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Abstract
This essay started with a describing of Vision2020 that aims to get incoming tourism doubled
and to make global travellers choose Sweden as their destination at the first place.
Furthermore, we discuss those 12 priority markets that a Swedish leading communications
company in the tourism Visit Sweden puts effort and promotes. Poland was not on the list of
the selected countries. With our research we aim to show that the Polish market has potential.
Compelling factors point to that Sweden and Poland are neighbour countries with good
transport connections and, not least, that the countries have long historical relationships with
each other. The latest statistics show that many Polish tourists stay in Sweden over the night.
All these factors suggest that there should be concrete action from the Swedish side to
venture upon the Polish market, but there is not. We think it would be exciting to research it
and we have chosen to study Stockholm attractions in aim to see how they are customized to
take in guests from Poland.
We made some qualitative interviews with people in the industry. We interviewed a
representative from one Polish tourist agency and a representative from Visit Sweden, we
also made some email interviews with Stockholm's attractions. By making use of the
Theories of Tourism Cooperative Organization, Network and Functional Tourism System, we
see clearly that there is neither customization nor corrective action to improve the Polish
segment. What we can assert from our study is that tourist companies cooperate in
promotional activities with VisitSweden and that a sole tourist organisation can not do much
by its own to attract more Polish tourists to visit Sweden.
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Sammanfattning
Vi inleder uppsatsen med Vision 2020 som syftar till att fördubbla den inkommande turismen
och utveckla Sverige till förstahandsval för den globala resenären. Vidare diskuterar vi 12
prioriterade marknader som det svenska ledande kommunikationsföretaget inom turism
VisitSweden lägger kraft på och marknadsför sig mot. Polen finns inte med bland dessa
länder. Med vår undersökning har vi strävat efter att påvisa att det finns potential hos den
polska marknaden. Övertygande faktorer som talar för är att Sverige och Polen är grannländer
med bra transportförbindelser och har inte minst lång historisk relation med varandra. Den
senaste statistiken visar att det finns många övernattningar bland polska turister i Sverige.
Dessa faktorer indikerar att det bör finnas konkreta insatser från den svenska sidan mot den
polska marknaden, men så är det inte. Vi anser att det skulle vara spännande att undersöka
saken närmare och har därför valt att studera Stockholms attraktioner i syfte att se hur de är
anpassade för att ta emot gäster från Polen. Vi har genomfört kvalitativa intervjuer med
personer inom branschen: personlig intervju med en polsk turistbyrå och mailintervjuer med
Stockholms attraktioner och en representant från VisitSweden. Genom att använda oss av
teorier om turismens samarbetsorganisation, nätverk och det funktionella turismsystemet har
vi kunnat se tydligt att det inte finns mycket anpassning och åtgärder mot det polska
segmentet. Dessutom tydliggör vår studie att turistaktörer samarbetar inom
marknadsföringsrelaterade aktiviteter med VisitSweden och enskilt turistföretag kan inte göra
mycket självt för att locka fler polska turister att besöka Sverige.
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1. Inledning
1.1 Bakgrund
Turistnäringen betraktas idag som världens största näringsgren och World Tourism
Organisation prognoserar att näringen kommer att fortsätta växa i närmaste framtiden
(UNWTO, 2014). Besöksnäringen står även för en växande del av ekonomi och
sysselsättning i Sverige (Svensk Turism AB, 2010 ). Redan för två år sedan kom 16 miljoner
besökare till Sverige och intäkterna från internationell turism i Sverige har ökat med 162
procent sedan år 2000 (VisitSweden D, 2014). Det syns en tydlig tendens till att fler och fler
människor kommer till Sverige under senaste år.
VisitSweden som på statens och svensk besöksnärings uppdrag marknadsför Sverige
internationellt, ser att det finns en stor potential för fler Sverigebesök hos över 28 miljoner
som har planer på att besöka Sverige de närmaste tre åren. Det behövs skapas fler
affärssamarbeten tillsammans med boende-, transport- och upplevelseföretag för att kunna
marknadsföra Sverige utomlands (VisitSweden D, 2014). VisitSweden är det ledande
kommunikationsföretaget för svensk turistnäring som arbetar med att marknadsföra
varumärket Sverige samt svenska destinationer och upplevelser internationellt (VisitSweden
C, 2011:4).
VisitSweden koncentrerar marknadsföringen av Sverige till följande 12 prioriterade länder i
världen: Norge, Danmark, Finland, Ryssland, Tyskland, Nederländerna, Storbritannien, USA,
Frankrike, Italien, Spanien och Kina. Företaget har på dessa marknader utlandskontor som
hjälper VisitSweden känna sin målgrupp, bearbeta olika kundsegment med möjliga kulturella
differenser samt erbjuder sina samarbetspartners uppdaterad och specialiserad kunskap om
marknaderna. De kunskaperna underlättar det strategiska marknadsföringsarbetet gentemot
respektive marknad och gör det lättare att kunna matcha ihop potentiella besökarnas
efterfrågan med Sveriges utbud av upplevelser (VisitSweden A, 2013:7). Utlandskontoren har
även etablerade lokala nätverk med hjälp av vilka de kan förmedla kontakter till
besöksnäringen i Sverige (VisitSweden C, 2011:4)
Genom VisitSwedens utlandskontor finns en unik närvaro och ett nätverk med andra svenska
myndigheter och organisationer som tillsammans arbetar för att stärka Sverigebilden
utomlands. Kommunikation och samarbete inom hela besöksnäringen blir på så sätt både
effektivt och trovärdigt “i en värld full av brus” (VisitSweden C, 2011:11).
Resandet från VisitSwedens 12 prioriterade utlandsmarknader har ständigt ökat under den
senaste tiden. Fram till år 2020 ska omsättningen i svensk besöksnäring öka till 500 miljarder
kronor. Fokus på målgruppsanpassad marknadsföring och produktutveckling är två av
framgångsrecepten (VisitSweden C, 2011:4)

