfattas som reklam och har 
således en högre grad av trovärdighet. 
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3.6 Privat kontra offentlig sektor  

I rapporten Tillväxt genom turistnäringen, SOU 2007:32, av Statens offentliga utredningar 
analyseras finansieringsmodeller av nationella turistorganisationer (NTO) i utvecklade 
industriländer i och utanför Europa. Det framgår att i undersökta länder existerar det i 
huvudsak tre finansieringsalternativ för marknadsföringen av ett land som turistdestination. 64 
Den första modellen kännetecknas av att NTO fullständigt finansieras genom statliga medel. I 
den andra modellen finansieras organisationen huvudsakligen genom statligt budgetanslag 
men får även stöd av privata företag genom deras deltagande i projekt som genomförs av 
NTO. Det tredje finansieringsalternativet utgör en avtalsbaserad samverkan mellan offentliga 
och privata aktörer. I vanliga fall handlar det om ett medlemssystem, där privata och statliga 
företag samt branschorganisationer är medlemmar. Dessa betalar en årlig medlemsavgift och 
på så sätt samfinansierar den nationella turistorganisationen. Den sistnämnda modellen 
tillämpas i Tyska Turistbyrån och det första finansieringsalternativ används av Tjeckiska 
statens turistbyrå. Nedan kommer en beskrivning av det som kännetecknar en statligt 
respektive privat driven verksamhet samt de fördelar ett privat-offentligt partnerskap har. 

Ett företag inom den privata sektorn har som mål att generera ett överskott och inte bara 
finansiera sin verksamhet med hjälp av att sälja varor och tjänster. Detta gör att företaget och 
medarbetarnas framgång har en tydlig koppling till den verksamhet som bedrivs och de 
ekonomiska resurser som finns.65 Detta leder till att det finns ett tydligt syfte inom den 
privata sektorn och det är att generera vinst. Detta syfte finns i ett företag inom den privata 
sektorn vare sig det är ett enmansföretag eller ett stort multinationellt företag. Det framgår 
väldigt tydligt eftersom det även finns reglerat i aktiebolagslagen (3 kap. 3 §). Det finns även 
med som grund i inkomstskattelagen för klassificering av vad som faktiskt är ett företag. 
Dessutom finns det en annan stor skillnad mellan privata och offentliga företag och det är att 
privata företag kan startas och upphöra helt på frivillig grund och när som helst, det behövs 
inga politiska beslut.66  

Fredrik Andersson poängterar i kunskapsöversikt Konkurrens på kommunala villkor att 
privatiseringen av en organisation höjer effektiviteten. Då en privat verksamhet drivs med 
syfte att tjäna pengar skapar det förutsättningar för att dra ner kostnader och utnyttja resurser 
effektivt. De privata företag som fungerar enligt marknadens logik karakteriseras av starka 
ekonomiska drivkrafter och stor frihet att agera utifrån eget initiativ. Offentlig sektor som är 
präglad av hierarki bygger på att man inte arbetar för egen ekonomisk vinning och har mindre 
flexibilitet på grund av ett stort mått av regelstyrning. 67 Ett tydligt exempel är att det i 
kommunallagen (2 kap. 7 §) finns reglerat att kommunerna inte får ha en näringsverksamhet 
som har ett vinstsyfte. Deras uppdrag är istället att ombesörja medborgarna och ge dem de 
tjänster och service som de behöver. Styrningen här handlar om att utföra en viss verksamhet 
snarare än att åstadkomma ett resultat. 68 

                                                 
 
64 Utredningen om alternativa modeller för finansiering av ytterligare gemensam marknadsföring av Sverige 
som resmål, 2007, s.89 
65 Brunsson, N., Politisering och företagisering. I: Lind, Rolf (red.) Ledning av företag och förvaltningar: 
förutsättningar, former, förnyelse, Stockholm: SNS förlag, 2002, s. 320 
66 Arvidsson, G., Företags- och fövaltningsledning i förändring. I: Lind, Rolf (red.). Ledning av företag och 
förvaltningar: förutsättningar, former, förnyelse, Stockholm: SNS, 2002, s.340 
67 Andersson, F., Konkurrens på kommunala villkor: om konkurrensutsättning och gränsen mellan marknad och 
byråkrati: en översikt, Svenska kommunförb., Stockholm, 2002, s.23-26 
68 Lagnevik, Magnus, Ledning och ledarskap i olika företagsformer, Rabén & Sjögren i samarbete med 
Kooperativa institutet, Stockholm, 1989, s.136 
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Pengarna till offentliga organisationer kommer inte ifrån de som brukar tjänsten utan från de 
skatter som tas in. Detta leder till att verksamheten inte kan styras med hjälp av ett genererat 
resultat utan mot en förutbestämd budget som är lagd. För att offentliga organisationer ska få 
mer pengar framhåller de till politikerna varför just deras verksamhet behöver få ett 
budgettillskott. Inom den privata sektorn så måste företagen visa på hur bra deras verksamhet 
är och vilka möjligheter som finns för att få tillgång till mer pengar eller lån. 69 

En tydlig skillnad mellan privat och offentlig verksamhet är hur de styrs, vem som är 
huvudman. Inom den privata sektorn är det ägarna som har det yttersta ansvaret. Det är de 
som fattar beslut om företagets inriktning, styrning och existens. Ägarna kan välja att själva 
styra företaget eller så kan de utse en styrelse och bolagsledning för företaget. Problemet i de 
offentliga organisationerna är att huvudmannaskapet inte är lika tydligt. Inom den offentliga 
verksamheten vill dels medborgarna, politikerna och höga tjänstemän ta på sig denna roll. 
Dessa tre grupper av huvudmän är beroende av varandra, medborgarna väljer politiker (som 
har en mandatperiod på 4 år) och politikerna väljer de höga tjänstemännen som ska utnyttja 
resurserna på ett optimalt sätt.70 

I artikeln Public-Private partnership: An international performance review71 av Graeme A. 
Hodge och Carsten Greve lyfter man fram vad Public-Private Partnership (PPP) innebär och 
hur ett samarbete mellan offentliga organisationer och privata företag fungerar och vad detta 
kan leda till. Flera PPP i Storbritannien har varit framgångsrika och lett till ökade vinster för 
samtliga inblandade. PPP används oftast för stora infrastrukturprojekt. Hodge och Greve 
anser att ett samarbete mellan offentliga och privata organisationen är positivt, då det leder 
till effektiviseringar och utveckling. För att lyckas i framtiden anser artikelförfattarna att 
samarbeten mellan statliga och privata aktörer behöver utvecklas och odlas så att alla 
inblandade kan dra nytta av varandras tillgångar, resurser och erfarenheter.  

I artikeln Shifting boundaries between the public and private sectors: Implications from the 
economic crisis72 av Stephanie Moulton och Charles Wise belyser författarna att offentliga 
organisationer har andra drivkrafter än privata företag. Ibland kan det vara svårt att både följa 
de offentliga drivkrafterna att och ge invånarna bäst valuta för pengarna. De privata företagen 
drivs mer eller mindre av de ekonomiska incitamenten. Moulton och Wise menar också att 
”…a challenge is matching the strategies and capacities of government with the strategies 
and capacities of the private participants.”73 Detta blir tydligt inom turismbranschen, där 
företagen har möjlighet att utnyttja de stora skalfördelarna som de statliga turismbyråerna kan 
tillhandahålla.  
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3.7 Den sociala utbytesteorin 

Teorin om socialt utbyte, social exchange, förklarar att människor agerar utifrån upplevda 
kostnader och nytta. Denna teori som ofta används inom ekonomi hävdar att individer, 
liksom grupper av individer utvärderar alla relationer för att fastställa de förmåner man får 
utav dem74. Individer eller parter interagerar och samarbetar med varandra så länge de känner 
att de drar fördel och gör vinst på sin medverkan.  

I fall någon av parterna upplever att ansträngningen eller riskerna med samarbetet uppväger 
de fördelar man får ut från samarbetet kommer denne att avstå från samspelet med andra. 
Utifrån utbytesteorin utvärderar människor alltid medvetet eller omedvetet varje situation 
utifrån de nämnda premisserna av kostnader och nytta.75   

Cook och Whitmeyer menar att utbytesteori kan ses som ett tillvägagångssätt för interaktion 
och struktur som är baserad på två principer: (i) allt beteende kan uppfattas som motiverat, då 
en aktör (både individer och företag) kan påverkas genom motivation utlöst av exempelvis 
intressen eller belöningar/straff; (ii) de flesta interaktionen baseras på utbyte av värdefulla 
saker (materiella, informativa, symboliska osv.).76 

Inom studien kommer vi att ta hjälp av teorin för att stödja resonemanget om varför 
samarbeten mellan olika aktörer inom området vi belyser kan vara svåra att genomföra då 
resultaten av eventuella samarbeten är för långsiktiga, abstrakta eller svåra att uppfatta. 
Samtidigt kan samma teori belysa motsatsen och användas för att generera förståelse och 
möjliggöra samarbeten.   

 

  

                                                 
 
74 Scott, J.,Understanding contemporary society: Theories of the present. Sage publications,2000, s.127-129,131 
75 Ibid. 
76 Cook, K.S. & Whitmeyer, J.M., Two approaches to social structure: exchange theory and network analysis, 
Annual Review of Sociology, Vol. 18, 1992, s.109-127 
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4 Empiri 

Nedan kommer vi att presentera det insamlade empiriska materialet.  

4.1 Fall A: Tyska Turistbyrån 

4.1.1 Organisationens struktur och finansiering 

Tyska Turistbyrån (Deutsche Zentrale für Tourismus, förkortat DZT) är en nationell tysk 
marknadsföringsorganisation som bildades 1948 på uppdrag av regeringen och har till uppgift 
att marknadsföra resandet till Tyskland internationellt.77 Sedan 1999 har Tyska Turistbyrån 
även ansvarat för främjandet av den inhemska turismen och gjort reklam för landet på den 
lokala marknaden på uppdrag av näringslivsministerier och landsmarknadsföringsorgani-
sationer av de 16 förbundsstaterna, det statliga tyska järnvägsbolaget Deutsche Bahn, samt de 
fem researrangörerna Ameropa, ITS, Dertour, TUI och Neckermann-Reisen.78 

Tyska Turistbyrån är en registrerad förening (eingetragener Verein), vilket innebär att 
verksamheten baseras på ideella målsättningar och inte syftar till någon ekonomisk vinst.79  

Tyska Turistbyrån finansieras till 75 % med offentliga medel genom ministeriet för näringsliv 
och teknologi och till 25 % av privata aktörer.80 Organisationen har ett medlemssystem som 
bygger på en avtalsbaserad samverkan mellan offentliga och privata aktörer. Tyska 
Turistbyrån har 68 medlemmar och 12 sponsorer (se bilaga 10). Bland medlemmar finns 
turistföretag, regionala marknadsföringsorganisationer och föreningar.81  

Alla medlemmar bidrar med resurser till organisationen genom att betala medlemsavgift samt 
ta del av tjänster som erbjuds av DZT. Det kan till exempel handla om deltagande på mässan 
eller en annons i broschyrer som Tyska Turistbyrån ger ut. Enligt DZT är ett partnerskap 
mellan privata och offentliga aktörer särskilt viktigt i tider av knappa resurser och ökande 
konkurrens på marknaden eftersom både kommersiella/privata och ideella offentliga intressen 
knyts samman. Genom ett nära samarbete mellan dessa parter kan tillgångar centraliseras och 
fördelas på ett optimalt sätt.82  

Tyska Turistbyrån har sitt huvudsäte i Frankfurt am Main och marknadsförs världen över 
genom sex regionala managements: 

− Nordvästeuropa 
− Nordösteuropa (Danmark, Sverige, Norge, Finland, Polen, Ryssland och de baltiska 

staterna) 
− Sydvästeuropa 
− Sydösteuropa 
− Amerika/Israel 

                                                 
 
77 www.deutschland-extranet.de/EXD/ueber_die_dzt/ueber_die_dzt.htm, 2011-04-06 
78 www.deutschland-extranet.de/EXD/ueber_die_dzt/unternehmensstruktur.htm, 2011-04-06 
79 Iris Müller, VD för Tyska Turistbyrån i Sverige 
80 Ibid. 
81 www.deutschland-extranet.de/EXD/ueber_die_dzt/mitglieder_der_dzt.htm, 2011-04-07 
82 Deutsche Zentrale für Tourismus. Marketing und Vertrieb für das Reiseland Deutschland, www.deutschland-
tourismus.ch/pdf/DZT_MarketingFolder_09_DE.pdf, 2011-04-15 
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− Asien/Australien/Södra Afrika 
 
Varje management har hand om ett antal utlandskontor, vilka ligger i samma geografiska 
område och samarbetar med varandra genom att driva gemensamma projekt.83 

Tyska Turistbyrån är representerad i 29 länder genom 11 egna kontor och 18 agenturer hos 
samarbetspartner såsom Deutsche Lufthansa AB och Deutscher Industrie und 
Handelskammertag e.v. (Tyska industri- och handelskammaren). Dessa utlandskontor utgör 
grunden för att öka kännedomen om varumärket Tyskland över hela världen. Genom att ha en 
lokal representant i olika länder kan tyska turistiska produkter och tjänster anpassas till lokala 
behov och trender. DZT planerar att i mån av resurser utvidga verksamheten på 
tillväxtmarknader som till exempel Kina och Ryssland.84 

4.1.2 Övergripande målsättningar  

En överordnad uppgift för Tyska Turistbyrån är att gynna besöksnäringen och framförallt 
stödja medelklassen. Detta ska åstadkommas genom de två övergripande primära syftena: 

� att stärka den positiva imagen av reselandet Tyskland både i det egna landet och 
utomlands  

� att främja ökningen av övernattningsvolymen av den tyska befolkningen och 
utländska turister 

Uppfyllelse av dessa målsättningar bidrar till ekonomisk tillväxt och leder till ökad 
sysselsättning i landet.85 

För att kunna öka antal inkommande turister och främja utvecklingen av Tyskland som en 
turistdestination på ett optimalt sätt har DZT valt att fokusera på 10 strategiska 
handlingsområden. Dessa handlar till exempel om turistanpassad utbyggnad av flyg, tåg och 
vägar; utveckling av scenarier och produkter med hänsyn till klimatförändringar; 
säkerställning av Tysklands position som det främsta affärsresmålet i Europa samt 
tillämpning av multichanneling, det vill säga att flera kommunikationskanaler ska användas 
vid världsomfattande marknadsföring (hänsyn tas till marknadsspecifik användning av 
distributionskanaler). 86 

4.1.3 Marknadsföringsstrategi 

Tyska Turistbyråns marknadsföringsstrategi bygger på konsekventa marknadsundersökningar 
och bedömningar av aktuella trender.  

DZT fyller flera viktiga funktioner i den internationella marknadsföringen av Tyskland som 
turistdestination. Först utvecklar organisationen en upplevelseorienterad marknadsföring, 
sedan centraliserar och optimerar turistbyrån alla marknadsföringsaktiviteter och slutligen 
erbjuder de tyska turistprodukterna och -tjänsterna på tillväxtmarknaderna.  