1.1.1 Vision 2020
För fyra år sedan formulerade VisitSweden Vision 2020 med följande mål: resmålet Sverige
är ett naturligt förstahandsval för den globala resenären, Sverige kommer att erbjuda 35
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mogna destinationer och inkomsterna från turismen ska fördubblas till år 2020. (Svensk
Turism AB, 2010:6). Det finns sex strategier som måste följas och genomföras för att Vision
2020 och de strategiska målen ska uppfyllas. Att utveckla svenska storstäder är en av dessa
strategier som bidrar till besöksnäringstillväxt. Storstäderna är enligt Visionen 2020 viktiga
portar till Sverige. Sveriges volymmässigt största och även viktigaste portar för inkommande
turism är just Stockholm, Göteborg och Malmö/Skåne. Förutom hög attraktionskraft har de
väl utvecklad tillgänglighet med direktflyg, tåg och bil från ett flertal internationella
marknader. En utbyggd infrastruktur inom destinationen kan även enkelt medge resor för
besökaren. Flygförbindelser, tågtrafik, färjetrafik, busstransporter och möjligheten att
förflyttas med egen bil måste fungera och stimuleras. Lågprisflygets betydelse för exempelvis
Stockholms expansion som besöksstad har varit mycket stor, och ska besöksvolymerna säkras
inför framtiden krävs arbete och stöd för att säkerställa fortsatt goda och prisvärda
transportmöjligheter (Svensk Turism AB, 2010:51).
1.1.2 "Stockholm - The Capital of Scandinavia"
Med ovanstående slogan positionerar sig destinationen Stockholm vid internationell
marknadsföring. Varumärket kan användas av alla som vill medverka till utvecklingen av
Stockholm som etablerings- och besöksort. Huvudstaden med sin 750-åriga historia och rika
kulturliv erbjuder ett stort utbud av museer och sevärdheter i världsklass och möjlighet att
uppleva storstadsliv, kulturhistoria och natur (Stockholms Stad A, 2012).
Enligt Europeiska Cities Marketing Benchmarking Report år 2012- 2013 rangordnas
Stockholm på tionde plats över de mest attraktiva destinationer i Europa. (European Cities
Marketing, 2013)
1.2 Problemområde. Fokus på Polen
En undersökning som Visita har gjort över perioden 2000–2012 visar att utländska gästnätter
på svenska hotell har ökat kraftigt. Den största ökningen på 40 procent visas i perioden
mellan år 2000 och 2012 (Visita A, 2012:11). (Se bilagan, tabell 1). Visitas branschekonom
Gustav Sörberg har tittat på utvecklingen i 15 europeiska länder samt USA. Av
undersökningen framgår att den största expansionen av turism kommer från Polen. De polska
gästnätterna ökade med 206 procent mellan 2000 och 2012. Gustav Sörberg berättade för
Besöksliv att den polska ekonomin har utvecklats starkt och Polen är ett land som ligger nära
Sverige både kulturellt och geografiskt (Besöksliv A, 2014).
Resultat från den nationella gränsundersökningen IBIS 2012 som gäller inkommande
besökare i Sverige, visar att det polska kundsegmentet står på åttonde plats av de 15 största
marknaderna som besökt Sverige åren 2011-2012. Det befinner sig mellan USA som har
sjunde plats och Ryssland som har nionde plats. Både USA och Ryssland tillhör de 12
länderna som prioriteras av VisitSweden (Tillväxtverket A, 2012:16). (Se bilagan, Tabell 2)
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Med hänsyn till de statistiska uppgifterna från Visita och från den nationella
gränsundersökningen IBIS 2012 kan vi förmoda att potentialen för polska turister i Sverige är
tydlig. Dessutom är det en fördel att Polen är marknaden som är närliggande både kulturellt
och geografiskt och den polska ekonomin har utvecklats starkt under den senaste tiden
(Besöksliv A, 2014).
VisitSweden är Sveriges kommunikationsföretag och har som ansvar att marknadsföra landet
internationellt. I dagens läge har företaget kontor på tolv prioriterade marknader utomlands.
De själva säger att val av marknad görs utifrån många olika faktorer, såsom marknadens
ekonomiska utveckling, tillgänglighet, medvetenhet och kännedom om Sverige samt direkta
resemotiv i Sverige (VisitSweden A, 2013:7).
Redan i maj 2011 arrangerade VisitSweden i samband med det svenska stadsbesöket en
kunskapsdag i Warszawa med polska researrangörer och svenska partners, där de polska
arrangörerna visade ett starkt intresse för att öka svensk närvaro. Huvudsyftet med mötet var
att starta en marknadsbearbetning i Polen. Då genomförde VisitSweden med flera andra
aktörer en marknads- och målgruppsundersökning för att ta reda på eventuella förutsättningar
för inträde på den polska marknaden. Resultatet visade att det fanns en potential hos marknad
Polen (VisitSweden B, 2011).
Mellan år 2011 och 2014 har det inte funnits betydande information i sekundära källor om
vilka insatser som pågått mot den polska marknaden.
I den senaste intervjun berättade VisitSwedens VD Thomas Brühl att VisitSweden genomför
en målgruppsanalys av Polen igen. Företaget undersöker vilken potential det finns i Polen,
vilka turister som kommer till Sverige, vilket budskap lyssnar de på mm. De håller på att
skaffa mer kunskap och ekonomiska resurser för att kunna bemöta polska resenärer. Analysen
görs med tanke att kunna utvärdera om intresse hos polska partner är stort och om de är
beredda för att kunna bidra med finansiella resurser (Besöksliv B, 2014).
Vi ser en intressant problematik kring hur turismen i Sverige organiseras och hur det
offentliga och privata näringslivet kan samarbeta för att marknadsföra destinationens utbud
till polska turister. Vad som ska organiseras och syftet med organiseringen är ibland oklart
hos samarbetsorganisationer i Sverige. Det pågår en diskussion om det är det offentliga eller
privata som bör samordna turismen. Problematiken rör även frågan vilka åtgärder mot polska
marknaden finns i dagens Sverige.
Utifrån detta perspektiv kan antaganden göras om vikten av nätverk och samarbete mellan
aktörer liksom vikten av att marknadsföra destinationen som en enhet.
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1.3 Syfte
Vårt huvudsyfte med denna uppsats är att studera den svenska turistnäringens anpassning
efter polska resenärer. Genom vår empiriska undersökning vill vi öka förståelsen för
betydelsen av att samarbeta i nätverk i marknadsföringsfrågor inom turistnäringen samt den
problematik som kan uppstå vid samarbete.
1.4 Frågeställningar
Problemdiskussionen kommer att kretsa runt följande frågor:
 Hur ser turistföretag på polska turisternas efterfrågan? Vad behövs utvecklas för att kunna öka
denna efterfråga? Vilka insatser mot polska turister har svensk besöksnäring idag?
 Vilket nätverk finns det mellan VisitSweden och andra turistrelaterade företag i Sverige?
 Hur ser interaktion mellan VisitSweden och polsk marknad ut? Vilka brister uppstår och
varför?

1.5. Avgränsningar
Vi har avgränsat oss till att fokusera på privata turister från Polen som kommer till Sverige.
Eftersom vi är bosatta i Stockholm och inte har möjlighet att undersöka alla aktörer i hela
Sverige, har vi koncentrerat oss på dem som befinner sig i Stockholmsområdet och vilka vi
anser vara relevanta för vår studie. Vidare har vi belyst hur de anpassar sig efter polska
resenärer samt vilka befintliga insatser de redan har för detta kundsegment och vad som
behövs utvecklas. Med hänsyn till tidsramen har vi valt att begränsa oss till att kontakta via
mail VisitSweden och tre besöksattraktioner: Vasamuseet, Stadshuset och Skansen vilka står
på listan från 2013 över tio mest besökta attraktioner i Stockholm (VisitStockholm, 2013).
Dessutom har vi kontaktat Stadsmuseum och detta har vi gjort av bekvämlighetsskäl.
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2. Metod
För att kunna genomföra vårt arbete har vi använt oss av både kvantitativa och kvalitativa
forskningsmetoder. Den primära metod som tillämpas under datainsamlingen och analysen är
av kvalitativ natur, eftersom föremålet för arbetet är individer och deras beteenden,
uppfattningar, mentalitet, kulturella referensramar samt flera andra förhållanden som inte är
av kvantitativ natur. Angreppssättet bygger på författarnas förståelse och tolkning av
genomförda observationer som sammandras till induktiva slutsatser och teorier. Den
induktiva processen innebär enligt Bryman att man drar generaliserbara slutsatser på
grundval av observationer (”observationer/resultat – teori”) (Bryman, 2011: 28).

2.1 Kvalitativa data
Observationerna utförs i form av en rad intervjuer med utvalda relevanta aktörer, turistföretag
och organisationer som verkar mot det polska marknadssegmentet, befinner sig i
Stockholmsområdet och riktar sig till turister, framför allt polacker. Först genomförde vi en
intervju med Martin Brozek, ägare till ett polskt konsultföretag inom turistrelaterade tjänster,
Sjöresebyrån. Vi träffade honom på Expressohouse på Vasagatan i centrala Stockholm den
fjärde april 2014 och intervjun varade cirka 50minuter. Vi utförde en semistrukturerad
intervju så öppen som möjligt, med föreberedda frågor som vi hade skrivit ner. De användes
dock mest som stöd då ska man undvika att ha för mycket styrning från intervjuarens sida och
stödet ändå ger en öppenhet att ställa följdfrågor. Vidare menar att det är önskvärt att låta
intervjun röra sig i olika riktningar, för att detta ger kunskap om vad intervjuade upplever
vara relevant och viktigt (Bryman, 2011:413). Vi spelade in intervjun för att kunna använda
citat och för att kunna komma ihåg allt som sades. Intervjumanus har sedan transkriberats och
finns under bilaga. Efter personlig intervju med Martin Brozek fick vi förslag att kontakta
Vasamuseet, Stadshuset och Skansen, VisitSweden och StockholmVisitorsBoard.

2.1.1 Kontakt med attraktionerna/Mailintervju
Vi använde oss av mailintervjuer vilka var strukturerade av kvalitativ karaktär då vi ställde
öppna frågor och personerna fick fritt besvara dem. Vi genomförde mailintervjuer med
Vasamuseet, Stadshuset och Skansen av bekvämlighetsskäl och vi fick svar av alla tre
aktörerna den tionde april 2014. En mailintervju tenderar enligt Bryman (2011:597) att
besvaras mer genomtänkt och blir mindre spontana om respondenten har mer tid på sig och
kan fundera över sina svar. Fyllnadsfrågor kan ställas både i intervjuer online och i direkta
intervjuer (Bryman, 2011:597) men detta gjorde vi endast i intervju med Lena Gunnerhed. I
de andra intervjuer blev våra förväntningar på informanternas svar uppfyllda. Syftet med
intervjuerna var att utreda hur dessa attraktioner är anpassade till ett polskt kundsegment.
Dessutom ville vi titta närmare på hur de samarbetar med den officiella organisationen
VisitSweden och vilka möjligheter och begränsningar det samarbetet resulterar i.
Intervjufrågorna placerade vi i uppsatsens bilaga för att vi ville fokusera på den
informationen som är relevant för uppsatsens syfte.
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Vidare genomförde vi en fältstudie på Stadsmuseet. Studien gjorde vi på grund av
bekvämlighetsskäl eftersom det ligger centralt i Stockholm. Besök av attraktionen skedde i
öppen miljö med aktivt deltagande. Den tredje april bestämde vi oss att göra ett kort besök på
cirka en halvtimme på Stockholms Stadsmuseum i syfte att göra observationer. Observationer
är en vetenskaplig metod där man samlar in data genom att observera det som sker. Våra
observationer var av strukturerad karaktär, vilket innebär att man redan i förväg vet vilka
situationer man ska fokusera på. Vi tittade om museet hade några insatser för att bemöta
polsktalande turister. Vi hade kort skrivit ner våra iakttagelser för att kunna använda dem
senare i empirin och analysen. Enligt Bryman (2011:384) är fältanteckningar viktiga för att
stärka etnografens minnesförmåga.
Vi hade utöver observationerna även samtalat med butiksförsäljare samt med Karolina
Stockhaus, samordnare på Stadsmusums entré och Visitor Center på Världsarvet
Skogskyrkogården. Vi använde oss av icke sannolikhetsurval – ett bekvämlighetsurval i en
muntlig intervju med Karolina Stockhaus. Urvalet innebär att respondenten består av de
personer som fanns tillgängliga för forskaren. (Bryman, 2011:194). Butiksförsäljaren som vi
hade ett kort samtal med hade förslagit att intervjua henne eftersom hon är polsktalande
medarbetare på Stadsmuseet och har erfarenhet av arbete inom turistbranschen både i Sverige
och i Polen. Med henne genomförde vi en 15 minuter lång intervju av ostrukturerad karaktär.
En ostrukturerad intervju innebär att intervjuaren bara ställer en enda fråga och att den
intervjuade får därefter svara och associera fritt. Intervjuaren reagarer bara på de punkter som
verkar vara värda en uppföljningsfråga (Bryman, 2011:415). Vi var intresserade om det är
många polacker som besöker museet samt vad hon allmänt tycker om polska turister i
Stockholm och om den svenska turistnäringens anpassning till dem.

2.1.2 Kontakt med VisitSweden
En annan undersökning av kvalitativ natur var mailintervju med VisitSweden. Tanken var att
kontakta VisitSwedens VD eftersom vi läste en intervju, publicerad den 11 januari 2014, där
Thomas Brühl, VD för VisitSweden, berättade för Daniel Hirsch från Besöksliv att
VisitSweden håller nu på att göra en målgruppsanalys av Polen. Vi ansåg att det sannerligen
var relevant att undersöka det. Vi kontaktade VisitSweden flera gånger via mail för att kunna
ta reda på hur de undersöker den polska marknaden och vilka förändringar kommer att ske i
framtiden om VisitSweden beslutar att satsa på den polska marknaden. En intervju med
honom blev inte möjligt att genomföra men den 14 april fick vi svar av Lena Gunnerhed,
Global market and consumer insight manager på VisitSweden (se bilagan) och
korresponderade med henne mellan 14 och 18 april. Intervjun var semistrukturerad och det
innebär att under intervjuutförandet fick vi följdfrågor vilket väckte vårt intresse för att få
mer detaljerade svar och för att fördjupa oss inom det studerade ämnet (Bryman, 2011:413).
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2.2 Kvantitativa data
Vår uppsats innehåller även vissa kvantitativa inslag i form av relevant statistik som
understödjer och kompletterar vårt analysunderlag samt slutsatsformulering. Statistisk data är
inhämtad från Tillväxtverket, Gränsundersökning IBIS 2012 - Inkommande Besökare I
Sverige och Visita, Reseströmmar 2000- 2012. Vi valde att använda oss av existerande
statistikproducenter. Enligt Bryman (2011:113) finns det fördelar med databasanvändning,
nämligen att de datauppsättningar som finns skapas av erfarna och skickliga forskare eller
stora organisationer som till exempel Tillväxtverket eller Vista.
På grund av att den studerande trenden är relativt ny är de tillgängliga datakällorna ofta
begränsade och väldigt osystematiska. Av denna anledning har undersökning av kvalitativ
data större betydelse för oss.
2.3 Analysmetod
För att analysera informationen som vi insamlade genom intervjuer, statistik samt andra
källor, har vi använt oss av analysmetoden som består av reduktion av data (kodning) presentation av data (tematisering) - slutsatser och verifiering (summering) av data (Hjerm &
Lindgren, 2010:37). Första steget, kodningen, innebär att det insamlade datamaterialet
förenklas och ordnas. Det är processen när all insamlad information simplifieras och sorteras
och det görs för att ta fram den mest användbara och betydelsefulla kunskapen. Vidare har vi
”tematiserat” datan för att kunna se kopplingar och sammanhang i den. Detta innebär att
datamaterialet ordnas mer noggrant och strukturerar upp huvudmönstren i det material
forskaren har och försöker se vilka relationer koderna har till varandra (Hjerm & Lindgren,
2010:40). Slutligen summeras informationen för att sammanställa resultaten och för att kunna
dra slutsatser. Enligt Hjerm & Lindgren (2010:41) är summeringen en process där man skapar
en sammanhängande struktur av materialet och i det här steget kan datamaterialet användas
som utgångspunkt för analysen och slutsatsen.
Vi har valt att ha stöd från två teorier, Gunns (2002) ”Det funktionella turismsystemet” och
Grängsjös (1998) “Turismens samarbetsorganisation “ och analysen kommer att kretsa kring
de teorierna. Gunns modell har vi använt för att kunna undersöka vad som behövs för att öka
polska turisternas efterfråga. Efterfrågan kan inte höjas när destinationsutbud inte är
komplett. Frågan är då varför marknadsföringen inte fungerar som den skall. Svaret får vi
från Grängsjös modell (1998) som förklarar hur marknadsföringsaktiviter organiseras i
samarbete mellan de offentliga och privata aktörerna samt den externa marknaden.
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2.4 Etiskdiskussion
Vid forskningen bör man sträva efter att vissa korrekt bild av det studerade fenomenet så bra
som möjligt och därför diskuteras forskningsetik inom vetenskapen. Enligt Bryman
(2011:131) rör sig grundläggande etiska frågor rör sig kring frivillighet, integritet,
konfidentialitet och anonymitet för personer som är inblandade i forskningen. Det innebär
bland annat att forskare ska informera inblandade personer om undersökningens syfte
(Bryman, 2011:131). Vi informerade alla deltagarna om uppsatsens syfte och vad vi strävar
efter i undersökningen.