                                                 
 
83 Iris Müller, VD för Tyska Turistbyrån i Sverige 
84 www.deutschland-extranet.de/EXD/ueber_die_dzt/regionalmanagements.htm, 2011-04-07 
85 www.deutschland-extranet.de/EXD/ueber_die_dzt/ziele_und_handlungsfelder.htm, 2011-04-07 
86 www.deutschland-extranet.de/EXD/ueber_die_dzt/8686.htm, 20011-04-07 
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Hörnsten i DZT:s marknadsföring anses vara samarbeten med många medlemmar: företag 
från turistbranschen, förbundsländernas marknadsföringsorganisationer och föreningar. Tack 
vare deras stöd kan semesterlandet Tyskland vara representerat på de viktigaste marknaderna. 
Effektiviteten kan ökas genom sammanslagningen av resurser samt kontinuerliga 
innovationer kan tillämpas vid marknadsföringen. Tyska Turistbyrån samordnar den 
gemensamma presentationen av alla parter från tyska turistnäringen och således utgör en 
centralledning för destination Tyskland. DZT hjälper även tyska turistföretag att utveckla 
kundorienterade produkter för inhemska och internationella konsumenter. 87 

Vid planeringen av marknadsföringsaktiviteter utgår DZT alltid från internationella 
megatrender såsom kultur och hälsa. De bildar en grund för utveckling av produktlinjer inom 
såväl stads-/eventturism som rekreationsturism. Utifrån dessa produktlinjer skapas 
grundteman (t.ex. wellness, shopping, familj, kultur, evenemang) vilka sedan resulterar i 
produktutvecklingen. 88  

  

 

 

 

 

 

 
 

Dessutom väljs det varje år ett huvudtema (temaår) som har en koppling till megatrenderna 
kultur och hälsa. Detta tema utgör en orientering för alla marknadsföringsaktiviteter såväl på 
huvudkontoret som på utlandskontoren. Under år 2010 var exempelvis temaår ”Europas 
kulturhuvudstad – Ruhr.2010”, medan detta års marknadsföring kretsar kring ”Hälsosemester 
och wellness i Tyskland”. Dessutom inkluderas viktiga jubileers och stora evenemang som 
”FIFA Women's World Cup Germany 2011”, ”Bilindustrin 125 år” och ” Franz Liszt, 200 år” 
i internationellt marknadsföringsinformation för 2011.  Ett temaår brukar kompletteras även 
med olika bastema som är återkommande varje år (t.ex. julmarknad och familjesemester).89 

Marknadsföringen av Tyska Turistbyrån mot intressenter styrs huvudsakligen av den dubbla 
strategin som riktas mot två segment: näringsidkare och konsumenter.90 

Multiplikator Trade-strategin handlar om att kontakta researrangörer och placera deras 
annonser på Tyska Turistbyråns hemsida och i broschyrer. 

                                                 
 
87 www.deutschland-extranet.de/EXD/ueber_die_dzt/marketingstrategie.htm, 20011-04-07 
88 www.deutschland-extranet.de/EXD/ueber_die_dzt/marketingstrategie.htm, 20011-04-07 
89 www.deutschland-extranet.de/EXD/ueber_die_dzt/marketingstrategie.htm, 20011-04-07 
90 www.deutschland-extranet.de/EXD/ueber_die_dzt/strategie.htm, 2011-04-07 
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Figur 2 Utformning av olika produkter 
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Multiplikator Konsumenter-strategin baseras på att öka konsumenternas motivation att 
besöka Tyskland, vilket i sin tur stimulerar näringsidkarna inom resebranschen att skapa 
tjänster och produkter för dessa turister. Internet anses här som en central 
kommunikationskanal. 

Ordet multiplikator kan jämställas med återförsäljare i ordets breda mening, det vill säga alla 
aktörer som bidrar till att konsumenterna blir intresserade av att besöka Tyskland (t.ex. 
medier, researrangörer, samarbetspartner).91 Begreppet används även för att beteckna 
marknadens beslutsfattare.92 

Sammanfattningsvis kan sägas att konsekventa marknadsundersökningar av traditionella och 
potentiella volym- och tillväxtmarknader ger DZT förståelse om konsumenternas 
turismrelaterade beteende och utgör underlag för utveckling av marknadsföringsaktiviteter. 
Vidare används internationella trender såsom kultur och hälsa för att skapa världsomfattande 
produktlinjer och temaår, vilka präglar tematiseringen av marknadsföringsmaterial. Genom 
att huvudtema byts ut varje år kan föryngring av Tysklands image åstadkommas. Tyska 
Turistbyrån erbjuder dessutom sina samarbetspartners en produktrådgivning och -utformning 
som baseras på aktuella trender och kundorienterad tillvägagångssätt. Slutligen distribueras 
reseerbjudanden till multiplikatorer såsom trade, media, konsumenter och samarbetspartner. 
Organisationen förmedlar sina budskap till konsumenter huvudsakligen genom Internet. 
Tyska Turistbyrån samarbetar även med medier, näringsliv och turistorganisationer för att 
bland annat skapa publicitet och öka medvetandet om aktuella händelser och 
reseerbjudanden. För att kunna stärka Europas ställning i världsomfattande turism samverkar 
turistbyrån även med andra europeiska organisationer.93 Alla ovannämnda grundstenar av 
DZT:s marknadsföring avbildas nedan i figuren.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
                                                          

För att kunna förmedla relevanta teman till olika målmarknader använder sig alla 
organisationers kontor i regel av följande kommunikationsaktiviteter och -material94: 

                                                 
 
91 Iris Müller, VD för Tyska Turistbyrån i Sverige 
92 Norbert Tödter, ansvarig för den strategiska verksamhetsplaneringen, marknadsundersökning, 
partnermanagement och temaår på Tyska Turistbyråns huvudkontor i Frankfurt am Main 
93 www.deutschland-extranet.de/EXD/ueber_die_dzt/strategie.htm, 2011-04-07 
94 www.deutschland-extranet.de/EXD/ueber_die_dzt/dzt_themenjahre.htm, 2011-04-08 

 

Figur 3 Strategiska steg i marknadsföringsprocessen 
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- imagebroschyrer,  
- världsomfattande annonskampanj,  
- presentation på branschmässor och mässor för allmänheten 
- arbete med journalister & PR 
- samarbete med researrangörer 
- studieresor för turistindustrin och resejournalister  
- webbsidor:   

www.germany-tourism.de (på tyska och engelska, för konsumenter) 
www.deutschland-extranet.de (på tyska, huvudsakligen för segment trade och medier) 
www.tourismus-in-deutschland.de (på tyska, för konsumenter) 
www.germany.travel/ (på 26 språk). 

För varje bastema gör DZT även en broschyr som är tillgänglig på internet.  

4.1.4 Tyska Turistbyrån i Sverige 

4.1.4.1 Bakgrund och marknadsföringsstrategi 

Tyska Turistbyrån grundade ett utlandskontor i Sverige, Stockholm, 1950. Syfte med 
verksamheten är att marknadsföra reselandet Tyskland på den svenska marknaden.95  

DZT Stockholm utgår i sitt marknadsföringsarbete från huvudkontorets målsättningar, 
strategier och riktlinjer. Dessa anpassas sedan efter den svenska marknaden. 
Marknadsrapporten ”Incoming Schweden 2011” innefattar information om de svenska 
konsumenternas resebeteende och utgör ett hjälpmedel för utvecklingen av deras 
marknadsföringsstrategi. Övergripande marknadsföringsmål är samma såväl för kontoret i 
Sverige som för huvudkontoret i Frankfurt am Main och handlar om att stärka Tysklands 
positiva image samt öka övernattningsvolymen av utländska resenärer. 

På lång sikt (inom 5 år) vill DZT Stockholm föryngra Tysklands image samt positionera 
destinationen med ett utmärkt pris/prestanda förhållande. Enligt rapporten ”Incoming 
Schweden 2011“ har FIFA fotboll VM 2006 haft ett stort bidrag till föryngringen av landets 
anseende. Dessutom kommer FIFA Women's World Cup 2011 att genomföras i Tyskland och 
därmed gynna landets etablering som ett viktigt familjeresmål, öppet för hela världen.96  

På medellång sikt (inom 2-3 år) ska Tyskland bli en attraktiv destination för svenskarnas 
första och andra semester. Tyska städer ska uppfattas som intressanta City-Break-
Destinationer, det vill säga en attraktiv plats för kortsemester.97  

På kort sikt (inom 1 år) vill DZT Stockholm behålla Tysklands position som svenskarnas 
favoritdestination och öka antal övernattningar med ytterligare 1 – 3 %. Enligt statistik från 

                                                 
 
95 Jahresbericht 2009, Marketing und Vertrieb in den Auslandsmärkten, tillgängligt på www.deutschland-
tourismus.de/pdf/DZT_JB_2009_deutsch.pdf, 2011-04-15 
96 Marktinformation. DZT-Schweden/Stockholm. Regionalmanagement Nordosteuropa. Incoming Schweden 
2011, tillgängligt på www.deutschland-extranet.de/pdf/MI_lang_SWE_2011.pdf, 2011-04-05 
97 Iris Müller, VD för Tyska Turistbyrån i Sverige 
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2009 går 14 % av alla utlandsresor som svenskarna gör till Tyskland.98 Detta är den största 
marknadsandelen, se bilaga 2. 

Sedan har DZT Stockholm formulerat målsättningar för tre grundläggande intressentgrupper.  
Målsättningar för målgrupp konsumenter. Här står ökningen av kännedomen och 
attraktiviteten av reselandet Tyskland i fokus. 

Målsättningar för målgrupp trade. I första hand ska integrationen av Tysklands program i 
researrangörernas produktpalett åstadkommas. Dessutom ska samarbetet med nyckelföretag 
som TT-Line, Stena Line och Resekonsulterna fördjupas.  

Målsättningar för målgrupp press. DZT Stockholm ska försöka optimera image av reselandet 
Tyskland och skapa permanent och positiv publicitet.99 

Vi frågade om DZT Stockholm anser sig använda sig av integrerad marknads-
kommunikationsmetod, vilken anses öka effektiviteten av marknadsföringen. Enligt Iris 
Müller, vd på DZT Stockholm, tillämpas denna metod delvis. Hennes svar har delats upp 
efter kännetecken för integrerad marknadskommunikation. 

Outside-in metod. Turistbyrån tillämpar ett kundorienterat tillvägagångssätt då man arbetar 
med olika marknadsföringsteman och anpassar kommunikationen efter kundgrupperna. 

Ett väletablerat förhållande mellan företaget och kunderna. För tillfället är kontakt med 
kunderna begränsad och sker via mässan (informationsavdelningen lades ner förra året). I 
framtiden kan strategin med sociala medier tillämpas även på den svenska marknaden och på 
så sätt kan kontakten med kunderna återupptas. 

Konsekvens och tematisk överensstämmelse av budskap som förmedlas genom olika 
kommunikationskanaler. Eftersom DZT anpassar marknadsföringsteman efter de evenemang 
som äger rum är det inte alltid samma budskap och kundgrupper man tilltalar. ”Produkten” är 
alldeles för mångfaldig. Däremot ska logotypen synas på allt marknadsföringsmaterial och 
kommunikationen ska vara fräsch och tilltalande. Det finns en långsiktig satsning på 
storstäder och yngre målgrupper i Sverige för att skapa konsekvens. 

Alla kommunikationsaktiviteter ska inkluderas i en strategi.  
En del åtgärder genomförs i och med att DZT Stockholm får bra erbjudanden, förfrågningar, 
vilka då inte är planerade. Dessa ska dock passa till de aktuella teman som finns. 

Utvärdering av genomförda kommunikationsaktiviteter. Tyska Turistbyrån har ett syfte att 
utföra sådana utvärderingar, men det hinner de inte alltid med. 

Segmentering av konsumenter 
De klassiska målgrupperna för semester i Tyskland är Best Agers (ålder: 55+) och familjer. 
Enligt DZT:s marknadsstrategi på medellång sikt kommer även målgruppen DINKs (Double 
Income, No Kids, olika åldersgrupper, stark reseintensitet) att bearbetas intensivare. Vid detta 

                                                 
 
98 Ibid. 
99Marktinformation. DZT-Schweden/Stockholm, 2011, s. 18 
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beslut togs hänsyn till att svenskarna använder Internet i hög grad för att boka och planera 
sina resor och kan således nås via denna kanal. 100 

Genom att DZT varje år ändrar tema för sin marknadsföring kan kontinuerligt nya 
målgrupper attraheras. Under år 2011 kommer fokusen att ligga på årets tema ”Hälsosemester 
och wellness i Tyskland”, evenemang ” FIFA damfotbolls – VM 2011”, ”Bilindustri 125 år” 
samt ”Luther 2017 – 500 år av reformation”. Utifrån dessa teman utförde DZT en 
kartläggning av relevanta målgrupperna som beskrivs i tabellen nedan. 

 

Tema Målgrupper 

Hälsosemester och wellness i Tyskland Best Agers, kvinnor, par över 40  

FIFA damfotbolls – VM 2011 DINKs, idrottsintresserande, -föreningar 

Bilindustri 125 år bilintresserade, -föreningar 

Luther 2017 – 500 år av reformation Best Agers, historiaintresserade 

Tabell  1 Tematisk segmentering 

Årets teman kompletteras även av basteman som är aktuella varje år såsom stadsresor, 
julmarknader och familjesemester. Detta ökar ytterligare kretsen av potentiella besökare till 
Tyskland.  DZT Stockholm har valt att lägga den största vikten vid marknadsföringsarbetet 
under 2011 på tre huvudmålgrupper: ”Best Agers” (Luther 2017 – 500 år av reformation, 
Hälsosemester och wellness i Tyskland), familjer (bastema) och trendmedvetna resenärer.101 

4.1.4.2 Kommunikationskanaler  

För att kunna förverkliga organisationens målsättningar och förmedla olika tema använder sig 
DZT i Stockholm av många kommunikationsaktiviteter. I detta kapitel beskrivs först alla 
relevanta kommunikationsaktiviteter och efteråt görs en djupgående analys av två 
kommunikationskanaler: turistbyråns officiella svenska hemsida och DZT:s presentation av 
reselandet Tyskland på TUR-mässan i Göteborg. 
Kommunikation till press och resebransch (B2B): nyhetsbrev, PR event, workshops 
DZT Stockholm gör cirka sex gånger per år ett utskick av nyhetsbrev TravelTipps i HTML-
format till runt 420 researrangörer som har Tyskland-program, VIP:s och journalister, deras 
e-postadress finns i en databas hos DZT. Tyska samarbetspartners har möjlighet att 
presentera sina produkter i detta nyhetsbrev.102 Kommunikation med pressen sker även via 
Mynewsdesk som är en sökportal med en modern PR-tjänst. Här kan journalister och 
opinionsbildare följa företagets uppdateringar av pressmeddelanden och multimedie-
innehåll.103 Årets tema marknadsförs även i branschtidningar i form av annonser och artiklar. 

                                                 
 
100Kooperationsmöglichkeiten 2011 der DZT Stockholm für deutsche Partner, tillgängligt på www.tyskland-
info.se/SVE/om_oss/marknadsundersokningar.htm, 2011-05-03 
101 Personalmöte 27 april 2011, Iris Müller, VD för Tyska Turistbyrån i Sverige 
102 Kooperationsmöglichkeiten 2011 der DZT Stockholm für deutsche Partner, 2011 
103 www.mynewsdesk.com/se/about, 19.05.2011 
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Förra året publicerades runt 20 annonser och sammanlagt 1 200 artiklar om reselandet 
Tyskland i olika medier.104 

Årligen ordnar DZT ett PR event i Stockholm, där en samarbetspartner, runt 60 journalister 
och Tyska Handelskammaren är representerade. Dessutom genomför DZT Stockholm årligen 
över 50 studieresor till Tyskland för journalister och resebranschrepresentanter med olika 
tema. 

Tyska Turistbyrån ordnar egna workshopar, där skandinaviska och tyska researrangörer samt 
journalister förs samman. Då DZT är medlem i ANTOR (Association of National Tourist 
Office Representavives) deltar man även på workshops som genomförs av denna 
organisation.  

Nordeuropa-Workshop, Rönneby i södra Sverige, 6.-8.9.2011 
Sedan år 2000 hålls denna workshop på olika platser av regionalförvaltningen Nordösteuropa. 
Förutom cirka 30 tyska samarbetspartner deltar även runt 60 nordiska/skandinaviska 
researrangörer och journalister i regionalförvaltningen Nordösteuropa. 

Øresund Hotel-Workshop in Kopenhagen, 20.-21.11.2011 
En kort workshop som ordnas årligen omväxlande i Danmark och Sverige. Deltagarna är 
fackjournalister och turistföretag som är intresserade av svenska eller danska inköp från 
gruppresor- och MICE-segmenten.  