2.5 Metodkritik
Uppsatsen byggs delvis på sekundära data i form av rapporter, teorier kring turismen och
databaser om polska turister. Den typen av källor har sina begränsningar bestående bland
annat i att man inte har kontroll över kvalitet på data (Bryman, 2011, 305). Dessutom var
resebyråns hemsida på polska, men vi ansåg inte att det hade en stor betydelse för att en av
författarna behärskar språket och översatte webbplatsen.
Vi var medvetna om att vissa hemsidor om attraktionerna som vi hämtade information ifrån
hade säljande karaktär. Det gjorde vi för att informera läsaren om stockholmska turistiska
attraktioner. Den typ av information bearbetades inte i analysen och därför har vi behållit det
som inledning innan personliga intervjuer med attraktionens representanter.
VisitSweden genomförde undersökningen online med 2 000 polacker under vintern
2013/2014 med syfte för att öka kunskaper om den polska marknaden (se empiri sidan 28).
Den informationen fick vi av VisitSwedens representant, Lena Gunnerhed. Hon kunde inte
avslöja mer för att alla undersökningar som de gör är interna och finns inte publicerade. Det
hade varit informativt att titta på det och hade kunnat ger oss ett bredare perspektiv och nya
tankar kring fenomenet.
Dessutom hade vi inte tillräckligt med tid för egen undersökning av det polska segmentet och
tog därför fram information om det från statistiska rapporter.
Vi genomförde tre mailintervjuer och vi anser att denna metod även har en nackdel. Det finns
ett avstånd mellan intervjuaren och den intervjuade så att intervjuaren har svårt att påverka
om intervjun ska bli bra eller inte (Bryman, 2011:597). I direkt intervju är det lättare än
online att bibehålla en god relation med intervjupersonerna. (Bryman, 2011: 597).
I början av uppsatsens skrivprocess använde vi bekvämlighetsurval och kontaktade relevanta
personer för studien. Vidare fick vi tips att kontakta flera aktörer inom branschen, då valet av
intervjupersonerna bestod av representanter som fanns tillgängliga för oss. Detta kan bli
bristande då vi inte riktigt är säkra om urvalet är tillräckligt representativt för
undersökningen.
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2.6 Disposition
I kapitlet Bakgrund presenteras information och fakta som beskriver svensk besöksnäring
idag. Läsaren kommer att få möjlighet till inblick i förändringar som har skett inom den
svenska inkommande turismen. Dessutom har VisitSwedens Vision 2020 tagits upp.
I Problemområde belyser vi problematik och lyfter forskningsfrågor kring ämnen som vi vill
studera i uppsatsen. Där konstaterar vi också polska turisternas ökande efterfråga på
turistdestination Stockholm under den senaste tiden. Uppsatsens syfte utgår ifrån vad vi båda
är intresserade av.
Metodkapitel beskriver metodiken och tillvägagångssättet som används i samband med
undersökningen, analysen och slutsatsformuleringen. Vårt urval av intervjuade personer
motiveras. De viktigaste begreppen och termerna definieras. Avslutningsvis diskuterar vi
analysmetoden och kritiskt reflekterar över uppsatsens brister.
Den teoretiska referensramen av arbetet består av ett urval teorier. Tillämpade teorierna
omfattar bland annat sådana begrepp som nätverk, samarbete och
destinationsmarknadsföring.
Den teoretiska referensramen följs av vår empiriska studie, som inkluderar både
dokumentering av våra intervjuer med valda företag och organisationer, och analys av
existerande publikationer, statistik och källor inom området. De intervjuade aktörerna som
underkastas analysen är VisitSweden, Stadmuseet, Vasamuseet, Skansen, Stadshuset samt en
polsk resebyrå. Resultatet av undersökningen sammandras också i detta kapitel.
Den analytiska delen av arbetet går ut på att diskutera den information som har blivit
tillgänglig via de olika informationskanalerna. Analysen genomförs mot bakgrund av
lämpliga teorier och modeller. Slutligen kommer vi fram till slutsatser som täcker
forskningsfrågan som diskuteras i inledningen. I det sista kapitlet kommer vi avsluta med
diskussionen kring studerande fenomenet och resultat kommer sättas in i ett större
sammanhang. Här ger vi förslag till möjliga framtidsscenarier för hur polska
turistströmmarna till Sverige kan utvecklas framöver.
Intervjufrågorna och statistiken placerade vi i bilagan.

2.7 Definitioner
Turistprodukt- beskrivs av von Fredrichs Grängsjö (2001:10) som service på en destination,
såsom boende, transport, attraktioner och även gästfrihet gentemot besökare. Genom att
kombinera produkt och upplevelse skapas totalupplevelse på platsen. Begreppet turistprodukt
kan ibland jämföras med turistdestination.
Turistdestination- innebär ett utbudsstyrt produktbegrepp vilket skapas genom aktiv position
och deltagande i samarbetsorganisation (Grängsjö 2006: 25) En plats där turism generar ett
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ekonomiskt flöde samt har en organisation för koordinering av turismrelaterade verksamheter
(Grängsjö 1998: 6.).
Destinationsmarknadsföring- omfattar särskilda marknadsföringsåtgärder för att
marknadsföra turistdestinationer. (Grängsjö 2006: 27) Denna typ av marknadsföring
inbegriper både organisering av turistdestinationen och marknadsföring av den sammansatta
turistprodukten (von Fredrichs Grängsjö 2001:43)

Samarbetsorganisation- är en organisering av organisationer som arbetar gemensamt enligt
samma logik på en turistdestination och bygger på att medlemmarna ser behov av en
gemensam organisering och samtidigt vill bevara sin autonoma ställning som egna
organisationer. (Grängsjö 2006: 30).
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3. Teori
3.1 Det funktionella turismsystemet

Figur 1: ”Det funktionella turismsystemet” (Gunn, 2002: 34)
Gunn (2002:35) förklarar de olika uppgifterna i ett funktionellt turismsystem där utbud och
efterfrågan är grundläggande delar. För att kunna tillfredsställa efterfrågan på marknaden bör
landet, regionen och kommunen samspela för att erbjuda en bred variation av service på
destinationen. Efterfrågan baseras på turistens resemotiv och behov vilket gör att utbudet bör
anpassas efter dessa. Utbudet utgörs av olika aktiviteter som erbjuds på destinationen och
består av fem element: transporter, attraktioner, marknadsföring, information och service.
Transport behövs för att kunna skapa tillgänglighet till och inom destinationen. Gunns
(2002:52) menar att både attraktioner och turistserviceföretag måste prioritera att
tillgängligheten till destinationen tillgodoses. Judith Ruetsche redogör i sin artikel ”Urban
tourism What attracts visitors to cities?” för att transportsystemet till och på en destination
påverkar dess attraktivitet, även om det inte är en avgörande faktor i turisternas val av
destination. Han fortsätter att det fysiska avståndet och tidsavståndet anses som en av
pullfaktorer som attraherar besökare till destinationen.
En destinations attraktioner är den mest effektiva och lönsamma komponenten i hela
systemet som fyller två funktioner, dels att tillfredsställa faktiska turister och dels att locka
potentiella turister till destinationen. Attraktioner är identifierade och utformade för att kunna
bemöta turisternas förväntningar och anpassa sig till deras behov och det krävs
marknadsföring för att kunna lyckas med attraktionens kännedom (Gunn, 2002: 41). Vidare
påpekas att det finns ett viktigt förhållande mellan attraktioner och service.
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Marknadsföring används också för att attrahera turister till destinationen och för att väcka
önskan att resa hos potentiella turister. Syftet är att sälja och förmedla sådan bild av en
destination som kommer att locka turister till platsen. (Gunn, 2002:54). Marknadsföringens
betoning i ett turismperspektiv bör ligga på turistdestinationens aktörer och deras kopplingar
till varandra och till andra intressenter enligt Grönroos (2000 refererad i Yvonne von
Friedrichs Grängsjö 2001: 10). Yvonne von Friedrichs Grängsjö (2001: 11) förklarar att även
relationen till turisten är viktig i marknadsföringsprocessen. Bland annat är det av vikt att ta
hänsyn till turistens perspektiv, efterfrågans sida, där destinationen upplevs som en helhet,
varav varje enskild aktör utgör en komponent i den totala turistprodukten (von Friedrichs
Grängsjö 2001: 10).
Information är nödvändig för turisternas planering av resan till och uppehållet på
destinationen. (Gunn, 2002:56). Gunn anser att det är betydelsefullt att förstå skillnaden
mellan information och marknadsföring. Marknadsföringens uppgift är att väcka turisternas
behov innan resan medan informationen är av beskrivande och förklarande karaktär och
behövs innan och under resan. Med begreppet information menar författaren alla källor som
ger deskriptiv bild, framhäver destinationen och kan hjälpa besökare att hitta vägen och förstå
vad man ser och vad man gör på destinationen, såsom olika typer av kartor, guideböcker,
broschyrer, Global Positioning System, tillgång till Internet, besökscentrum, väl markerade
motorvägar med mera.
Service, i form av matservering, inkvartering, transport, resebyråer och andra turistrelaterade
företag ska uppfylla turisternas förväntningar (Gunn, 2002: 45). Städernas beslutsfattare blir
alltmer medvetna om att utbudet av turismrelaterade tjänster bidrar till välstånd, ekonomisk
utveckling och sysselsättning och därför nu har börjat satsa mer på turismens service (Gunn,
2002: 45).
De fem ovanstående komponenterna som ingår i hela turismsystemet (Gunn, 2002:40) är
nödvändiga för destinationens framgång och utveckling. Alla de element måste nätverka för
att kunna erbjuda ett enhetligt utbud vilket gör att destinationen därmed utgör ett funktionellt
turismsystem. En turist väljer destination efter vilka attraktioner som finns på destinationen
och vilka faciliteter som finns tillgängliga, till exempel typ av kommunikation till och från
platsen, boende, restauranger (Murphy, Pritchard och Smith 2000 refererad i von Friedrichs
Grängsjö 2001: 27).