Samarbete mellan svenska och tyska researrangörer  
Det finns cirka 420 svenska researrangörer som har resor till Tyskland i sin produktportfölj. 
DZT Stockholm hjälper tyska företag att skapa ett samarbete med tyska och svenska 
researrangörer. 

Kommunikation till konsumenter (B2C) - DZT:s HTML o nline-kampanjer, nyhetsbrev 
Tyska Turistbyrån har tidigare genomförd två stora radiokampanjer på den svenska 
marknaden, dessa ska nu ersättas av en online-kampanj. En kampanj har lanserats i våras och 
den andra ska invigas i höst.105 Vårkampanjen är gjord i samarbete med DZT:s partners 
Lufthansa och Stena Line och utgör en interaktiv presentation av tyska attraktioner som är 
integrerade i en panoramaöversikt (se bilaga 5).106 Kampanjen visas på svenska portaler som 
har ett stort antal besökare och finns även tillgängligt på DZT:s svenska hemsida.107  

Fem gånger per år skapar och skickar DZT Stockholm ut nyhetsbrev i HTML-format till  
5900 kunder intresserade av Tyskland. I nyhetsbrevet behandlas turismrelaterade nyheter, 
praktiska frågor och grundinformation om Tyskland. 

Tyska Turistbyrån väljer att inte satsa på TV:n. Enligt Iris Müller ordnar organisationen 
pressresor, när ett TV-team ska åka till Tyskland (t.ex. i program På spåret och Resebyrån). 
Sedan hösten 2010 använder sig turistbyrån inte av sociala media på grund av den centrala 
företagspolicyn. Tanken är att istället använda sociala nätverk på testmarknader som USA, 

                                                 
 
104 Iris Müller, VD för Tyska Turistbyrån i Sverige 
105 Iris Müller, VD för Tyska Turistbyrån i Sverige 
106 www.tyskland.travel/franordtilsyd/, 2011-05-20 
107 Kooperationsmöglichkeiten 2011 der DZT Stockholm für deutsche Partner, 2011 
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Storbritannien och Spanien då dessa marknader har flera potentiella kunder. Iris Müller antar 
att tillämpning av sociala media kan bli aktuellt även för Sverige de närmaste åren. 108 

4.1.4.2.1 Tyska Turistbyrån på TUR-mässan 

Varje år deltar DZT-Stockholm på TUR-mässan i Göteborg som är Skandinaviens ledande 
mässa inom reseindustrin. På TUR-mässan 2011 var 79 länder och regioner representerade. 
Mässan besöktes av 44 500 personer.109  

Den 25-27 mars 2011, i samband med TUR-mässan genomförde vi ett observationsbesök av 
den Tyska utställningen där vi undersökte presentationen som organiserades av den Tyska 
turistbyrån. 

Det primära motivet till denna undersökning var att analysera hur denna 
kommunikationskanal används, samt om budskapet som sänds mot potentiella kunder och 
samarbetspartners stämmer överens med de mål, teman och strategier som är fastställda av 
DZT:s kommunikationsplan.  

Den tyska montern var indelad i 19 olika sektioner. Varje del representerades av minst en 
förbundsrepublik, stad, hotell verksamhet eller attraktion och var bemannad av maximalt två 
representanter.  Dessa sektioner var placerade tätt intill varandra och bildade tillsammans en 
rektangelformad monter, täckt med landets färger och logon. Vid kanterna av varje sektion 
fanns det plats för två till fyra bildplakat som på olika sätt visualiserade presentationerna. En 
del broschyrer och faktablad kunde också noteras vid varje sektion som delades ut av 
personalen till människor som stannade vid utställningen. Totalt fanns det 30 tyska aktörer 
representerade. 

Ytterligare en sektion fanns på den ena kortsidan av montern. Denna var större än de andra 
och innehöll information som rörde Tyskland som helhet. Anställda på den Tyska turistbyrån 
i Stockholm bemannade denna sektion och materialet som fanns tillgänglig och delades ut var 
omfattande, innehållsrik och beskrev hela Tyskland som destination. Besökare som ville ha 
svar på mer allmänna frågor om Tyskland som destination hänvisades till denna sektion.  

Tre tydliga teman kluster kunde identifieras från den Tyska presentationen.  

− Wellness tema: olika destinationer kopplade till spa anläggningar marknadsförde sina 
anläggningar  

− Stadsturism tema: förekom ofta, var dock mest fokuserad på hotell verksamheter där 
olika hotell samt hotellkedjor gjorde reklam för sina anläggningar.  

− Förbundsland tema: sex av Tysklands sexton förbundsrepubliker medverkade i 
utställningen genom representanter från egna regionala turistbyråer. Till skillnad från 
andra Tyska utställare presenterade dessa hela regioner och inte enstaka 
punkdestinationer.  Målet var att öka turismvolymen inom respektive region. 

Vissa presentationer kunde inte kopplas till ett speciellt tema. Volkswagen presenterade 
exempelvis ”Autostadt” (bilstaden), där biltillverkarna har byggt upp ett stort 
upplevelseinnehåll vid köp och leverans av sina bilar i staden Wolfsburg. Andra aktörer 

                                                 
 
108 Iris Müller, VD för Tyska Turistbyrån i Sverige 
109 www.tur.se/sv/utstallare/fakta-om-tur, 2011-05-15 
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företräde exempelvis campingplatser, äventyrsbad, hyrbil samt transportföretag (se bilaga 
11). Vi kunde också notera att majoriteten av de tyska turistföretag och organisationer som 
deltog på mässan kom från norra Tyskland (17 av 30). Skälen till detta kan kanske förklaras 
genom Geografiska faktorer då dessa områden gränsar och ligger närmast den svenska 
marknaden.  

En sak vi fann intressant var att det fanns Tyska aktörer som valde att inte medverka under 
den gemensamma Tyska utställningen utan valde att presentera sig separat. Dessa var 
utsprida i närheten, runt sidorna av den Tyska huvudmontern och hade egna uppställningar 
och upplägg. Genom samtal med några av dessa aktörer fick vi reda på orsakerna bakom 
detta. 

En av två huvudorsaker som nämndes var att dessa inte tyckte att de skulle bli representerade 
på ett adekvat sätt under en gemensam monter. Den andra orsaken var att priset för att 
medverka tillsammans var oproportionerligt hög. Att ha en egen utställningsyta upplevdes 
som mer kostnadseffektivt samt kvalitetshöjande. Tyska turistbyrån kritiserades indirekt av 
dessa aktörer. Exempel på några som valde att ha en egen monter var den vin producerande 
Mosel regionen och äventyrsbadet Tropical islands, som ligger i närheten av Berlin.  

Utöver posters, broschyrer, faktablad och representanter från de olika attraktionerna, 
organisationerna och den Tyska Turistbyrån, noterades även en maskot vid utställningen. 
Denna användes för presentationen av damfotbolls VM som kommer att hållas i Tyskland 
under sommaren 2011. 

Användningen av maskoten i marknadsföringssyfte upplevdes positivt då det kan ses som ett 
verktyg genom vilken man kan påverka besökarnas känslor och skapa upplevelse av 
destinationen direkt på platsen. Andra destinationer lyckades dock bättre med att skapa 
sådana upplevelser. Kroatien försökte exempelvis beröra gästernas sinne genom att 
kombinera bilder av soliga stränder med ljudet av vågorna. Detta väckte starka känslor då 
besökarna tillfälligt kunde drömma sig bort. Ett annat exempel är Grekland som har använd 
sig av nationaldans och musik för att skapa liknande känslor. 

Utöver VM maskoten noterade vi inga ytterligare ansträngningar eller strategier som 
användes av Tyskarna för att nå besökarna genom att inverka på känslorna och sinnena. 

4.1.4.2.2 Elektronisk kommunikation – Tyska turistbyråns hemsida 

Den 15 april gick den nya Tyska Turistbyråns webbsida online. Den har en tilltalande design 
och är dessutom kompatibel med smartphones och surfplattor. 

”Det är verkligen en trend nu att förnya sin hemsida, och det känns som om det är på tiden 
även för oss”, menar Iris Müller, VD för Tyska Turistbyrån i Stockholm. 

I likhet med undersökningen beskriven i artikeln ”Zero acquaintance benchmarking at travel 
destination websites110” kommer vi inom denna del av studien att använda oss av begreppen 
estetiska, informativa samt interaktiva funktioner när det gäller att dela upp och strukturera 
analysen av den tyska turistbyråns hemsida.   

                                                 
 
110 Han & Mills, 2006, s.405-430  
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Estetiska egenskaper syftar till attributen som väcker besökarnas intresse och skapar ett 
positivt intryck av webbsidan. Genom dessa attribut formas besökarnas upplevelse om det 
elektroniska mediet. De informativa egenskaperna inbegriper samt tillhandahåller detaljerad 
information om destinationen som resenärerna efterfrågar. De interaktiva egenskaperna 
erbjuder olika tjänster, vilka möjliggör för resenärer att planera sin resa. Dessa omfattar 
bokningssystem eller länkar till dessa, online forum, prenumeration på nyheter och 
kampanjer, samt turistbyråns kontaktinformation. 

Estetiska funktioner (visualisering och webbdesign) 
Vid första kontakten med webbsidan uppmärksammas bilder av den tyska naturen och 
resemål som visas i bakgrunden. De heltäckande bakgrundsbilderna växlar med varandra var 
femte sekund och är fotograferade med hög upplösning, vilket medför att de håller hög 
kvalitet och anpassas väl till både små som stora dataskärmar. Vid analysen av webbsidan 
uppfattade vi att de valda bilderna inverkade på sinnena genom att de skapade en lockelse 
och dragningskraft mot de destinationer de avbildade. Högst upp på sidan presenteras den 
Tyska turistbyråns logo som även fungerar som en återvändknapp till startsidan. 

En interaktiv karta av Tyskland finns avbildad på den högra sidan av skärmen som visar de 
destinationer som är avbildade på de olika bakgrundsbilderna. Denna kombination av 
interaktiva bilder och karta skapar en bra överblick och styr besökaren till att vidare 
undersöka de projicerade platser. 

I mittpartiet, till vänster om kartan kan vi hitta åtta animerade länkar. Dessa har en vykorts 
utformning, är strukturerade och länkade till webbsidans innehålls- och informationsmässiga 
sektioner. Viktigt att nämna är att det länkade innehållet följer samma estetiska mönster och 
att varje sida på webbplatsen är utformad på samma sätt. 

Sammanfattningsvis finner vi att webbsidans estetiska funktioner håller en hög klass då dess 
utformning, enkelhet samt kombinationen av de vackra bilderna skapar en nyfikenhet hos 
besökaren och får den att vilja stanna kvar.  

Informativa funktioner  
Webbsidan och dess innehåll är tillgänglig på 26 olika språk. De åtta animerade länkarna på 
startsidan hänvisar besökaren vidare till specifika, detaljerade och informationsbaserade 
kategorier. 

Fyra av länkarna är segmenterade mot olika tema och målgrupper, två är direktlänkar till 
aktuella kampanjer av Tyska turistbyråns samarbetspartners (Lufthansa, Stena Line och TT-
line), medans de två återstående representerar kategorier ”speciella erbjudanden” och 
”reseinformation.”  

Vidare innehåller varje kategori egna undergrupper som segmenterar innehållet ytterligare. 
Nedan redovisar vi för hur denna uppdelning ser ut: 

Kategori 1-4: tema och målgrupper  

• Kultur och städer:  städer, UNESCO-världsarv, affärsresor, museer, musik, 
gemytlighet. 

• Fritid och rekreation:  natur- och nationalparker, hälsa och wellness, vandring, 
cykling, slott, parker och trädgårdar, semestervägar. 
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• Specialiteter: bilen 125 år, FIFA damfotbolls – VM 2011, medicin, creative, jul, 
resor för ande och själ, nöjesparker 

• Tyskland för olika målgrupper: ungdomar, familjer, barriärfritt resande, 
homosexuella, par på bröllopsresa, seniorer  

De första tre kategorier är segmenterade efter tema där besökarna har möjlighet att välja det 
specifika intressefältet de är ute efter. Den fjärde kategorin erbjuder däremot möjligheten att 
utifrån vissa demografiska attribut välja det som passar en bäst.   

Kategori 5-6: Information & kampanjer 

• Reseinformation: Tyskland – en översikt, förbundsländer, på väg, övernattning, bra 
att veta.  

• Speciella erbjudanden 

Under länken ”reseinformation” förses besökarna med viktig praktisk information som kan 
vara bra att känna till inför resan. Varje underkategori innehåller detaljerad information och 
länkar till aktörer kopplade till ämnet. I kategorin ”speciella erbjudanden” kan besökarna 
hitta olika typer av paketresor och aktuella kampanjer som är uppdelade efter olika 
intresseområden.111  

Kategori 7-8: Reklam för samarbetspartners. 

• TT-Line  
• Upptäck Tyskland  

Kategoriererna innehåller Direktlänk till TT:Lines boknings- och informations webbplats 
samt externlänk till Lufthansa och Stena Line. 

När det gäller webbplatsens informativa funktioner kan vi konstatera att sidan innehåller stora 
volymer av relevant information. Strukturen samt segmenteringen av olika kategorier och 
underkategorier medför att navigering upplevs som positiv och lättsam. Samtidigt återger 
webbplatsen kännetäcken om landets kulturella unikhet där information om både välkända 
attraktioner samt alternativa destinationer är välrepresenterad. En länk till sidkartan finns 
också tillgänglig på nedre delen av sidan som ger en översikt över webbplatsens innehåll.  

Interaktiva funktioner 
Efter att webbplatsens estetiska och informativa egenskaper har fångat besökarnas 
uppmärksamhet, respektive ökat deras intresse för destinationen, är de interaktiva egenskaper 
kopplade till attributen som framkallar engagemang hos besökaren. 

Vid granskningen av interaktiva funktioner försökte vi därför i första hand identifiera om 
webbsidan hade adekvata E-reseplanerare samt online forum. 

Med elektroniska reseplanerare syftar vi på möjligheten till att boka resor genom webbsidan 
eller fungerande länkar till samarbetspartners bokningssystem. Han och Mills, författarna till 
artiklen ”Zero acquaintance benchmarking[...]”menar att tillgängligheten till 

                                                 
 
111 Vid analystillfället innehöll annonser från sex företag 2011-05-18 
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bokningssystem har viktig roll inom upplevelseindustrin då den tillåter resenärerna att känna 
att de har kontroll över sina resor.112 

Förekomsten av online forum innebär å andra sidan möjligheten till tvåvägskommunikation 
mellan webbsidans leverantörer och dess besökare. Forumkanaler kan i detta fall utnyttjas 
som interaktiva kommunikationsutrymmen som en destination erbjuder sina användare.113 

Vi fann att webbsidan erbjuder en form av e-reseplanerare. Under kategorin ”speciella 
erbjudanden” erbjuds exempelvis förslag på paketresor som innehåller länkar till annonserade 
samarbetspartners hemsidor, där bokningen kan genomföras. Även kategorin 
”reseinformation” innehåller länkar till bokningssidor av en stor mängd hotell och 
transportföretag. Sett utifrån användarperspektivet möjliggör detta en effektiv planering av 
eventuella resor då kontakt och hänvisning till relevanta verksamheter är tillgänglig och 
direkt.  

Vidare fann vi att webbsidan inte erbjuder några former av online-forum eller 
prenumerationer på nyhets- och informationsbrev. Detta innebär att ingen form av 
tvåvägskommunikation är representerad genom sajten. Kontaktinformationen hänvisade till 
den Tyska Turistbyråns huvudkontor och dess växel.  