3.2 Hur organiseras turism?
Turismens samarbetsorganisation bildas i allmänhet utifrån en gemensam önskan av flera
deltagare att utveckla och marknadsföra turismen på en geografisk plats (Pearce, 1992
refererad i Grängsjö, 2006: 31). Samarbetsorganisationens ledande uppgift är att svara för
marknadsföring av den samlade turistprodukten samt koordinering av turismens intressenter
(Grängsjö, 2006:8). Vidare menas att både organiseringen, planeringen och marknadsföringen
preciserar vilken plats som är resmålet och som turisten kan tänka sig köpa (Grängsjö, 2006:
31). En stark samarbetsorganisation har en framstående position och ledning gentemot sina
17

medlemmar. Att skapa och upprätthålla legitimitet inom samarbetsorganisationen är av vikt,
den ger ett legitimt företrädande för organisationens medlemmar (Elbe, 2002 refererad i
Grängsjö, 2006:33) Enligt nedanstående Figur 2 omfattar samarbetsorganisationen tre
avgörande beståndsdelar, vilka är offentliga organisationer, turistföretag och den externa
marknaden av turister.

Figur 2: ”Samarbetsorganisationernas
intressenter”(Grängsjö, 1998 refererad i Grängsjö, 2006: 3)

Det planerade organiserade samarbetet grundas på deltagarnas ömsesidiga intresse för
turismutveckling. Utgångspunkten för alla aktörernas verksamheter är gemensam logik vilken
de är delvis beroende av. Tydliga klarheter bör råda för alla partner vad gäller syfte, mål och
handlingar samt resultat. (Grängsjo, 2006: 33)
Tidigare forskning om turismens samarbetsorganisationer och marknadsföringsallianser (von
Fredrichs Grängsjö, 2001 Buhalis, 2000 Palemer 1998, Grängsjö 1998, Pamer och Bejou,
1995, refererade i Grängsjö, 2006: 30) påvisar att det finns en tydlig brytning mellan
offentliga och privata intressen vilket är svårt att hantera i praktiken. Grunden till konflikter
är medlemmarnas differentiella målsättningar med sina verksamheter. De offentliga aktörerna
lägger fokus på de samhällsekonomiska och sociala målen, till exempel att skapa
arbetstillfällen och tillväxt. De privata aktörerna anser det egna företagandet komma i första
hand. Motsättningarna i uppdraget ger orsak till praktiska begränsningar i strategiska vägval
mellan marknadsföring och koordinering (Grängsjö, 1998 refererad i Grängsjö, 2006: 34).
Detta resulterar i medlemmarnas skiljaktighet i åsikter om hur organisationens syfte
uppfattas, vem som bör vara med i samarbetet och vilka idéer skall vara ledande i arbetet.
(Grängsjö, 2006: 32). Samarbetsorganisationen har därmed en inbyggd multipel målsättning
som influerar även organisationens förhållande till sina medlemmar (Grängsjö, 2006: 32).
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Samarbetsorganisationens representanter skapar ett nätverk som syftar till att destinationen
skall generera vinst (Grängsjö, 2006:34).
3.3 Nätverk
Enligt von Friedrichs Grängsjö (2001:42) utgår nätverksorientering från att enskilda företag
är beroende av och har relationer av vikt till kringliggande företag och därför bildar de
allianser. Hon påstår att företagen är avhängiga av sin omvärld och existerar i en samverkan
med andra. Dessutom kan varje medlem i ett nätverk profitera på andras resurser och
utveckla sina kunskaper och kvaliteter i relationen med andra istället för att konkurrera med
andra (von Friedrichs Grängsjö, 2001:43). Hägg och Johansson (1982 refererad i von
Friedrichs Grängsjö, 2001:42) anser att bygga upp, understödja och utveckla ett företags
förbindelser på marknaden är företagets viktigaste investering och satsning. Förbindelserna
skapar ett nätverk som bidrar till att utgöra en stark konkurrenskraft. Företagets utveckling
kan både begränsas och ges möjligheter av nätverket.
von Fredrichs Grängsjö (2003) i sin artikel “Destination networking: Co-opetition in
peripheral surroundings” påpekar att alla aktörer på en turistdestination skapar
helhetsupplevelse för besökare och underhåller relationen till denna. Aktörerna bör även
engagera sig i destinationsmarknadsföring. Inom turistdestinationens nivåer har varje företag
och organisation sitt eget syfte, mål och drivkrafter vilka påverkar den totala turistproduktens
utseende. Företag med mycket betydelsefull aktivitet har en starkare position inom nätverket.
Ett företag med högst maktposition påverkar andra aktörer och utvecklingen av nätverket
(von Fredrichs Grängsjö, 2001: 47).
Utifrån besökarens perspektiv är turistprodukten sällan en enskild produkt utan ett resultat av
flera produktionsprocesser. Detta leder till att det är nödvändigt för flera företagare att gå
ihop i ett nätverk. Den enskilde företagarens intressen bör inrikta sig på turistproduktens
helhet i möjligaste mån och detta bidrar till att marknadsföringssamarbete med andra aktörer
på marknaden kan vara en förutsättning för att företaget ska nå ut till sitt kundsegment
(Palmer & Bejou, 1995). Genom att skapa samarbeten kring destinationens resurser kan
samarbetsdeltagare utveckla ett nätverk som sänker kostnader, ökar kunskap och kan leda till
att öka vinst. Nätverksskapande på en destination kan följaktligen, liksom von Friedrichs
Grängsjö (2003) påvisar i artikeln, bidra till att turister skapar en positiv helhetsuppfattning
om destinationen vilket medför i sin tur en fortsatt positiv destinationsutveckling.
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4. Empiri
VisitSweden ägs i 50 procent av staten via Näringsdepartementet och i 50 procent av den
svenska besöksnäringen via Svensk Turism AB. (VisitSweden C, 2011:4)

4.1 VisitSweden och offentliga organisationer
Insatser från olika parter krävs för att besöksnäringen ska kunna utvecklas över hela landet.
(Tillväxtverket B, 2014)
VisitSwedens främsta uppdrag är att samarbeta med de andra medlemmarna i Nämnden för
Sverigefrämjande i Utlandet (NSU) för att främja Sverigebild utomlands. Företaget
samverkar med Utrikesdepartementet, Näringsdepartementet, Exportrådet, Svenska institutet
och Invest Sweden sedan flera år tillbaka utifrån en gemensam varumärkesplattform för
kommunikation av Sverigebilden (VisitSweden C, 2011:35). Alla organisationer i NSU
vänder sig till olika målgrupper och har olika roller i samarbetet. VisitSwedens primära mål
är att attrahera besökare, Exportrådet främjar handeln och försöker hitta flera investerare till
Sverige (Svenska Institutet, 2012:8). Medan Svenska Institutet vill locka talanger till Sverige
(Svenska Institutet, 2012:8). Det primära syftet med samarbete och koordination inom NSU
är att stärka sammanhållen Sverigebild på den internationella marknaden. Alla dessa
målgrupper som organisationerna vill attrahera ska prioriteras i skapandet av den mentala
bilden av Sverige (Svenska Institutet, 2012:4).
Tillväxtverket är ansvarig myndighet för den officiella turiststatistiken som utvecklar
näringspolitiska insatser inom besöksnäringen. Aktören har även i samarbete med
VisitSweden fått i uppdrag att leda en samverkansgrupp för destinationsutveckling och ökad
tillväxt inom turistnäring (Regeringskanslitet, 2012). Gruppens huvuduppgift är att framställa
och förmedla information om turismens utveckling och dess effekter på näringslivet i landet.
Myndigheten har det nationella näringsfrämjandansvaret och VisitSweden har det
Sverigefrämjande (Tillväxtverket B, 2014). För att öka kunskapen om den inkommande
turismen i Sverige genomför Tillväxtverket en gränsundersökning som löpande samlar
information om inkommande turister i Sverige. Undersökningen kallas IBIS, Inkommande
Besökare i Sverige. Undersökningen sker i form av personliga intervjuer med inkommande
besökare vid utresetillfället på Sveriges mest frekventa gränspassager det vill säga
flygplatser, färjehamnar, vägövergångar, tåg etc. (Tillväxtverket A, 2012:38)

4.2 Svensk besöksnäring, partnerskap och nätverk
VisitSweden ägs i 50 procent av svensk besöksnäring. Långsiktigt partnerskap inom svensk
besöksnäring är en av de strategier som VisitSweden lägger största fokus på. Meningen är
främst att öka kännedom om Sverige och antal besökare till landet. (VisitSweden C, 2011:7).
Aktörerna framställer en gemensam affärsplan och kommer överens om gemensamma mål.
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Samarbetet leder till kännedomsökande eller säljdrivande marknadsföringskampanjer på
utvalda utlandsmarknader, alltid med en utvald målgrupp av besökare i centrum.
Huvudsyfte med partnerskapen är enligt VisitSweden att förbättra tillgänglighet till Sverige,
öka turisternas kännedom om destinationen och öka antalet bokningar för de transportörer,
upplevelseföretag eller boendeanläggningar som är en del i partnerskapet (VisitSweden C,
2011:12). De intressenter som samarbetar med VisitSweden är flera och VisitSweden själva
förklarar partnerskapet följande: “Arbetet har vi gemensamt med hundratals aktörer i Sverige,
offentliga och kommersiella, stora och små. Det kan vara kommuner, regioner, företag inom
besöks- och upplevelsenäringen eller andra näringsgrenar inom svenskt näringsliv.”
(VisitSweden C, 2011:3).
VisitSweden samlar besöksnäringen och strävar efter tillväxt. De nämner själva de centrala
målen som besöksnäringspartnerskap strävar efter: ”Öka konkurrenskraften, Delad
ekonomisk risk, Samverkan ger bättre affärer, Långsiktighet ger bättre affärer, Utvecklar
besöksnäringen lokalt, regionalt, nationellt” (Visita A, 2012).
Aktörer som annars skulle kunna se varandra som konkurrenter kan, med VisitSwedens hjälp,
istället bilda starka allianser och kedjor där samarbetsformerna utvecklas och blir en öppning
för förbättrade affärer. Aktörerna kan välja att ingå ett samarbete med VisitSweden, delta i
någon av företagets kampanjer kring samma budskap eller medverka i individuella aktiviteter.
VisitSwedens samarbetspartner kan även välja att synas i VisitSwedens digitala kampanjer
eller reklamfilmer, annonser eller mässmontrar som VisitSweden medarbetar i. VisitSwedens
kommentar är: “Denna samverkan betyder att små och medelstora aktörer kan växla upp den
egna insatsen och nå både marknader och målgrupper som annars skulle vara i det närmaste
omöjliga att urskilja och nå på egen hand.” (VisitSweden C, 2011:5).
4.3 Personliga Intervjuer:
4.3.1 Stadsmuseum
Stockholms stadsmuseum är ett av de mest besökta museerna i Stockholm som inventerar,
dokumenterar, samlar och presenterar material relaterat till Stockholms historia (Stockolms
Stad C, 2014)och därför besökte vi den först. I Stadsmuseets butik finns Stockholms största
utbud av stockholmiana, det vill säga bok- och konstverk som berör Stockholm och dess
lokalhistoria. Här hittade vi många böcker, souvenirer och vykort relaterade till huvudstadens
historia. Böcker samt broschyrer och kataloger med Stockholmsanknytning fanns det på flera
språk såsom svenska, engelska, tyska, spanska, ryska, italienska och finska. Vi hittade inte
någonting på polska. Butiksförsäljaren hade i ett kort samtal berättat att det inte finns
efterfråga på polska texter och därför säljer de inte dem.
Intervjun med Karolina Stockhaus, Stadsmuseets medarbetare.
Karolina Stockhaus har arbetat på Stadsmuseet och på Visitor Center på Världsarvet
Skogskyrkogården i ett år samtidigt som hon jobbar extra som turistguide i Stockholm. Sedan
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2001 har hon arbetat inom turistbranschen både i Sverige och i Polen. Åren 2011- 2012 läste
hon masterprogram i turismvetenskap på Södertörns Högskola.
Karolina berättade för oss att Stadsmuseet inte ser polska turister som lönsam målgrupp och
har därför inte anpassat sig för att kunna bemöta dessa turister. Stadsmuseets medarbetare
strävar efter att det ska vara en plats för alla Stockholmsberättelser, en plats för alla
stockholmare och stadens besökare.
Stadsmuseet har naturligtvis några polska besökare men de är oftast city breakers eller hela
familjer med barn som tar en söndagspromenad i Gamla Stan och då besöker de museet. Det
finns tyvärr inga siffror på hur många är de. Karolina har själv velat införa några insatser för
att kunna bemöta polacker i Stadsmuseet. Hon har velat lägga till broschyrer och kartor på
polska i butiken och införa guidningar på polska men efterfrågan har inte ökat under året. Det
krävs även ekonomiska resurser för att kunna införa de planerna men nuförtiden anser man
dessa satsningar som ett vågspel.
Vår intervjuade tror att det finns flera utmaningar och förbättringsområden som kan öka
Sveriges och Stockholms popularitet bland polacker och dessa vill hon utveckla i framtiden.
Kommunikationssvårigheter med polacker finns p.g.a. de polska turisternas dåliga kunskaper
i engelska. Samtidigt är det begränsad kunskap om Sverige bland polacker, särskilt i
jämförelse med andra bättre positionerade destinationer. Relativt svag och begränsad
erfarenhet av att arbeta med polska turister bland de svenska turistföretagen är också
problemet.
Det märktes tydligt under hela intervjun med Karolina att hon inte tappat hoppet att polska
turistströmningar kommer att ökas under kommande år. Hon försöker själv främja på bästa
sätt Stockholm samt hela Sverige bland polska besökare.