På Tyska Turistbyråns svenska hemsida finns det ett flertal e-broschyrer tillgängliga på olika 
språk och tre av dem är översatta till svenska: Upptäck Tyskland, Hälsoresa. Hälsobad & 
kurorter i reselandet Tyskland, Förtjusningen ligger i bollen. FIFA damfotbolls – VM 
Tyskland 2011.114 

  

                                                 
 
112 Han & Mills, 2006, s.415 
113 Ibid. 
114 www.germany.travel/se/ebroschueren.html, 2011-05-10 
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4.2 Fall B: Tjeckiska statens turistbyrå  

4.2.1 Introduktion och målsättning 

Tjeckiska statens turistbyrå (CzechTourism), huvudkontoret ligger i Prag och bildades 1993 i 
syfte att främja och marknadsföra Tjeckien som ett attraktivt turistmål i utlandet – och från 
och med år 2003 även på den inhemska marknaden. Inrikes turistregioner, städer, kommuner 
och entreprenörer är viktiga främjandepartners till CzechTourism. De största branscherna 
inom turism som marknadsförs via CzechTourism är spa, kongresser, golfresor, historiska 
platser och äventyr.  

Den huvudsakliga verksamheten som CzechTourism riktar in sig på är att öka antalet 
turistbesök till de olika regionerna i Tjeckien. Organisationen CzechTourism faller under 
Departementet för regional utveckling i Tjeckien.115 

Det finns 26 utländska CzechTourism organisationer över hela världen till exempel i 
Tyskland, Spanien, Argentina, Japan, Kina och Skandinavien. 

CzechTourism organiserar fam trips för inkommande resebyråer och press trips för utländska 
journalister, som presenterar Tjeckien på olika internationella och inhemska mässor. 
Reklamkampanjer i utländska medier hjälper också att förstärka landets presentation.  
CzechTourism distribuerar en stor mängd broschyrer på 17 olika språk, och samtidigt 
tillhandahåller de en webbplats som riktar sig till yrkesverksamhet, www.czechtourism.cz, 
och en webbsida för turister från hela världen, www.czechtourism.com, som är tillgänglig på 
19 olika språk. 

CzechTourism genomför flera stora marknadsundersökningar. En av de viktigaste 
undersökningarna är den som genomförs vid gränsövergången in till Tjeckien. Detta är den 
viktigaste informationskällan för CzechTourism och dess utlandskontor. Undersökningarna 
som genomförs innehåller framförallt sammanfattningar av statistiska uppgifter om turism 
men också särskilda uppgifter om CzechTourisms bidrag till landets ekonomi. Andra 
undersökningar ger svar på frågor som vilken region är mest populär och av vilka skäl, och 
vice versa. Detta ger slutsatser om vad som är bra och dåligt så att representanter från de 
olika regionerna vet vad de ska jobba med, förbättra och lägga fokus på för att förbättra sina 
tjänster och generera mer turism.  

En av de viktigaste uppgifterna för CzechTourism är att stödja inhemsk turism i Tjeckien och 
dess regioner. För att göra detta använder CzechTourism sig av seminarier, presentationer för 
regionala företrädare, marknadsföringsstöd till företag i olika projekt, kampanjer och 
samarbete med olika regionala turistorganisationer. Vidare driver CzechTourism två egna 
informationscentra i Prag. 116 

                                                 
 
115 www.czechtourism.cz/informace-o-czechtourism, 2011-03-20 
116 www.czechtourism.cz/informace-o-czechtourism, 2011-03-20 
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4.2.2 Organisationens struktur och finansiering 

Organisationen CzechTourism faller under Departementet för regional utveckling i Tjeckien. 
Detta innebär att CzechTourism är en statlig organisation som är helt finansierat av staten, det 
vill säga att det inte är andra privata aktörer som bidrar till budgeten.  

Det finns fyra huvudavdelningar inom CzechTourism: 

− ekonomi och administration; 
− strategier och marknadsföring; 
− forskning, trender och innovation;  
− informationsstöd inom turism. 

Varje huvudavdelning innehåller underavdelningar. De utländska kontoren ligger under 
avdelning ”Strategier och marknadsföring” tillsammans med marknadsföringskommuni-
kation, PR, mässor, och edition.  

Nedan visas CzechTourisms organisationsstruktur och hur avdelningarna är förenade 
ömsesidigt. 117 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

                                                 
 
117 www.czechtourism.cz/informace-o-czechtourism/organizacni-struktura/, 2011-03-20 
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4.2.3 Marknadsföringsstrategi 

I konceptet fastställs en uppsättning åtgärder som leder till förverkligandet av de 
grundläggande målen för den nationella politiken för turism. Dessa riktar i allmänhet in sig 
på att öka konkurrenskraften och det ekonomiska bidraget till turismnäringen i Tjeckien, 
minska arbetslösheten, öka den regionala utvecklingen, hjälpa och utveckla små och 
medelstora företag samt förbättra miljöskyddet. För att nå dessa verksamheter kommer båda 
institutionerna att samarbeta med andra centrala myndigheter och deras organisationer som 
arbetar inom och utvecklar turismen. Det gemensamma målet är att bidra till utvecklingen av 
turismen genom att genomföra rätt prioriteringar. 118 

4.2.3.1 Övergripande och långsiktiga mål inom marknadsföringsstrategier 

Departementet för regional utveckling i Tjeckien har bland annat i sitt uppdrag att ta hand om 
turismbranschen. Organisationen CzechTourism är ett av deras instrument för att uppfylla 
målen för den nationella turismpolitiken. För att alla lokala samt utländska kontor ska arbeta i 
samma riktning har CzechTourism skapat följande övergripande mål: 

− konkurrenskraft av nationella och regionala turismprodukter; 
− att utöka och förbättra infrastruktur och turisttjänster; 
− att marknadsföra och stödja turism samt att utveckla mänskliga resurser; 
− att skapa en organisationsstruktur inom turismnäringen. 119 

CzechTourism och alla dess aktiviteter kommer att inriktas på att stödja turismutvecklingen 
som en industri för att ständigt utveckla och bygga upp ett långvarigt positivt anseende. 
Bland riskerna med att genomföra detta är att välja rätt prioriteringar, få flera olika parter att 
samarbeta med och få alla inom ett område att sträva efter samma mål. 

De strategiska riskerna som finns: 

− att budgetarna kan överlappas mellan olika centrala myndigheter/institutioner utan att 
man vet vems budget det är; 

− överlappning av marknadsföringsplaner för centrala myndigheter och andra 
institutioner, utan att sätta mål;  

− brist på tidssamordning vid utarbetandet av ovan; 
− påverkan från olika håll gör att det inte går att uppnå de utsatta målen; 
− brist på kommunikation mellan olika aktörer inom turismutvecklingen och därför kan 

det bli svårt att definiera samförståndet och problemlösningen för projekten; 
− de som påverkas mest är främst invånare, investerare och arbetsgivare som i sin tur 

påverkar statsbudgeten via skattesystemet, politik, transport, kultur, hälsa mm.120 

  

                                                 
 
118 CzechTourisms strategier för de kommande fem åren, tillgängligt på www.czechtourism.cz/informace-o-
czechtourism/strategie-czechtourism/, 2011-04-05  
119 Filip Remenec, PR-ansvarig på huvudkontoret CzechTourism i Prag 
120 Ibid. 
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För CzechTourism är de viktigaste långsiktiga målsättningarna för de kommande fem åren:  

� att främja turism som ett positivt fenomen som inte är och inte kommer att vara ett hot mot 
samhällets utveckling; detta i samband med turismindustrin och dess hållbarhet enligt 
EU:s koncept;  

� att acceptera och agera så att turism är och kommer att fortsätta ha möjlighet att bli 
påverkat av många olika parter med olika motiv; 121 

� att fullständigt och korrekt definiera alla aktörer i processen för en hållbar utveckling - 
"intressenter" - och sedan planera och rikta kommunikationen med dem.122 

En annan prioritering för CzechTourism är en systematisk strategi för att stödja statens 
intressen utomlands inom inkommande turism och i Tjeckien inom inhemsk turism. Detta 
stöd har två huvudlinjer, nämligen: 
1. att samordna och främja försörjningen: 
− län, dess myndigheter och etablerade organisationer; 
− städer, gemenskaperna, deras institutioner och etablerade organ; 
− yrkesutbildning och yrkesorganisationer; 
− icke-vinstdrivande företag, sammanslutningar av juridiska personer och andra med 

verksamhet i Tjeckien; 
− de centrala statliga myndigheterna; 
− kontrollorgan; 
− privata tjeckiska och utländska organisationer. 

2. att generera efterfrågan: 
− ambassader, handelsavdelningen, generalkonsulat – dvs. utrikesdepartementet;  
− andra officiella statsrepresentationer i utlandet; 
− fackorgan inom överlappande verksamheter som ska främja landet utomlands; 
− privata tjeckiska och utländska organisationer. 

Båda huvudlinjerna stöds av analytiskt arbete inriktat mot undersökning av trender och 
utvärdering av effektiviteten i befintliga resurser, och analys av försörjning och efterfrågan. 
Finns det inget offentligt stöd inom turismsektorn skulle det innebära en allvarlig risk för 
utvecklingen av turismens inkomster och dess andel av BNP.  

CzechTourism anser det viktigt att anpassa sin organisationsstruktur. Resultatet av detta är att 
CzechTourism som organisation är lätt och tydlig att förstå både för yrkesverksamma och 
allmänheten, när det gäller upprättande av kommunikation och samarbete. 

CzechTourisms kärnverksamhet definieras enligt följande modell. När det gäller kronologi 
över verksamhet gäller den här logiska modellen: C - A - B - C allt med stöd av D. Denna 
modell ligger till grund för CzechTourisms årliga marknadsföringsplan, samt för alla 
ulandskontor i respektive land. 
  

                                                 
 
121 CzechTourisms strategier för de kommande fem åren, 2011-04-05  
122 Ibid. 
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(A) Marknadsföring och externa tjänster  
Verksamheter i denna kategori är i själva verket de mest synliga och mest kostsamma 
aktiviteterna i hela verksamheten, och tillsammans med forskning är de källa till 
organisationens existens. Dessa aktiviteter är mässor och utställningar, workshops, 
roadshows, presentationer, press och fam trips, redaktionellt arbete, reklamkampanjer och 
marknadsföringspartnerskap (marknadsföringssamarbeten) med regionerna. Alla dessa 
verktyg används för att främja nationella (inhemska) produkter, regionala produkter och 
kombinationer av dessa två. 
Det viktigaste är att finna de mest effektiva lösningarna för att öka och förbättra kvaliteten på 
inkommande turism, både när det gäller aktuella behov, som uppfattas av regionerna och den 
privata sektorn, samt med tanke på de framtida målen inom de identifierade trenderna. 
När aktiviteter avslutas inom detta område skall de utvärderas för att kunna se om de 
definierade och fastställda målen har uppnåtts. Om organisationen inte gör denna utvärdering 
och skaffar sig feedback kan organisationen missa viktig information om sin verksamhet. 
Detta kan leda till att organisationen missar att nå framtida mål och riskerar att satsa resurser 
på något som inte ger någon utdelning.123 

(B) Media och kommunikation  
Arbete med information är kärnan i denna verksamhetsdel. Målet är att forma bilden av 
branschen och olika destinationer. Detta för att bidra till skapandet av en positiv uppfattning 
vilket på sikt kommer att generera en viktig inkomstkälla. Den kommer också att kunna 
fungera som en stabilisator för arbetslösheten, vara en bidragande faktor i utvecklingen av 
regionen och dessutom kommer det att kunna generera medel för en fortsatt utveckling. 
Rapporterna som skapas skall vara tillräckligt attraktiva, innehålla välformulerad information 
om destinationen och ha en relation till andra aktuella händelser som sker i samhället vid den 
tidpunkten. Allt för att maximera möjligheten att skapa intresse och attraktion åt 
regionerna.124 

(C) Marknadsundersökningar och trender 
Detta område av organisationen kommer att uppleva den snabbaste utvecklingen i framtiden 
och kommer också att vara en möjlighet för att öka intäkterna från organisationen. Detta 
kommer först och främst att kräva en informationskampanj som förklarar förändringarna i 
organisationens mål, det vill säga att information och grundläggande tjänster tillhandahålls 
utan kostnad till medborgare. Vissa delar är mer sofistikerade och kräver ett högkvalificerat 
arbete som istället kommer att göras mot en avgift för att verksamheten ska kunna överleva 
ekonomiskt. Att sikta in sig på delar som inte ger maximalt med utdelning för organisationen 
i framtiden kommer att innebära en risk. För att minimera riskerna med detta och inte ta ut för 
höga avgifter planerar Tjeckiska statens turistbyrå att öka sina kostnader med 70 – 100 %.125 

(D) Ekonomi och interna tjänster  
De interna tjänsterna, en perfekt service och den ekonomiska verksamheten kommer att kräva 
en högre nivå inom flera delar. Kraven kommer att öka på en kompetent personal, kontors- 
och datautrustningen, den mobila informationstekniken, att lagra och hantera elektronisk 
information. Största risken inom denna del är att de stödjande verksamheterna inte hinner 
med och hamnar på efterkälken. En sådan utveckling skulle i många delar vara förödande för 
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verksamheten. För att motverka detta räknar organisationen med att kostnaderna kommer att 
ha en årlig ökning på 25 – 30 %.126 

4.2.3.2 CzechTourisms kortsiktiga marknadsföringsstrategier  

Avdelningen Marknadsföringskommunikation på huvudkontoret i Prag behandlar en komplex 
marknadsföring av turismpotential i Tjeckien genom inkommande och inhemsk turism. 
CzechTourism fokuserar på att definiera och utveckla följande ämnen och produkter: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Dessa produktämnen återspeglas i olika kampanjer i hemlandet samt på de utländska 
turismmarknaderna. På de utländska turistmarknaderna skapar respektive utlandskontor en 
egen marknadsföringsplan och kampanjer som tillsammans överensstämmer med de 
övergripande och långsiktiga målsättnigarna enligt huvudkontoret i Prag. Detta gäller även 
workshops, presentationer, seminarier, mässor och utställningar. På vissa temaprojekten 
samarbetar CzechTourism med olika organisationer inom turismbranschen och intresserade 
privata aktörer. 127 

CzechTourism ska uppfylla följande mål under år 2011: 

− att öka antalet turister i Tjeckien, detta ska göras genom olika marknadsföringskampanjer;  
− att mobilisera samarbetspartners för att öka turismen, detta genom en strategisk planering, 

förhandling och genom att bygga relationer med allmänheten;  
− att övervaka trender inom turism, detta ska göras genom forskning och marknadsanalyser.  

Under år 2011 fokuserar CzechTourism på dessa marknadsföringsaktiviteter: 

1. det nya marknadsföringskonceptet; 
2. den nya destinationens varumärke/destination brand;  
3. att få nya finansieringskällor för marknadsföringskampanjer, B2B; 

                                                 
 
126 Ibid. 
127 CzechTourisms marknadsföringsplan 2011, 2011-04-18  

Figur 5 Marknadsföringsprodukter för 2011 
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4. att stärka de interna kommunikationsprocesserna.  

Kommunikationsbudskapet för CzechTourism och dess utlandskontor är ”Det magiska och 
överraskande historiska landet mitt i hisnande landskap med modern atmosfär. Inom 
räckhåll.”  Detta budskap ska genomsyra all marknadsföringskommunikation. 

CzechTourisms slogan som syftar till kommunikationsbudskapet är ”Stunningly different.” 
Denna slogan ska finnas på allt PR material och tydligt användas i marknadsföringen. 128 

Målgrupper och målmarknader 
Czechtourism använder sig av tre olika kategorier av målgrupper och målmarknader. Att 
bibehålla handlar om att hålla kvar målgrupper samt länder som ofta reser till Tjeckien och 
det är en känd destination för dem. Att förstärka handlar istället om att öka målgruppernas 
och ländernas medvetenhet och vilja att resa till Tjeckien. Att locka är en målgrupp eller land 
som sällan besöker Tjeckien och CzechTourism försöker nå dessa målgrupper och länder 
genom att göra de mer medvetna om Tjeckien. Detta uppnås genom att skapa nya 
turistprodukter som ska attrahera sådana turister och marknader. 129 

Tabellen nedan presenterar målgrupperna enligt CzechTourisms marknadsföringsplan för år 
2011:    

Att bibehålla  Att förstärka  Att locka 
Familjer  Individuella och 

oorganiserade turister från 
överklass 

Lärare  

Organiserade grupper  Turister ”best ages” Studenter 
 Turister/ deltagare på 

tjänste resor, kongresser 
osv. 