4.3.2 PM Scandinavia/Sjöresebyrån AB
PM Scandinavia - Sjöresebyrå AB är ett polskt konsultföretag som grundades 1994 och
erbjuder tjänster inom turism, hotell och restaurang samt luftfart och sjöfart i Norden.
Sjöresebyrån är belägen på Köpmannagatan 10 i Gamla Stan i centrala Stockholm men
huvudkontoret ligger i Warszawa. Företagets verksamhet omfattar inkommande turism från
Polen till Sverige, Finland, Norge, Danmark, Island och Grönland. De tillhandahåller
bokningar av hotell, transfers, färjeförbindelser med Polferries, Stena Line, Scandlines och
DFDS samt samordnar rundturer i skandinaviska huvudstäder, tillsammans med polsktalande
guider. Dessutom arrangeras det expeditioner till de norska fjordarna, Nordkap, Lofoten samt
kryssningar ombord på Hurtigruten och Tallink/Silja (Sjöresebyrån, 2014).
Intervju med Martin Brozek
Den 4 april genomförde vi intervju med Sjöresebyråns ägare Martin Brozek.
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Sjöresebyrån marknadsför Stockholm och hela Skandinavien i Polen genom att använda sig
av olika kommunikationsverktyg. Via hemsidan, workshops och kundträffar försöker de nå
olika typer av polska turister. De organiserar även flera agentresor till Stockholm och
försöker bearbeta sina kunder via medier, bl.a. tv, tidningar och internet.
Enligt Martin Brozek är intresset för Stockholm som destinationsmål inte så stort i Polen och
i jämförelse med andra nordiska länder ligger det relativt lågt. Hans förklaring till detta är att
VisitSweden har passiva satsningar mot polska turister och inte inser potentialen för detta
kundsegment. För tre år sedan deltog VisitSweden i ett stadsbesök med svenska kungen i
Warszawa och då trodde hela polska besöksnäringen att det skulle bli fortsättning i form av
marknadsförinsinsatser mot den polska marknaden. Polackernas hopp har bara blivit en
dagdröm. Det har inte vidtagits några åtgärder på 3 år. VisitNorway har däremot redan väckt
stor uppmärksamhet på den norska marknaden bland polska turister vilket har påverkat
efterfrågan på resor till Norge. Cirka 90 % av Sjöresebyråns alla kunder efterfrågar resor till
Norge. En destination som har blivit mer och mer omtyckt är också Riga och detta på grund
av Lettlands näringslivs marknadsföringskampanjer som har successivt ökat medvetenhet om
varumärket Riga i Lettland. För att behålla kunder och attrahera nya så måste destinationen
synas och det först och främst behövs utvecklas i Sverige under kommande år.
Även om Sjöresebyrån stödjs av StockholmVisitorsBoard (dvs. samarbetar med dess
gruppagenter och pressbesök) måste de även samverka med VisitSweden. Martin anser att
StockholmVisitorsBoards kärnvärden och målgrupper ligger nära VisitSwedens. Om
VisitSweden inte har proriterat någon marknad kan StockholmVisitorsBoard inte genomföra
några marknadsföringsåtgärder själv. Samma gäller också för de flesta turistfaciliteter i
Sverige. De kan arbeta efter egna kärnvärden men dessa kan inte vara motsägande
VisitSwedens (till exempel Vasamuseet). Vidare betonar Martin att flera turistbyråer i Polen
har avbrutit försäljningen av destinationen Sverige på grund av att de inte fått någon hjälp av
den svenska turistbranschen.
Enligt Sjöresebyråns ägare är Stockholm mest populärt för kundsegment mellan 25 och 80år.
Oftast väljer de äldre generationerna mellan 40 och 80 år traditionella paketresor (med
polsktalande person som tar emot dem)på grund av deras brist på språkkunskaper i engelska.
De yngre med sin goda kommunikationsförmåga efterfrågar ett mer flexibelt resande och
föredrar att ordna resan själv.
Vår- och sommartiden verkar framstå som hetast i dubbel bemärkelse när det gäller
Sjöresebyråns kunder med intresse för att komma till Stockholm.
”De går på sightseeing och besöker alltid Vasamuseet”, säger företagets ägare. Det mest
kända och attraktiva för polacker är Vasamuseet med det unika regalskeppet Vasa som också
är en av Stockholms mest besökta attraktioner. Vasas attraktivitet kan bero på svensk-polsk
historia och att det är Nordens största sevärdhet med guidning på polska. Dessutom
rekommenderar de utflykt till Stockholms skärgård samt besök på Skansen, Stadshuset,
Cosmonova och Junibacken för familjer.
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Transportförbindelser mellan Sverige och Polen är välutvecklade vilket är en fördel för
besökare från Polen. Flygbolag som Wizzair, Norwegian, Lot och Ryanair samt färjebolag
som Polferries, Stena Line och Unity Line trafikerar mellan de två länderna. Dessutom finns
det möjlighet att åka via Tyskland. Lågprisflygen Wizzair och Ryanair är mest lockande för
polska turister, folk tycket att det är snabbt, bekvämt och prisvärt. Det kundsegmentet som
använder sig oftast av det transportmedlet är weekend- eller längre weekendturister, city
breakers eller affärsresande.
Företaget erbjuder olika boendeformer och hotellkedjor för sina polska kunder, såsom
Clarion Hotel Stockholm, Rica Hotel Stockholm, Quality Hotel Globe, Rica Talk Hotel,
Quality Hotel Prince Philip, Scandic Hotel Alvik, Scandic Ariadne eller Scandic
Sjöfartshotellet. Företagets erbjudanden är anpassade till kundernas individuella behov och
plånböcker.
Polackernas bild av Stockholm brukar förändras innan, under och efter resan. Det första
intrycket innan resan är på grund av väldigt svag kännedom och medvetenhet om
destinationen. Eftersom VisitSweden inte har några aktiva marknadsföringsaktiviteter i Polen
uppfattar polska besökare staden som dyr och att det inte finns några sevärdheter. Under
resan upptäcker de att det är nästan lika dyrt som i Polen. De blir även överraskade när de
konfronteras med spännande upplevelser och underbara naturområden i Stockholm.
Turisterna tycker att samspelet mellan vattnet och grönskan i Stockholms landskap verkligen
är oöverträffbart. Dessutom är det svenska köket överraskande för polacker. De
rekommenderas oftast att prova lax, renfilé, köttbullar mm. Kösystemet på nattklubbar i
Stockholm väcker polska besökarnas missnöjde enligt Martin. Efter resan brukar kunderna
rekommendera både företaget och destinationen till sina vänner och familjer och resebyrån
får flera stamkunder.
Svenskarna uppfattas av polacker som mycket vänliga och glada, mindre stressade och mer
avslappnade än de själva. De anser att det finns en annan standard och livskvalité i Sverige.
Även svenskarnas uppfattning av polska turister har förändras under den senaste tiden. De
gamla fördomarna om den polska nationen har nästan försvunnit och både stockholmare och
svenska turistnäringsaktörer har en positiv bild av polska besökare.
Slutligen tyckte vår intervjuade att det fanns några uppenbara barriärer i polackernas resande
till Sverige vilka behövs förändras i framtiden. Bristande kommunikationsförmåga och dåliga
kunskaper i engelska är det största problemet i Polen. Dessutom har målgruppen fortfarande
en gammaldags bild av Sverige och väldigt låg medvetenhet om destinationen. Polacker
tycker att Sverige är dyr och att det inte finns mycket att se.
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4.4 Mailintervjuer:
4.4.1 Vasamuseet
Vasamuseet är ett av Sveriges och Skandinaviens mest attraktiva besöksmål för turister och
idag har museet över en miljön besökare årligen. Museet erbjuder gruppvisningar och
pedagogiska program på svenska och engelska. Det finns möjlighet att ha guidningar på fler
språk vid beställning. Dessutom har museets hemsida översatts till 38 språk (Vasamuseet,
2014).
80 procent av Vasamuseets besökare kommer från utlandet. Enligt Mathias Andersson har
antalet besökare på museet fördubblats sedan år 2000 och han tror att samarbetet med
VisitSweden har hjälpt mycket. En del av museets strategi är att samverka med VisitSweden.
De har funnits med som partner under lång tid och Vasamuseet var en av de första som har
börjat samarbeta med VisitSweden. De medverkar i workshops, aktiviteter, kampanjer och
mässor utomlands. Dessutom tar de emot visningsresor och pressbesök på muséet och deltar i
byggandet av kännedom om Sverige. Andersson nämner att de har nära dialog med
VisitSweden där de tar del av deras marknads- och målgruppsanalyser samtidigt som båda
parter delar med sig av egna analyser och trender.
Det är ett samarbete som ger fördelar för båda parter. Andersson tror att deras samverkan i
VisitSwedens nätverk är en stor orsak till framgångarna (VisitSweden C, 2011:8).

Mailintervju med Mathias Andersson | marknadsansvarig,
Mathias Andersson berättar att idag erbjuder Vasamuseet filmen om Vasa, museikartor och en
katalog till försäljning på det polska språket. Dessutom kan besökare köpa broschyrer och
böcker på polska och inte minst har museets hemsida översatts till polska språket.
Museet har inte guidning på polska och de flesta guider på Vasamuseet är säsongsanställda.
Museet erbjuder bland annat guidade visningar på de flesta västeuropeiska språk och ibland
har de tur att någon säsongsmedarbetare kan även polska, vilket har hänt tidigare.
Andersson har berättat att polska turister visar ett stort intresse för museet. De är intresserade
av Vasaskeppet och dess historia. Vasa var nämligen på väg till Polen när det sjönk.
Sigismund som då var kung i Polen hade tidigare varit kung i Sverige och Gustav II Adolf
och Sigismund var kusiner. För övrigt har museet god kontakt med PM Scandinavia, en polsk
turistbyrå i Gamla Stan som regelbundet hänvisar polska besökare till museet.
Museet har inte exakt statistik eller en uppskattad siffra över hur många polska besökare de
har, men de ser potential hos den polska marknaden. Mathias Andersson motiverar det på
följande sätt: ”För att det är en stor och närliggande marknad skulle staden, Vasamuseet m.fl.
kunna göra mycket mer för att öka antalet polska besökare i Stockholm”.
Under 2014 planeras inte speciella satsningar mot polsk marknad.
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4.4.2 Skansen
Skansen är världens äldsta friluftsmuseum och grundades 1891 av Artur Hazelius för att visa
hur människor bott och verkat i Sverige under 1700/1800-talet. Attraktionens webbsida lovar
att det är en favorit bland attraktioner i Stockholm både hos stockholmare och tillfälliga
besökare och en perfekt familjeutflykt (Skansen, 2014).
Skansen och Vasamuseet är en del av Kungliga Djurgårdens Intressenter (KDI) och ingår i
olika samarbeten där båda parter kan dra nytta. De aktörer som är en del av samarbetet, dvs.
Skansen, Gröna Lunds Tivoli och Vasamuseet m.fl. genomför en del
marknadsföringssamarbeten tillsammans för att stärka Djurgårdens position, vilket leder till
ökad kunskap om vilka värden Djurgården tillför Stockholmsregionen (Djurgården, 2014).