 

Tabell  2 Målgrupperna för 2011 

Tabellen nedan presenterar målmarknaderna enligt CzechTourisms marknadsföringsplan för 
år 2011: 

Att bibehålla Att förstärka  Att locka 
Österrike, Ungern, Slovakien Tyskland, Polen  

 Storbritannien, Italien, 
Benelux, Spanien, 
Skandinavien 

 

Japan Ryssland, USA Kina, Indien, Korea, 
Brasilien, Australien, Israel, 
Fjärran Östern  

Tabell  3 Målmarknaderna för 2011 

CzechTourism använder marknadsföringsverktyg enligt en marknadskommunikationsmix 
med särskild betoning på de integrerade marknadsföringskampanjerna.  

                                                 
 
128 CzechTourisms marknadsföringsplan 2011, 2011-04-18 
129 Ibid. 
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Marknadsföringsverktyget ska hjälpa till att uppfylla de kortsiktiga målsättningarna som 
CzechTourism har under ett år.   

I tabellen nedan presenteras de kortsiktiga målsättningarna som finns under år 2011 och hur 
dessa ska uppnås med hjälp av olika marknadsföringsverktyg. 130  

Marknadsföringsverktyg Målsättning 
Webbpresentationer, online 
kommunikation 

Koncentration på en nationell informationsportal, samt 
att stödja webbsidan www.tipsfortrips.cz  

Public Relations 
Betoning på marknadsföring med samarbetspartners, att 
förstärka relationer med regioner i Tjeckien, att 
kategorisera målgrupper, minskning av Fam trips  

Utställningar och mässor 
Att öka deltagande på olika turistmässor och integrera 
mässor i marknadsföringsaktiviteter, samt att analysera 
effektiviteten 

Press  
Att förstärka innehållsattraktivitet och presentation av 
turismprodukter  

Internationell marknadsföring 
Att öka integration av utlandskontor till 
marknadsföringsaktiviteter 

Brand management 
Rebranding – förändring av framförallt logo, slogan och 
grafisk profil 

Tabell  4 Kortsiktiga målsättningarna för 2011 

4.2.4 Tjeckiska statens turistbyrås verksamhet i Sverige 

4.2.4.1 Bakgrund och målsättningar  

CzechTourism Scandinavia i Stockholm (Tjeckiska statens turistbyrå) bildades i augusti 2008 
och dess målgrupper finns i hela Skandinavien, det vill säga Sverige, Norge och Danmark. 
Sedan år 2011 utökades deras verksamhet till att även innefatta turismmarknaden i Finland. 
CzechTourisms huvudsyfte och uppsatta mål på den svenska marknaden är: 

− att representera Tjeckien, det vill säga att tillhandahålla den allmänna och praktiska 
informationen om Tjeckien till svenska turister; 

− att marknadsföra Tjeckien. Detta innebär att använda sig av olika marknadsföringskanaler 
och reklam för att lansera sig och skapa efterfrågan för att resa till Tjeckien. Detta genom 
kommunikation med svenska researrangörer, journalister – fam och press trips; olika 
kampanjer i medier; 

− att förstärka och förändra Tjeckiens image – ett land i Centraleuropa, en modern 
destination som är perfekt för city break;  

− att fokusera och framförallt erbjuda turistprodukterna som city break, spa och golf. 131 

En viktig del, när verksamheten startades i Stockholm, var att analysera den skandinaviska 
marknaden genom att göra en statistisk undersökning av den utgående turismen från Sverige.  
Genom att identifiera olika incitament till varför turisterna reser till Tjeckien kunde man välja 

                                                 
 
130 CzechTourisms marknadsföringsplan 2011, 2011-04-18 
131 Lucie Vallin, VD för Tjeckiska statens turistbyrå i Sverige 
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rätt sort av marknadsföringsprodukter som kunde erbjudas till de skandinaviska 
konsumenterna och tillfredställa deras behov på reseupplevelser. Alla detaljer som 
undersökningen gav påverkade inriktningen av vilken reklam, marknadsföringsstrategier och 
marknadskanaler som skulle användas. Dessa inriktningar har under åren utvärderats och 
omformulerats för att anpassas till de aktuella trenderna. 132  

De långsiktiga målsättningarna för CzechTourism i Stockholm måste överrensstämma med 
de långsiktiga målen som huvudkontoret i Prag har bestämt och arbetar mot. Detta gör att 
CzechTourism i Sverige arbetar för att främja inkommande turism till Tjeckien som ett 
positivt fenomen, att skapa partnerskap med olika aktörer och att rikta 
marknadskommunikation till dem. Detta mynnar ut i ett antal målsättningar för att öka 
intäkterna för turismnäringen i Tjeckien, detta kan åstadkommas på flera sätt: 

� att öka antalet svenska turister som kommer till Tjeckien; 
� att få svenska turister att förlänga sin vistelse i Tjeckien; 
� att få turisterna att upprepa sin resa till Tjeckien – att motivera dem att komma 

tillbaka; 
� att förmedla en positiv image av Tjeckien till den svenska målgruppen. 133  

Alla aktiviteter som CzechTourism i Sverige gör ska koncentreras till att stödja följande fem 
huvudteman under år 2011: 

− Magiska slott, herrgårdar och historiska städer; 
− En frisk och aktiv semester; 
− Gyllene Prag – i tre begrepp: historiskt, kulturellt, ungdom; 
− Spa: en plats för avkoppling och nöje, Tjeckien som en stor spa nation; 
− Tjeckien som en perfekt destination för city break och golfresor. 134  

4.2.4.2 Marknadskommunikation på den svenska marknaden 

Marknadskommunikationen som CzechTourism i Stockholm använder sig av bygger på 
ämnen och turistprodukter som huvudkontoret i Prag har definierat för varje år. Dessa 
produktämnen ska CzechTourism i Stockholm återspegla i sin marknadsföringsplan så att 
marknadskommunikationsmixen blir optimal för det aktuella året.   

För att marknadsföra Tjeckien på den svenska marknaden använder CzechTourism sig av 
flera olika marknadsföringskanaler, olika sorter av reklam i medierna och frekvent 
kommunikation med journalister. CzechTourism i Sverige samarbetar aktivt med svenska 
journalister från framstående tidskrifter, till exempel magasin RES, Villa och Weekend, 
Escape eller tidningen Metro och TTG Nordic. Ett större samarbetsprojekt har resulterat i en 
artikel om Prag i City Airlines onboard-tidning som är tillgänglig för alla passagerare under 
flygresa från Malmö till Prag. Lockande researtiklar i tidskrifter ses som en viktig 
marknadsföringskanal och används även för olika sorters presentationer och annonser.  

För att kunna skapa en bra researtikel ordnas ofta olika sorters press trips – resor för 
journalister – till olika delar av Tjeckien. Detta är ett större projekt när utvalda journalister 
från Skandinavien åker i mindre grupper till Tjeckien för att kunna se landet på ett annat sätt 
och få uppleva landets kulturella rikedom på egen hand. Varje press trip är noggrant 
                                                 
 
132 Lucie Vallin, VD för Tjeckiska statens turistbyrå i Sverige 
133 Ibid. 
134 Ibid. 
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organiserad och späckad med många aktiviteter som fokuserar på ett visst tema. Varje år 
organiserar CzechTourisms huvudkontor i Prag en stor press trip med ett visst tema till 
Tjeckien. Exempel på teman är spa, gastronomi, kultur och golf. Vidare anordnar 
CzechTourism i Stockholm i samarbete med den tjeckiska ambassaden och det nationella 
flygbolaget Czech Airlines olika presentationer om aktuella nyheter från Tjeckien inom 
resebranschen för svenska journalister. 

De artiklar som senare uppkommer i olika tidningar, TV- och radioprogram ska ge en positiv 
bild av Tjeckien och dess lockande möjligheter så att fler turister hittar dit. Dessutom har 
CzechTourism i Stockholm utnyttjat reklam i flertalet olika medier som radio, TV, tidningar 
och Internet. Till exempel hade CzechTourism en stor marknadsföringssatsning under 2010 
på TV programmet Bonde söker fru och arrangerade en resa till Prag för det vinnande paret. 
Under 2011 satsar CzechTourism på olika online kampanjer bland annat i samarbete med det 
nationella flygbolaget Czech Airlines och resebyråer som Air Tours. Ett exempel på budskap 
i en sådan online kampanj är weekend resa till Prag som en perfekt city break som 
presenterades på Air Tours webbsida. En annan online kampanj som pågår under hela året 
2011 är online banner på www.reseguiden.se och på www.traveling.com. Detta i samarbete 
med de största online-resebyråer i hela Skandinavien. 135    

Eftersom en stor del av sökningarna på Internet sker via Google kommer CzechTourism börja 
utnyttja möjligheterna som Google Adwords ger under 2011. Reklamen som visas med hjälp 
av Google Adwords kopplas direkt till olika sökobjekt som personer skriver in. Till exempel 
om man söker på Prag eller Tjeckien så visas första länken till CzechTourisms webbsida.  

Resor som liknar press trips har gjorts för läkare för att de ska få information, kunskap och 
medvetenhet om tjeckiska spa. Så att de sedan kan rekommendera dessa till sina patienter. 
Denna säljfrämjande aktivitet riktar CzechTourism främst mot den viktiga marknaden för 
tjeckiska kurorter. 136 

Tjeckiska statens turistbyrå satsar på att marknadsföra spa och golf i Tjeckien. Under året 
2011 anordnar de en golf roadshow, Golf on Tour, i samarbete med magasin Golfresan. Golf 
marknadsförs även i olika tidskrifter i form av annonser, som till exempel i magasin RES 
eller Travel Spa Norway, samt på golfmässan i Helsingfors. På liknande sätt marknadsförs 
tjeckiska spaanläggningar. I år, 2011, arrangeras en spa roadshow som sker i samarbete med 
ANTOR medlemmar och innehåller presentationer och workshops med samarbetspartners 
inom turismbranschen.     

För att ytterligare kunna driva en statlig turistbyråverksamhet och marknadsföra landet 
behövs också kontakter med researrangörer och flertal tjeckiska företag inom 
turismbranschen. Tjeckiska statens turistbyrå hjälper till att skapa dessa kontakter och 
samarbeten mellan tjeckiska och svenska reseföretag eller andra organisationer inom 
turismbranschen. Därför anordnar CzechTourism i Stockholm sina egna fam trips till 
Tjeckien (det vill säga fam trips som inte är anordnade av huvudkontoret i Prag) för svenska 
företrädare och tjeckiska resebyråer. Varje år anordnas cirka åtta till tio sådana fam trips för 
researrangörer från Sverige, Danmark, Norge och Finland. En gång per år arrangerar 
huvudkontoret CzechTourism i Prag en stor fam trip, Enjoy, för researrangörer från alla 

                                                 
 
135 Tjeckiska statens turistbyrås marknadsföringsplan 2011, Lucie Vallin 
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länder där CzechTourism har sina utlandskontor. Detta innebär att CzechTourism i 
Stockholm väljer en specifik grupp av representanter från olika reseföretag eller 
researrangörer och erbjuder dem denna fam trip. 137 

CzechTourism stödjer också kongressturism till Tjeckien. Det publiceras en elektronisk 
anslagstavla som heter Regional Info-bulletin138 och CzechTourism har också en egen 
webbsida139 på svenska. På hemsidan finns all viktig information om res- och turistmål i 
Tjeckien, tjeckisk historia, kultur, väder och annan praktisk information och vad som finns att 
se i hela Tjeckiska republiken.140 

För att marknadsföra sig på den svenska marknaden bedriver CzechTourism 
reklamkampanjer i olika medier anpassade till svenska konsumenter. Tjeckiska statens 
turistbyrå publicerar och delar ut broschyrer samt annat reklammaterial om Tjeckien på 
svenska och engelska och dessutom skickar de pressmeddelanden på engelska till svenska 
medier. Det finns också en elektronisk tidskrift NFO-bulletinen141 som bevakar händelser i 
resebranschen, kultur-, idrotts- och transportföretag i Tjeckien.  

CzechTourism samarbetar också med flertalet resebyråer i Tjeckien för att hjälpa till att skapa 
resepaket med annorlunda upplevelser anpassade till svenska turister och deras behov. 

När det gäller effektivisering av samarbeten menar Lucie Vallin, VD på CzechTourism i 
Stockholm, att ”ett stort problem med att försöka marknadsföra olika regioner är att dessa har 
svårt att samarbeta dels med CzechTourism och dels med varandra. Skulle samarbetet vara 
bättre skulle arbetet gå enklare. Samma sak gäller för de delar som sker inom departementet. 
För att få igenom en ny aktivitet eller marknadsföringside krävs det stort tålamod för att ta sig 
igenom den stora byråkratin.”  

Ett till hinder är att alla företag i Tjeckien måste få samma möjligheter att vara med på 
utställningar, aktiviteter och kunna dela med sig av sitt material. Detta kan leda till mycket 
extra arbete, men också problem med att montrar och aktiviteter inte blir så fokuserade mot 
ett specifikt ämne som det var tänkt från början. 142 

Tjeckiska statens turistbyrå deltar aktivt i mässor i hela Skandinavien. De viktigaste 
resmässorna i Skandinavien anses vara: 

− TUR-mässan i Göteborg – Skandinaviens ledande mässa för resor, turism och möten;  
− Ferie i Bella i Köpenhamn;  
− Reiselivet i Oslo; 
− Ferie for Alle i Herning; 
− Matka – Nordic Travel Fair i Helsingfors;  
− Vagabond i Köpenhamn. 

CzechTourism i Stockholm anordnar också olika tävlingar med weekendresor till Prag som 
vinst på dessa mässor med inriktning på rese-, turist- och mötesindustrin, samt på olika 

                                                 
 
137 Tjeckiska statens turistbyrås marknadsföringsplan 2011, Lucie Vallin 
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139 www.scandinavia.czechtourism.com, 2011-04-15 
140 www.czechtourism.com/cze/cz/docs/holiday-tips/news/index.html, 2011-04-27 
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ANTOR evenemang. Detta är också en tydlig marknadsföringskanal. Vidare fokuserar 
Tjeckiska statens turistbyrå på marknadsföringsinsatser för att delta på ovannämnda mässor i 
Skandinavien. Detta underlättas ibland av medlemskapet i ANTOR som är en 
samlingsorganisation för statliga turistbyråer i Sverige och Norge (Antor Sweden, Antor 
Norway) och stödjer de nationella turistrepresentanterna. Dessutom samarbetar 
CzechTourism med statliga turistbyråer från Polen och Ungern. De tre turistbyråerna bildar 
tillsammans ”Heart of Europe”, ett regionalt turism- och marknadsföringsprojekt.  

För att hålla sig uppdaterad om vad som skrivs om Tjeckien i medier använder sig 
CzechTourism utav Meltwaters program, vilket varje dag söker av alla svenska och norska 
medier efter publicerade artiklar om Tjeckien. Dessutom använder sig CzechTourism av ett 
PR program, Cision, för att kunna ha tillgång till olika sorts kontakter inom turismbranschen i 
Sverige och Norge. Detta används också för att skicka pressmeddelande och nyhetsbrev varje 
månad till dessa kontakter.  

En annan marknadsföringskanal som CzechTourism i Stockholm utnyttjar är att med hjälp av 
workshops för resebyråer och journalister stödja olika sorters aktiviteter som erbjuds i 
Tjeckien. Dessutom anordnas presentationer och seminarier i olika shopping gallerior, på 
ANTOR evenemang och på EU:s aktiviteter. 143 

4.2.4.2.1 Elektronisk kommunikation – Tjeckiska turistbyråns webbsida  

I slutet av år 2010 lanserades CzechTourisms nya webbsida på www.czechtourism.com. Den 
hemsidan är mer inriktad på att tillhandahålla praktisk information, virtuella upplevelser och 
interaktiva informationsflöden i en bra designad förpackning.  

Enligt artikeln ”Zero acquaintance benchmarking at travel destination websites”144 kommer 
vi att analysera CzechTourisms hemsida med hjälp av det tre olika begreppen som används I 
artikeln: estetiska, informativa och interaktiva fuktioner på hemsidan. Samt bedöma 
genomslagskraften på dessa olika begrepp.  

Som nämndes i teoriavsnittet syftar estetiska egenskaper till attribut som ska väcka 
besökarnas intresse och ge en positiv bild av webbsidan. De informativa egenskaperna 
handlar om den detaljerade information om destinationen som besökaren kan tillförskaffa sig. 
De interaktiva egenskaperna syftar istället på webbsidans möjligheter att erbjuda olika 
tjänster som kan underlätta besökarens och resenärens möjlighet till att enkelt planera sin 
resa, det vill säga möjligheten att få tillgång till bokningssystem eller länkar till sådana, 
online forum, möjlighet till nyhetsprenumeration och kampanjer, samt den vanliga 
kontaktinformationen och dess kontaktkanaler.  

Estetiska funktioner (visualisering och webbdesign) 
När man kommer in på den Tjeckiska statens turistbyrås webbsida välkomnas man med 
interaktiva bakgrundsbilder med olika tema som ändras var tionde sekund. Dessa bilder med 
hög upplösning täcker hela sidan och ger ett behagligt intryck till besökaren. Med varje 
bildtema följer en ruta med information om bilden samt länk till detaljerade beskrivningar. 
Högst upp på webbsidan finns turistbyråns logo och den tar oss tillbaka till startsidan. Det 
finns en sökruta, alla länkar fungerar och texten på sidan är tydlig och lättförståelig. I övre 
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delen av webbsidan finns interaktiva rubriker som navigerar besökarna genom hela innehållet 
som webbsidan tillhandahåller. Ovanför dessa finns det ikoner som visar vädret för dagen och 
de kommande två dagarna i Tjeckien. Samt växelkursen mot dollarn och euro. 

Alla sidor har samma grafiska layout och är uppbyggda på samma sätt. Till höger finns en 
spalt med en positionskarta som visar var Tjeckien ligger i Europa och klickar man på den får 
man upp en stor karta över hela Tjeckien, där man kan se allt från UNESCO kulturarvs 
sevärdheter till spaanläggningar. Under kartan finns rubriker för kontaktinformation, 
registrera sig för nyhetsbrev, praktiska information och fotoarkiv. Nedanför visas en 
nyhetskalender, förslag på videoklipp, vad som är mest sökt på sidan, en interaktiv ruta med 
länkar till tre olika sidor som Tjeckiska statens turistbyrå tillhandahåller och en interaktiv ruta 
till Facebook. Till vänster på sidan visas informationen, texter och bilder, som sidan man är 
på tillhandahåller.  

Sammanfattningsvis kan vi säga att även denna webbsida håller en hög klass på sina estetiska 
funktioner, utformning, enkelhet samt kombinationen av bilder och text. Som besökare vill 
man även här stanna och läsa om landet och vad det har att erbjuda, samt klicka sig runt och 
titta på bilder eller filmklipp. 

Informativa funktioner  
Webbsidan finns tillgänglig på 19 olika språk. Klickar man på väderikonerna som ligger 
högst upp på sidan så kommer man till en väderkarta som visar vädret i de olika regionerna i 
Tjeckien under dagen, imorgon och för längre fram i tiden. Under dessa ikoner finns aktiva 
rubriker: 

• Välkommen – startsidan 
• Semester i Tjeckiska Republiken: Helgdagar i Tjeckiska republiken, Till romantiken, 

Familjesemestern, En aktiv semester i Tjeckiska republiken, En avkopplande semester, I 
historiens fotspår, På kongress, Praktisk information 

• Vad du kan se: Tjeckiska städer, UNESO’s minnesmärken, Slott och borgar, Kyrkliga 
minnesmärken, Spas, Tjeckiska republikens turistregioner, Grottor, Naturparker och 
kuriositeter, Skansen, Zoo 

• Upptäck och planera: Virtuell visning, Interaktiv karta 

Den andra rubriken ger förslag på olika semestermöjligheter samt besökarna förses med 
detaljerad praktisk information som kan vara bra att känna till inför resan.  

Rubrik tre rekommenderar olika sevärdheter och aktiviteter som besökarna kan utforska på 
hemsidan.  

Rubrik ”Upptäck och planera” innehåller möjlighet till virtuella promenader på utvalda 
platser i Tjeckien. Besökaren har då möjlighet att uppleva platsen innan han kommer dit. 

Längst ned på samtliga sidor finns länkar till CzechTourisms sida på Facebook, YouTube 
samt möjlighet till RSS flöden. Dessutom tillhandahålls länkar till kontakter, utländska 
representanter, e-broschyrer och webbkarta.  

Sammanfattningsvis anser vi att det finns mycket information på hemsidan samt att den är 
enkel att navigera på. Eftersom det finns möjlighet att välja ett av 19 olika språk anser vi att 
alla besökare har goda möjligheter att får tillgång till den viktigaste reseinformationen och att 
sidan på så sätt kan locka många nya potentiella resenärer till destinationen.  
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Interaktiva funktioner 
När besökaren har blivit fångad av sidans upplägg och informations budskap samt ökat deras 
intresse för att åka till Tjeckien är det de interaktiva funktioner som presenteras nedan som 
kommer att engagera besökaren och få honom att resa till Tjeckien.  

Den viktigaste delen för internaktiva funktioner är om webbsidan som CzechTourism 
tillhandahåller har tillräckligt bra e-reseplanerare och online forum.  

CzechTourisms hemsida erbjuder inte någon form av e-reseplanering som Han och Mills 
menar i artikeln Zero acquaintance benchmarketing at travel destination websites (…)145. 
Sidan tillhandahåller i alla fall länkar till de stora transportföretagen, trafikinformation men 
ingen möjlighet att boka hotell, restauranger eller aktiviteter. Dessa delar måste besökaren 
söka efter på egen hand utanför denna hemsida.  

CzechTourism har satsat mycket på kontinuerligt informationsflöde till intresserade besökare. 
Detta görs dels genom de nyhetsbrev som besökaren kan registrera sig för, dels genom 
möjligheten att delta och interaktivt dela information på CzechTourisms Facebook sida. 
Samma sak gäller för deras YouTube sida med filmklipp. Dessutom har CzechTourism tre 
stycken olika RSS flöden som man kan prenumerera på. Sist men inte mist finns alltid 
möjligheten att skicka e-post eller ringa till informationscentret. 

Sammantaget kan vi konstatera att den största nackdelen är saknaden av bokningssystem och 
länkar till sådana sidor. Detta beror troligtvis på att CzechTourism är statlig och inte får 
presentera och föra fram privata aktörer. Däremot finns det många länkar till viktiga sidor 
med trafikinformation och annan samhällsnyttig upplysning. Den stora fördelen och 
möjligheten för CzechTourisms hemsida enligt vår mening är möjligheten att få kontinuerlig 
information från flertalet olika kanaler och källor, såsom Facebook, YouTube, RSS och 
vardagliga kanaler som telefon, post och e-post. Detta är en stor fördel om besökarna får 
snabb respons på sina frågor och ärenden. 

4.2.4.2.2 Tjeckiska statens turistbyrå på TUR-mässan 

Under vårt besök av TUR-mässan den 26 – 27 mars 2011 genomförde vi en observation av 
den Tjeckiska turistbyrån som deltog i utställningen. Vårt främsta mål var att granska de 
budskap som Czechtourism och dess samarbetspartner förmedlade genom denna 
kommunikationskanal samt bedöma i vilken mån deras meddelande stämmer överens med 
Tjeckiska turistbyråns målsättningar och strategier.  

I relation till monterytan som Tyska Turistbyrån hade till förfogande var Czechtourisms 
utrymme mycket mindre. Montrarna var L-formade (se Bilaga 8) och i bakgrunden 
avbildades landets attraktioner såsom huvudstad Prag, spaanläggning Marienbad, golf, 
Unescos arkitektoniska världsarv samt specialiteter som tjeckisk öl och vin. Det fanns även 
CzechTourisms logotyp över montrarna.  
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Sammanlagt fanns det fem turistföretag representerade; den Tjeckiska turistbyrån och fyra av 
dess samarbetspartner. Nedan beskrivs detaljerad varje utställare:  

− Tjeckienexperten (svensk resebyrå som fokuserar bland annat på weekendresor till 
Prag och naturupplevelser i huvudstadens närhet); 

− ITC-travel (företag som säljer konferens- och incentiveresor); 
− Podebrady Spa (hotellföretag som äger ett flertal spaanläggningar öst om Prag); 
− Liberecky kraj (en region i Tjeckien); 
− Tjeckiska statens turistbyrå. 

Varje organisation hade en informationsdisk till förfogande samt några broschyrställ med 
material, vilket delades ut till besökarna. Mellan diskarna var en skärm placerad som visade 
video med landets sevärdheter. Förutom informationen som besökarna fick genom dessa 
kanaler kunde även en bokning av resan hos Tjeckienexperten göras på plats.  

Samma företag ordnade en tävling, där deltagarna fick svara på frågorna rörande landets 
geografi och hade möjlighet att vinna en resa till Prag. I svarsblanketten behövde man ange e-
postadress och blev senare kontaktad av företaget. Tävlingen användes således som ett 
verktyg för att skapa relationer med potentiella kunder genom att dessa blev stimulerade att 
svara på företagets direktkommunikation – e-post. 

Sammanfattningsvis kan sägas att bakgrundsbilder tillsammans med representerade företag 
kommunicerade ut två huvudteman:  

− stadsturism genom bakgrundsbilder med Prag och UNESCO’s arkitektoniska 
världsarv samt via resebyrån Tjeckienexperten som har weekendresor till Prag i 
fokus) 

− rekreationsturism via representerat företag Podebrady Spa samt bakgrundsbilden av 
spaanläggningen Marienbad.  

 

  



 

51 
 

5 Analys och slutsatser 

Inom det följande kapitlet kommer vi att redovisa samt reflektera kring resultaten av våra 
empiriska undersökningar. Dessutom kommer vi att redogöra för kopplingar till de teoretiska 
utgångspunkterna.  

Ägandeformer och dess påverkan på verksamheten 
De faktorer som hade störst påverkan på den operativa verksamheten av de två undersökta 
organisationerna var kopplade till ägarförhållanden. Den tjeckiska turistbyrån ägs  
helt av staten medans den Tyska bygger på idén av offentlig-privat partnerskap och 
finansieras till 25 % av privata medel. Detta medför att det inom verksamheten indirekt 
existerar privata intressen som innebär att den privata andelen av verksamheten agerar utifrån 
egna intressen. De privata respektive offentliga parterna är ute efter samma effekter, 
nämligen att öka turismvolymen, men agerar utifrån olika målsättningar. Tyska Turistbyrån 
är en förening med ett medlemssystem som agerar utifrån en icke-vinstdrivande 
handlingslinje. Dess övergripande mål är att bidra till ekonomisk tillväxt och därmed öka 
sysselsättningen och det sociala välståndet i Tyskland. Å andra sidan förväntar sig privata 
aktörer att med hjälp av Tyska Turistbyrån få publicitet på den svenska marknaden. 
Samarbetet blir då ett medel utifrån vilket en indirekt vinst kan uppnås genom att människor 
skapar medvetenhet om företaget och dess erbjudanden. Detta förhållningssätt kan direkt 
kopplas till grunderna av den sociala utbytesteorin där individer eller parter samarbetar med 
varandra utifrån upplevd kostnad och nytta, det vill säga enbart då de känner att de drar fördel 
och gör vinst på sin medverkan. 

Privat-offentliga partnerskap kan med bakgrund till detta ses som en invecklad process där 
behov av balanserad koordination mellan de inblandade parterna är nödvändig. Detta medför 
att relationerna kontinuerligt behöver utvecklas och odlas, så att alla inblandade kan dra nytta 
av varandras tillgångar, resurser och erfarenheter. Genom detta partnerskap kan tillgångar 
centraliseras och fördelas på ett optimalt sätt.  

Jämfört med den Tyska Turistbyrån kan den Tjeckiska organisationen beskrivas som mindre 
flexibel. Detta på grund av egenskaper kopplade till den helstatliga ägandeformen, där större 
mått av regelstyrningar och hierarkiska relationer försvårar för den lokala turistbyrån att 
agera tillräckligt snabbt och effektivt när det gäller anpassning till lokala marknader. För 
lokala kontoren kan detta konkret betyda att det blir svårt att agera utifrån eget initiativ då 
man är beroende av de byråkratiska processer som så ofta präglar den offentliga sektorn.  

Företagsstruktur 
Vid granskningen av empiriskt material kunde många likheter i organisationernas struktur 
identifieras. Båda verksamheternas huvudsyfte är att marknadsföra sina länder på en 
internationell nivå, attrahera nya besökare och därmed öka turismvolymen. Båda 
organisationer är representerade utomlands genom sina kontor där verksamhetsprocesser 
koordineras och samordnas av huvudkontoren i respektive land. Dessutom i mån av 
tillgängliga resurser har båda lokala kontoren möjlighet att anpassa sina aktiviteter utifrån de 
aktuella marknadsförutsättningarna. Vi uppfattar dock att den Tyska Turistbyrån har större 
rörelsefrihet och möjlighet att avvika från förbestämda direktiv i större mån än den tjeckiska. 
Genom att organisationens många samarbetspartners bidrar med ekonomiska resurser, blir det 
möjligt att utföra ytterligare aktiviteter. Den tjeckiska turistbyrån är däremot mer beroende av 
regelverket och förbestämda marknadsstrategier och har mindre frihet att agera utifrån egna 
initiativ. Detta kan förklaras av den helt statliga organisationsstrukturen som i mycket högre 
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grad är präglad av byråkratiska processer. Fördelen med att ha gemensamma och förbestämda 
marknadsstrategier kan vara att hela organisationen kan dra nytta av dessa stordriftsfördelar, 
det vill säga inte uppfinna hjulet två gånger. 
En tydlig skillnad i organisationernas struktur är att Tyska Turistbyrån använder sig av 
regional segmentering. De utlandskontor som tillhör samma regionalmanagement samarbetar 
och har möjlighet till att utföra gemensamma projekt.  

Strategier 
Såväl den Tyska som den Tjeckiska turistbyrån bygger sin marknadsföringsstrategi på 
konsekventa marknadsundersökningar. Kunskapen om konsumenter hjälper organisationerna 
att på ett bättre sätt lära känna samt segmentera sina potentiella kunder.  

Båda turistbyråer tar även hänsyn till aktuella trender, vilka präglar utformningen av olika 
marknadsföringsteman. Val av trenderna styrs även av destinationens utbud som kan variera 
från år till år då nya evenemang eller attraktioner tillkommer. Båda organisationerna utgår 
ifrån en konsekvent användning av de valda marknadsföringsstrategierna som kan leda till en 
direkt eller indirekt förbättring av destinationsimagen. Dessa tankegångar återspeglas i 
riktlinjerna om platsmarknadsföring, vilket innebär att båda verksamheterna syftar till att 
marknadsföra hela destinationen. Därmed ökar konkurrenskraften samt destinationens 
långsiktiga lönsamhet. Resultaten ska ge effekt och leda till positiv utveckling av såväl 
ekonomiska som sociala aspekter inom de egna destinationerna. Vi kunde konstatera att den 
Tjeckiska Turistbyrån i högre grad tillämpar riktlinjer av integrerad marknadskommunikation 
då budskap som förmedlas via olika kommunikationskanaler överensstämmer till fullo med 
kommunikationsplanens teman. Dessutom har de en mer väletablerad kontakt med sina 
kunder. 

Kommunikationsaktiviteter  
Vid analysen av turistbyråernas kommunikationsaktiviteter har vi fokuserat på tre olika 
aspekter: kommunikationsmål, val av kommunikationskanaler samt graden av tillämpning.  

Kommunikationsmål 
Båda utlandskontorens kommunikationsmål är direkt kopplade till huvudkontorens 
övergripande strategier och direktiv. Utifrån dessa direktiv utarbetar utlandskontoren 
marknadsföringsplaner som utgör grunden för utformning av de lokala kommunikations-
aktiviteterna. Den tjeckiska och den tyska turistbyrån utformar vidare sin kommunikation 
efter olika tidsaspekter. Det tjeckiska utlandskontoret utgår från långsiktiga och kortsiktiga 
målsättningar medan den tyska kommunikationsplanen inbegriper även medellångsiktiga 
mål. En ytterligare skillnad ligger i att tjeckiska turistbyråns mål är mer abstrakta och breda, 
medan tyska turistbyrån har konkreta målsättningar. Tyskland har långsiktiga mål som till 
exempel att föryngra sin image medan Tjeckien har att främja turism som ett positivt 
fenomen. Vi kan också se att de kortsiktiga målen för DZT är mer konkreta då de handlar om 
en tillväxt av övernattningsantal på 1 – 3 %, medan Tjeckiska turistbyrån fokuserar generellt 
på att öka antalet turister till Tjeckien.  

Val av kommunikationskanaler  
För att kunna uppnå kommunikationsmålen och förmedla sina budskap till den svenska 
marknaden använder sig turistbyråerna till stor del av liknande kommunikationskanaler. 
Såväl den Tyska som den Tjeckiska organisationen har som mål att öka publiciteten om sina 
länder och samverkar därför med journalister. Dessutom försöker turistbyråerna att föra 
samman de tjeckiska respektive tyska turistföretagen med svenska researrangörer. Målet är 
att motivera svenska researrangörer att inkludera resor till respektive land i sina 
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produkterbjudanden. Olika slags workshoppar och studieresor anordnas för dessa 
intressenter, dit även journalister bjuds in. För att öka medvetande om aktuella händelser 
skickas pressmeddelanden och nyhetsbrev till svenska turistarrangörer och journalister. Båda 
organisationerna är även medlemmar i ANTOR och träffas regelbundet för att diskutera olika 
frågor angående turismrelaterade aktiviteter. Trots att ANTOR:s medlemmar kan ses som 
konkurrenter som slås om samma marknad, samarbetar dessa för att stötta sina verksamheter 
genom att dela med sig av sina erfarenheter och kunskaper. Även här kan vi finna kopplingar 
till den sociala utbytesteorin. Aktörerna väljer att samarbeta med varandra då de är medvetna 
om de långsiktiga fördelarna. Därmed överväger nyttan kostnaderna och samarbeten 
möjliggörs.  

Även vissa skillnader mellan turistbyråernas val av kommunikationskanaler kunde fastställas. 
För att underlätta kommunikationen med journalister och andra opinionsbildare använder sig 
Tyska Turistbyrån av sökportalen Mynewsdesk, som är ett modernt PR-verktyg och 
tvåvägskommunikationskanal. Genom det kan företagets intressenter följa uppdateringar av 
olika pressmeddelanden och multimedieinnehåll. CzechTourism tillämpar ett liknande PR 
program, Cision, som är en envägskommunikationskanal som möjliggör ett utskick av 
pressmeddelanden och nyhetsbrev. För att hålla sig uppdaterad om vad som publiceras om 
Tjeckien använder sig CzechTourism av Meltwaters program som söker bland alla svenska 
och norska medier efter artiklar om Tjeckien. Tjeckiska turistbyrån erbjuder flera 
tvåvägskommunikationsmöjlighet för konsumenterna än den tyska organisationen. 
CzechTourism är representerad i sociala medier såsom Facebook och Youtube och 
tillhandahåller även information om Tjeckien på sitt kontor. Tyska Turistbyråns tvåvägs-
kommunikation mot konsumenterna begränsas till mässan, där även Tjeckien finns med. 
Ytterligare skillnader är att CzechTourism i Stockholm arbetar mot hela Skandinavien, 
medan Tyska Turistbyråns kontor riktar sin kommunikation endast mot den svenska 
marknaden. Detta resulterar i att ett mindre antal aktiviteter utförs direkt mot de svenska 
konsumenterna.  

En djupgående analys av de två kommunikationskanalerna, webbsidor och mässa  
I sin kommunikation mot de svenska konsumenterna använder sig organisationerna av 
elektronisk kommunikation via sina hemsidor samt deltar i TUR-mässan i Göteborg. När det 
gäller turistbyråernas webbsidor kunde vi konstatera en likartad uppbyggnad. Största likheter 
kunde noteras beträffande estetiska funktioner där utformningen av båda sidorna inkluderar 
lockande och heltäckande bakgrundsbilder, interaktiva kartor, logotyper samt genvägar. 
Webbsidornas informativa aspekter påvisar också stora likheter.  De är översatta till ett stort 
antal främmande språk (tyska sidan till 26 språk, den tjeckiska till 19 språk) samt har tydliga 
kategorier och underkategorier kopplade till diverse målgrupper och marknads segment. Ett 
stort antal interaktiva bilder i kombination med utförlig destinationsinformation möjliggör 
visualisering av de projicerade destinationerna och skapar därmed en dragningskraft 
gentemot besökaren. Vissa skillnader kunde dock noteras, till exempel har den tyska 
webbsidan många fler tematiska kategorier samt tydligare segmentering. Besökarna har 
därmed fler möjligheter att utifrån intresse eller demografiska egenskaper utföra mer precisa 
sökningar. 

Större skillnader kunde noteras gällande webbsidornas interaktiva aspekter. E-reseplanering 
är möjlig genom den tyska webbsidan men inte genom den tjeckiska. Länkar till diverse 
aktörer och samarbetspartners förekommer ofta i anslutning till de presenterade attraktionerna 
enbart på den tyska sajten. Frånvaro av bokningssystem och länkar till sådana när det gäller 
det tjeckiska fallet förklaras av organisationens handlingslinjer kopplade till den helstatliga 
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ägandeformen och implikationen ”att inte presentera och föra fram privata aktörer”. Den 
tjeckiska webbsidan erbjuder även en form av tvåvägskommunikation genom möjligheten att 
skicka förfrågningar via e-post och få dessa besvarade. Detta leder till att risken för 
missförstånd angående tolkning av webbsidans innehåll minskas samt erbjuder möjlighet till 
ytterligare upplysningar. På den tjeckiska webbsidan finns även möjlighet att prenumerera på 
nyhetsbrev.  

När det gäller kommunikationskanalen TUR-mässan, presenterade båda turistbyråerna 
förhållandevis liknande tema. Dessa var kopplade till stads- och rekreationsturism. I relation 
till monterns yta som Tyska Turistbyrån hade till förfogande var den tjeckiska montern 
mycket mindre. Även ett större antal representanter medverkade på den tyska utställningen. 
Båda använde sig av tydliga logotyper placerade på utställningsmaterial. Den Tyska 
Turistbyrån lyckades bättre med att skapa känslor hos besökare genom att de använde sig av 
en damfotbolls-VM-maskot. Den tjeckiska montern försökte å andra sida attrahera besökarna 
med en tävling där man kunde vinna en resa till Prag. Detta uppfattar vi som ett bra sätt att 
skapa kontakt med besökarna. I samband med tävlingen fick besökarna ange sin e-post adress 
som senare kan användas av organisationen för att upprätthålla relationer med besökarna.  

Graden av tillämpning/överensstämmelse 
Genom analys av dessa två kanaler kunde vi bedöma i vilken mån organisationernas budskap 
överrensstämmer med deras kommunikationsmålsättningar. Även om den tyska utställningen 
präglades av olika teman var detta inte resultatet av en strategisk planering. Organisationen 
verkade inte ställa krav på antal företagsrepresentanter för respektive teman. Vi anser att det 
fanns oproportionellt högt antal hotellföretag representerade. Detta medför att helhets 
presentationen inte stämmer överens med kommunikationsplanen. Trots att årets tema är 
”Hälsosemester och wellness i Tyskland” fanns det endast tre wellness/spaanläggningar av 30 
samutställare. Även om den tjeckiska utställningens yta var mycket mindre, överensstämde 
det presenterade materialet med de teman som är inkluderade i kommunikationsplanen. Detta 
tack vare att det tjeckiska utlandskontoret aktivt utformade och styrde val av 
bakgrundsbilderna och budskapet på utställningen.  

Budskapet som förmedlades genom turistbyråernas webbsidor överrenstämde till fullo med 
organisationernas målsättningar och temaplanering.  

Vi anser att Tjeckiska turistbyrån använder sig av flertalet av de viktiga kanaler som lyfts 
fram i en marknadskommunikationsmix, det vill säga annonseringar, personliga möten, 
erbjudanden, direktmarknadsföring, utställningar, PR och mycket kommunikation på Internet 
– allt finns med i den lokala marknadskommunikationen. Även den Tyska turistbyrån 
använder sig av de viktiga marknadskommunikationsmix- kanalerna. De utnyttjar också 
mycket av det som nämnds ovan men använder sig något mindre av kommunikations-
kanalerna på Internet som till exempel Facebook och YouTube, men satsar mer resurser på 
kommersiella utställningar.   
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6 Diskussion  

Genom globaliseringen och den teknologiska utvecklingen blir informationsflödet allt 
intensivare och konsumenternas valmöjligheter allt större. Därmed ställs det ett högre krav på 
turistdestinationer att tillämpa framgångsrika konkurrensverktyg för att öka sin 
attraktionskraft och särskilja sig på marknaden. Vi kunde uppfatta att kombinationen av den 
privat-offentliga ägandeformen har en positiv effekt på verksamheten av den Tyska 
Turistbyrån. Frågan är om även de andra statliga turistbyråerna borde inblanda privata aktörer 
i sin verksamhet och utnyttja gemensamma resurser.     

Ett mervärde för kunderna kan skapas genom att turistbyråerna satsar mer på tvåvägs-
kommunikation. Till exempel kan ett reseforum skapas på turistbyråernas hemsidor, där 
konsumenterna har möjlighet att kommunicera med turistbyråerna samt utbyta sina 
erfarenheter med varandra. Det är en trend idag att beröra kundernas känslor och sinnen. 
Genom detta blir det möjligt att vid en direktkontakt med besökarna skapa upplevelser på 
plats. Detta borde turistbyråerna utnyttja och förstärka under sina utställningar och 
presentationer på mässor.  

Förslag till vidare forskning 
Genom studiens gång insåg vi att turistbyråerna hade svårigheter med att mäta effekter av 
genomförda kommunikationsaktiviteter. Detta är förståeligt då det är många olika faktorer 
som påverkar antal inkommande turister och som inte nödvändigtvis har en direkt koppling 
till aktiviteterna genomförda av turistbyråerna. Vi anser att det är viktigt för organisationerna 
att utföra sådana mätningar för att kontinuerligt effektivisera sina verksamheter. Därför 
föreslår vi fortsatt forskning med syfte att skapa förståelse om vilka metoder eller 
kommunikationskanaler som påverkar besökarna mest. Dessutom kan separata 
effektivitetsmätningar av varje kanal genomföras.  
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8 Ansvarsfördelning 
 
Sammanfattning – alla 
1 Inledning – alla 
2 Metod – Andrej 
3 Teoretiska referensramar – alla 
4 Empiri  
4.1 Fall A: Tyska Turistbyrån – Julia 
4.2 Fall B: Tjeckiska statens turistbyrå – Stina  
5 Analys och slutsatser – alla 
6 Diskussion – alla 
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Bilagor 

Bilaga 1: Intervjufrågor till LucieVallin, vd för T jeckiska Turistbyrån i 
Sverige 

1. Vilken image av Tjeckien vill ni förmedla till den svenska marknaden? 

2. Vilken marknadsföringsstrategi använder ni er utav? Kortsiktig/långsiktig 

3. I vilket mån samarbetar ni men regionala och lokala tjeckiska turistorganisationer? 

4. Vilka målgrupper marknadsför ni er mot? Segmentering genom geografi, ålder eller 
intressen? 

5. Hur formuleras kommunikationsbudskapen till dessa målgrupper? 
6. Vilka kommunikationsverktyg använder ni för att förmedla dessa budskap? Vilka 

kanaler dominerar i er marknadskommunikation? 
- Reklam  
- Public relations, PR (presskonferenser) 
- Säljfrämjande åtgärder, SP  
- Direkt marknadsföring, DM  
- Kommersiella utställningar och mässor  
 
Vilka krav ställer ni på tjeckiska företag som önskar delta i mässan? 
 
-Elektronisk kommunikation(Internet, mobiltelefoni eller interaktiv television) 
-Word-of-mouth kommunikation 
 

7. Vad har det största inflyttandet på val av marknadsföringskanaler?  
8. Vilka hot, svårigheter, hinder finns eller kan uppstå i verksamheten?  
9. Finns det någonting som skulle kunna underlätta ert arbete? (byråkrati, resurser, lagar)  
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Bilaga 2: Intervjufrågor till Iris Müller, vd för T yska Turistbyrån i Sverige 

Första e-postmeddelande: 

1. På DZTs hemsida står det Tyska Turistbyrån hat funnits i över 60 år. Stämmer det att DZT 
bildades 1948? 

2. Stämmer det att Tyska Turistbyrån finansieras till 75 % med offentliga medel och till 25 % 
av privata aktörer? 

3. I beskrivning av DZTs strategi används ofta ordet MULTIPLIKATOR. Det vore snällt om 
ni kunde förklara vilka segment detta begrepp omfattar? Medier, konsumenter, 
samarbetspartner? 

4. Jag undrar om det är möjligt att vi tar del av er marknadsföringsplan och/eller 
marknadskommunikationsplan. Vi behöver inte ekonomiska redovisningar, endast detaljerad 
beskrivning av målsättningar och kanaler. Om detta är möjligt, kan du hoppa över de 
frågeställningar som kan besvaras med dessa planer.  

5. Ni har väldigt detaljerad rapport om den svenska marknaden. Brukar ni riktar er 
kommunikation mot hela svenska befolkningen eller endast till de utvalda målgrupperna 
(utifrån demografisk, geografisk, ekonomisk segmentering). Om ni använder er av 
segmentering, vilka målgrupper prioriteras i så fall? 

6. Eftersom uppsatsens fokus ligger på marknadskommunikation behöver vi en detaljerad 
bild av de kanaler ni använder i er marknadsföring i Sverige. I broschyren 
MARKTINFIRMATION SCHWEDEN 2011 nämns det att ert mål är att göra en vår- och en 
höstkampanj i samarbete med svenska partner. Vilka är era samarbetspartner i Sverige 
förutom Stena Line, Scandlines, TT-Line och Finnlines? Vilka skulle vara med i er vår- 
respektive höstkampanj? 

7. Det nämns även att årets tema ska marknadsföras genom annonser och artiklar i 
branschtidningar samt genom sociala nätverk. Jag undrar hur många sådana annonser och 
artiklar ni brukar ha per år? Vilka sociala nätverk använder ni er utav? 

8. I avsnittet PZ Ziel anges det att ni kommer att kommunicera med den svenska marknaden 
genom print, TV och radio. I vilken omfattning brukar det göras (hur många sändningar, 
broschyrer per år)?  

9. Jag undrar även hur ofta ni deltar på workshops och mässor.  

10. Vi märkte att väldigt många hotell var representerade under DZTs flaggan på TUR 
mässan i Göteborg. Finns det några krav ni ställer på intressenter som vill vara med på 
mässan? Det övergripande målet med Tyska Turistbyråns verksamhet är ju att attrahera flera 
utländska besökare och hur stor är sannolikhet att turisterna kommer till landet endast för att 
bo på ett visst hotell? 
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11. Hur omfattande är era kontakter med rese- och fackjournalister. Hur många artiklar skrivs 
per år? Hur ofta blir ni kontaktade av journalister som önskar skriva om Tyskland?  

Andra e-postmeddelande: 

1. Tyska Turistbyrån finansieras till 75 % med offentliga medel och till 25 % av privata 
aktörer. När gick ni över från helt statligt till delvis privatägd verksamhet (om sådant har ägt 
rum)?  Har ni märkt några förändringar med övergången? (Om du inte har upplevt det själv, 
kanske du kan rekommendera mig någon person på DZT som kan besvara frågan). 

2. Tyska Turistbyrån marknadsförs världen över genom sex DZT-regionalförvaltningar. 
Sverige tillhör regionalförvaltning Nordösteuropa. Samarbetar ni på något sätt med andra 
länder i denna regionalförvaltning (det verkar vara väldigt olika marknader) eller handlar det 
endast om gemensam redovisning av resultat? 

3. Samarbetar ni med tyska researrangörer eller regionala turistföretag som vill ha reklam av 
sina produkter i Sverige? 

4. Brukar ni göra en utvärdering efter genomförda kommunikationsaktiviteter med syfte att 
effektivisera verksamheten? 

5. Du nämnde sist att enligt den centrala företagspolicyn får ni inte använda er av sociala 
nätverk vid marknadsföring. Vad var anledningen till att detta förbjöds? 

6. Enligt integrerad marknadskommunikationsmetod ska följande punkter tillämpas i en 
organisation: 

• Outside-in metod ska användas, vilket innebär att kunskap om kunderna ska ligga till 
grund för utvecklingen av en kommunikationsstrategi. 

• För att kunna skapa ett konkurrensstarkt varumärke behövs det en samordning mellan 
olika kommunikationsverktyg. Detta betyder konsekvens och tematisk 
överensstämmelse av alla budskap som förmedlas genom olika 
kommunikationskanaler. 

• För att kunna förmedla budskapet på ett rätt sätt ska alla kommunikationsaktiviteter 
inkluderas i en strategi.  

• Ett väletablerat förhållande mellan företaget och kunderna är nödvändigt. 

Jag undrar vilka av dessa punkter tillämpar DZT-Stockholm? 

7. Ur din presentation framgår det att ni fokuserar på tre målgrupper "Best Agers", 
"Familien" och "Trendbewusste". Gäller denna uppdelning för alla DZTs utlandskontor eller 
endast för DZT-Stockholm? Vilka konsumenter inkluderar målgruppen "Best Agers"? 
Använder ni speciella kommunikationskanaler för att kunna nå respektive målgrupp? 
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Bilaga 3: Beskrivning av den svenska marknaden ur ett tyskt perspektiv, 
2009 146 

Utlandsresor 2009 (semester- och affärsresor) – marknadsandel av alla resor: 

� Plats 1 – Tyskland med 14%  

� Plats 2 – Spanien med 10%  
� Plats 3 – Norge med 8%  
� Plats 4 – Danmark med 7%  

 
Semesterresor 2009 - marknadsandel av alla resor:  

� Plats 1 – Spanien med 14%  
� Plats 2 – Tyskland med 12% 
� Plats 3 – Norge med 8%  

 
Resor till Tyskland  

� 2009: 763 000 svenska besök (2000: 761 000; 1995: 551 000) och 1,4 miljoner 
övernattningar  

� Övernattningsvolym: Ökning 2000-2009 med 1,1%; Tillväxt 2008-2009: -9,0%; 
� Omsättningsvolym av resor till Tyskland 2009: rund 0,6 miljarder euro 

 
Tyska favoritresmål 2009: 
Förbundsländer: 

� Plats 1 – Berlin med 18,9% av övernattningar (ÖN) 
� Plats 2 – Schleswig-Holstein med 15,0% av övernattningar 
� Plats 3 – Bayern med 11,3% av övernattningar 
� Plats 4 – Nord-Rhein-Westfalen med 8,3%  av övernattningar 

 
Städer (endast Magic Cities): 

� Plats 1 – Berlin med 256.371 ÖN 
� Plats 2 – Hamburg med 52.913 ÖN  
� Plats 3 – München med 43.886 ÖN  
� Plats 4 – Frankfurt med 28.332 ÖN 
 

Syfte med resan, procentandel av alla Tysklandresor  
 59% semesterresor, 26% affärsresor, 15% besök av släktingar och bekanta /andra resor 
Affärsresor: 54% traditionella affärsresor (Kundbesök),  
                     46% affärsresor i reklamsyfte (mässor, kongresser, konferenser, seminarier 
                     incentiveresor) 
Semesterresor: 11% semester i fritidsområden, 19% /tours (Rundreisen),  
                          41% stads- /eventresor 
 
 

                                                 
 
146 Marktinformation. DZT-Schweden/Stockholm. Regionalmanagement Nordosteuropa. Incoming Schweden 
2011 
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Ursprungsregionerna av svenskar som besökte Tyskland 
� 45% Södra Sverige 
� 27% Storstockholm 
� 23% Mellansverige  
� 5% Norra Sverige 

Sätt att boka, transport, boende vid semesterresa 
� 88% av semesterresor bokades i förväg 
� 77% genom internet 
� 35% personbil, 38% flyg, 2% tåg, 13% bus, 12% båt 
� 88% betalt boende (67% hotell) 

 
Vistelsetid, utgifter, resenärernas ålder 
Genomsnitt. vistelsetid: 3,7 nätter 

� 54% korta resor 
� 46% längre resor (mer än 4 nätter) 

 
Genomsnitt. Utgifter per semesterresa: 513 euro; per dag: 137 euro 
Omsättningsvolym för semesterresor till Tyskland 2009: cirka 0,4 miljarder euro 
 Resenärernas ålder:  
28%   15-34 år 
43%   35-54 år 
29%   55 år och äldre 
 
Genomsnittsålder: 46,3 år 
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Bilaga 4: Karta över Tyskland 
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Bilaga 5: Tyska Turistbyråns online-kampanj  
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Bilaga 6: Tyska Turistbyrån på TUR-mässa 
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Länder Beskrivning

S, N Cision online PR program, för att kunna skicka newsletter i Sverie och Norge

S, N Newsletter newsletter, presentation/press, varje månad 

S, N, D, F mässor kreativt skapande av marknadsföringsmaterial, proff print

S www.reseguiden.se
annons på www.reseguiden.se, i samarbete med tour operator - specifisk erbjudande på semester i 
Tjeckien, tematiska resor

S, N, D, F google addwords + facebook kampanj, annonser

S, N on-line kampanj kampanj, annonser

N, D www.travelling.com link på www.travelling.com, i samarbete med en av de största online resebyråer i Skandinavien 

S Golf on Tour golf roadshow, i samarbete med golf magazin Golfresan

13.-16.1. N Reiseliv 2011 mässan som är organiserat och finansierat av huvudkontoret i Prag

20.-23.1. F MATKA 2011 den största turistmässan i Skandinavien, Helsinki

S, N, D editorial/annons i magazin RES och tidning TTG, tema Spa

N Travel Spa Norway image annons, tema Spa, i katalog Travel Spa Norway

S TTG Nordic annons, presentation

S Kampanj Spa, RES editorial/annons i magazin RES

11.-13.2. D Ferie i Bella 2011 en turist mässa i Köpenhamn, golf, camping, diving, cruise

25.-27.2. D Ferie for Alle 2011 en turist mässa i Herning, Danmark, tema Holidays for Everyone (Ferie for Alle)

4.-6.2. S Fam Trip - AMEX Malmö fam trip

S tävling i ICA, i samarbete med Capri Sonne juice

S olika tävlingar på Antor events

S annons i tidning, i samarbete med Air tours och Czech Airlines

10.-11.3. F Golf mässa, Helsinki Golf mässa iHelsinki

24.-27.3. S TUR 2011 mässa i Göteborg, “The leading Scandinavian Trade Fair for Travel, Tourism and Meetings”

S, D Kampanj Spa, TTG editorial/annons, kampanj tema Spa, TTG

F Metro annnons i Metro tidning

F Ikkunapaikka editorial i en finsk tidning Ikkunapaikka

S Magazin Villa & Weekend annons med samarbetspartners i Villa o Weekend

Tjeckien editorial i en tjeckisk tidning om verksamheten i Skandinavien

S Escape magazin annons med samarbetspartners i Escape magazin

S www.marathonguiderna.se www.marathonguiderna.se, banner

14.-19.4. S, N, D, F ENJOY Fam Trip en stor FAM trip som organiseras av huvudkontoret varje år, för utländska tour operators

S City Aerline editorial i air lines tidning ombord, City Airline

26.-28.4. S press trip, tema Lifestyle and design

27.4. S Prezentace pro novináře Press Mingel, presentation - for media, press, journalister, i samarbete med ambassaden, airlines osv

28.4. N Antor Norsko Press workshop workshop Antor i Norge, presentation

9.-10. S European day in Stockholm European day, T-Centralen 9.-10.5., presentation

18.5. S Antor Sweden press workshop Antor Press workshop, meeting i Stockkholm

12.-16.5. S, N, D, F Press trip, tema UNESCO Heritage

26.-29.5. S, N, D, F Press trip

25.5. F Press and Trade presentation, Helsinki

S SAS Masters Tour SAS Masters Tour, presentation av golf, www.masters.golf.se

N press trip

S Antor meeting Antor meeting, workshop

21.-24. S Scandinavian Masters Scandinavian Masters, golf promotion

N Press trip, tema Czech cuisine, 

S annons i tidning, i samarbete med Air tours och Czech Airlines

S, N, D, F press trip, wine and cycling

S, N, D, F fam trip, weddings

D Workshop Incentiv workshop Incentiva, trade, MICE tourism, Sverige och Danmark

S Antor workshop Malmö Antor workshop i Malmö

S, N, D, F Press trip

S, N, D, F Press trip, tema Öl resor

F Roadshow Roadshow, i Finland

S, N, D, F Roadshow SPA
Roadshow SPA, i samarbete med Antor medlemar, presentation och workshop av olika 
samarbetspartners inom spa branschen

S Antor Mingle Party Antor Mingle Meeting i Stockholm, presentation och workshop, tävling

N Press trip, tema Advent i Tjeckien

N Advent presentation och Mingle meeting, Oslo

Bilaga 7: Tjeckiska turistbyråns marknadsförings aktiviteter 
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Bilaga 8: Tjeckiska statens turistbyrå på TUR-mässan 2011 
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Bilaga 9: Tjeckiska statens turistbyrås hemsida  
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Bilaga 10: Tyska Turistbyråns samarbetspartners och sponsorer 147 
 
Samarbetspartners 
 
Turistföretag  

1. A-ROSA: a wide choice of locations – infinite luxury 
2. Airberlin: serving 21 airports in Germany 
3. Accor – spanning the entire hotel business from luxury resorts to budget brands 
4. Autostadt in Wolfsburg: people, cars and what moves them 
5. Avis – driving pleasure in Germany 
6. Amadeus Germany GmbH 
7. Starwood Hotels & Resorts: outstanding quality and familiar brands 
8. Rewe Touristik: covering all aspects of travel 
9. Köln-Düsseldorfer Deutsche Rheinschiffahrt AG – the 'white fleet' on the Rhine, 

Main and Moselle 
10. Outletcity Metzingen: a modern shopping experience in the Swabian Alb 
11. InterContinental Hotels Group – Great Hotels Guests Love 
12. Hertz – one of the longest-established car rental services in the world 
13. NH Hoteles: 59 hotels for international business travellers 
14. Hanse Merkur: experts in global travel safety 
15. Munich Airport – 'Best Airport in Europe 2010' 
16. Steigenberger Hotel Group: two brands at the forefront of excellence 
17. Messe Berlin: the meeting place for Germany and the world 
18. Staatliche Porzellan-Manufaktur Meissen GmbH: handcrafted luxury and exquisite 

works of art 
19. Maritim Hotels: discover Germany and much more besides 
20. Sixt – the joy of driving on Germany's roads 
21. Lindner Hotels & Resorts: Not just better. Different. 
22. Ringhotels: A personal touch. A private sanctuary. Because we care. 
23. Land Fleesensee – So close, yet a world away 
24. A&O is a hotel and hostel company rolled into one: not just for young people and 

school groups 
25. Deutsches Reisebüro (DER) group: Where travel is a way of life 
26. Value Retail: Chic Outlet Shopping® with two centres in Germany 
27. Lufthansa – Relax, you're in the best of hands 
28. TUI Deutschland GmbH: Germany's largest tour operator 
29. DB Bahn – discover Germany by train 
30. Thomas Cook AG: making holiday dreams come true 
31. Best Western: personal service and global quality standards 
32. Frankfurt Airport – the largest in Germany 
33. Wellness-Hotels-Deutschland: individual, enjoyable, sustainable 
34. Europäische Reiseversicherung (ERV): specialising in keeping travellers safe 
35. Grand City Hotels & Resorts GmbH: personalised comfort throughout Germany 
36. Europa-Park: Germany's biggest theme park 
37. German Youth Hostel Association: the world's largest network of youth hostels 
38. German Wine Institute: all about German wines and their regions 

 

                                                 
 
147 www.germany.travel/se/parallel_navigation/ueber_uns/partner/partner_2.html (2011-05-20) 
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Regionala marknadsföringsorganisationer  
1. Bayern Tourismus Marketing GmbH 
2. Bremer Touristik-Zentrale Gesellschaft für Marketing und Service mbH 
3. HA Hessen Agentur GmbH – Tourismus- und Kongressmarketing 
4. Hansestadt Hamburg Tourismus GmbH 
5. Investitions- und Marketinggesellschaft Sachsen-Anhalt mbH 
6. Rheinland-Pfalz Tourismus GmbH 
7. Thüringer Tourismus GmbH 
8. Tourismus-Agentur Schleswig-Holstein GmbH 
9. Tourismus-Marketing Brandenburg GmbH 
10. Tourismus Marketing Gesellschaft Sachsen mbH 
11. Tourismus-Marketing GmbH Baden-Württemberg 
12. Tourismus NRW e.V. 
13. Tourismus Zentrale Saarland GmbH 
14. TourismusMarketing Niedersachsen GmbH 
15. Tourismusverband Mecklenburg-Vorpommern e.V. 

 
Föreningar 

1. German Coastal Association (DKL) 
2. German Convention Bureau (GCB) 
3. Historic Highlights of Germany 
4. Magic Cities Germany 
5. Deutscher Industrie- und Handelskammertag e.V. 
6. German UNESCO World Heritage Sites Association 
7. Deutscher Tourismusverband e.V. 
8. Hotelverband Deutschland (IHA) 
9. RDA-Internationaler Bustouristik Verband e.V. 
10. Marketing cooperations  
11. Deutsches Küstenland e.V. 
12. GCB - German Convention Bureau 
13. Historic Highlights of Germany 
14. Magic Cities Germany 
15. German UNESCO World Heritage Sites Association 

 
Sponsorer 

1. AG "Barrierefreie Reiseziele in Deutschland" 
2. Arbeitsgemeinschaft Deutscher Schlösserverwaltungen 
3. Bundesverband der Gästeführer in Deutschland e.V. 
4. Deutsche Gesellschaft für Tourismuswissenschaft e.V. (DGT) 
5. DMG Deutsche Marketing Gesellschaft mbH 
6. Frankfurter Societäts-Druckerei GmbH 
7. IPK International 
8. Nationale Koordinationsstelle Tourismus für alle e.V. 
9. Pacific Asia Travel Association (PATA) 
10. Project M GmbH 
11. TourComm Germany GmbH & Co. KG 
12. Tourismusverband Sächsische Schweiz e.V. 
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Bilaga 11: Tyska Turistbyråns monter på TUR-mässan och dess 
representanter  

 
 

 
 