Mailintervju med Paola Squassina, | Marknadsförare, Kommunikationsavdelningen,
I dagsläget har de inte guidning på polska och inte heller någon generell målgruppsinriktad
marknadsföring gentemot polska turister. De utgår ifrån VisitSwedens och
StockholmVisitorsBoards utvalda marknader och samarbetar med dem för att kunna ta del av
deras branschkunskap om marknaderna i utlandet. Skansen bedriver sin
utlandsmarknadsföring i samarbete med Visit Sweden och StockholmVisitorsBoard och
därför blir det i första hand när dessa företag väljer att arbeta gentemot den polska marknaden
som också Skansen kommer att arbeta aktivt gentemot just polska turister. Dessutom blir
kostnaden för workshops, mässor m.m. mindre vid samarbetet än om man själv hade förberett
dem.
Nuförtiden finns det inga broschyrer eller böcker på polska språket i Skansens butik.
Skansen för statistik över alla sina besökare och enligt dessa undersökningar utgör de polska
turisterna endast en liten del i statistiken.
Skansen syns dock på olika turistbyråer och andra platser som utgör en samlad
informationskanal mot alla turister som besöker Stockholm, däribland polska turister. De
planerar inte några satsningar mot det polska kundsegmentet så länge VisitSweden inte börjar
prioritera den polska marknaden.
4.4.3 Stadshuset
Stockholms stadshus är ett av Sveriges främsta byggnadsverk i den nationalromantiska andan
och byggnadens tornspirans gyllene Tre Kronor är en av Stockholms mest kända silhuetter.
Här arrangeras stora event med kungligheter och politiker, och det är också platsen för den
stora Nobelfesten. För turisterna som vill besöka Stadshuset erbjuds guidade visningar och
från toppen av byggnaden öppnas fantastisk utsikt över Stockholm. I Stadshusets butik säljs
specialdesignade souvenirer och presenter med anknytning till Stadshuset och Stockholm
Stadshuset kan endast besökas via guidade visningar (Stockholms Stad B, 2013).
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Mailintervju med Katja Morander, | Guide och personalsamordnare på Stadshuset.
Katja Morander berättar att Stadshuset inte har guidning på polska språket. Stadshuset gör i
stort sett inga marknadsföringsinsatser mot några länder från sin sida eftersom deras syfte
inte är att få fler besökare, utan att på bästa sätt ta hand om dem som kommer hit. I butikerna
säljs inte böcker eller broschyrer på polska, men det delas ut till polska turister ett gratis
informationsblad med en kort översättning av visningen på polska. Katja Morander berättat
att den har översatts till över 30 språk, varav polska är ett. Stadsmuseet har både större
grupper som kommer dit med egna guider och individuella besökare som ansluter sig till
allmänna visningar och det kanske är svårt att se om det är en ökning eller minskning, men de
har ofta besökare från Polen.
Frågor om vad behövs utvecklas och om de planerar införa förändringar kunde hon inte svara
på och Stadshuset planerar inte förändringar för att ta emot polska besökare.

4.4.4 En intervju med Lena Gunnerhed, Global market and consumer insight manager,
VisitSweden
Lena Gunnerhed berättade att under vintern 2013/ 2014 genomförde VisitSweden en
målgruppsanalys av Polen i samarbete med deras undersökningsleverantör. En liknande
analys gjordes år 2011 tillsammans med kungens stadsbesök i Warszawa. Då gjordes en
genomgång av både marknaden Polen ur olika perspektiv och av vilka som var intresserade
av att satsa i Polen. Beslutet blev i slutändan att inte etablera verksamhet i Polen. Nu 2014
har de undersökt landet igen eftersom mycket har hänt under den senaste tiden.
Undersökningen genomfördes online med 2 000 personer i Polen. Dessa valdes ut via ett
undersökningsföretag som har en onlinepanel i Polen med representativt urval (bland
personer med tillgång till internet). Respondenterna tillfrågades bland annat om resvanor, bild
och erfarenheter av Sverige, intresse av att resa hit, hur de vill bo, vad de vill göra i Sverige.
Målgruppsanalysen är en betydande del av detta underlag men de gör även marknadsanalys,
dvs. tittar på den ekonomiska situationen och utvecklingen i Polen, tillgänglighet,
framtidsutsikter, resemönster, möjliga partners med mera. De samarbetar och diskuterar med
rederier, turistorganisationer och turistbyråer både i Sverige och i Polen för att kunna se vad
som är på gång i Polen eller på andra marknader. Alla undersökningar som de genomför är
interna och finns inte publicerade. Dessutom menade Lena att polackerna har ett stort intresse
för att resa till Sverige och en väldigt hög kännedom om destinationen därför att Polen är
Sveriges närmarknad. Frågan som enligt henne kan vara oroväckande är om den stora
majoriteten som har lust att besöka Sverige har råd att resa hit. Vad hon menade var att zlotyn
i dagens läge har deprecierat och följaktligen har allt blivit dyrare vilket kan påverka
resandet.
Vidare påpekar hon att marknader som VisitSweden arbetar på väljs utifrån bland annat resepotential och deras möjligheter att samarbeta med Sverige samt vilka kostnader det innebär
att ha kontor på en marknad.
27

När det gäller framtidsplaner har inte VisitSweden bestämt än vad som kommer ske om det
finns potential hos den polska marknaden. Lena förklarade att deras arbete inte omfattar
produktutveckling (attraktioner, transporter) utan kommunikation av vad som finns i Sverige
och vad som passar polska turisternas förväntningar. Men de kan indirekt påverka
produktutvecklingen genom att berätta vad de vet om målgruppen och vad det är som behövs
utvecklas. Ifall de börjar arbeta mot polsk marknad kommer de först starta ett kontor med
några anställda i Polen för att kunna bygga relationer med polsk besöksnäring och
kommunicera budskapet om Sverige till potentiella turister från Polen.
Slutligen understryker hon att den pågående undersökningen av Polen är en början och
mycket arbete återstår att göra. De kommer att titta på resepotentialen nu under våren och det
beräknas vara klart till sommaren.
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5. Analys
5.1 Det funktionella turismsystemet
Gunns modell beskriver vad som bör finnas i ett funktionellt turismsystem och systemet utgår
från två huvudkomponenter: utbud och efterfrågan. Dessa två begrepp berör förhållandet
mellan svensk besöksnäring (med Stockholm i fokus) och den polska marknaden. För att det
ska fungera bör den svenska besöksnäringen inrikta sig på att erbjuda en komplett och
varierande service för att attrahera turister. Enligt Gunn (2002: 40) bör landet leverera tjänster
och aktiviteter som är anpassande efter turisternas behov.
På efterfrågans sida står den polska marknaden. När man tittar på statistiken från Visita kan
man se att antalet polska turister i Sverige har ökat med 205 procent under perioden 20002012. Uppgifterna verkar tyda på att det finns en efterfrågan på Sverige hos turisterna. Gunn
(2002) utvecklade fem komponenter som bör anpassas efter polska turisters efterfråga, vilka
är: transporter, attraktioner, service, information och marknadsföring. De komponenterna
visar vilka insatser bör finnas på utbudssidan för att tillsammans kunna öka turisternas
efterfråga och ge turisten en total turistprodukt.
Transport behövs för att kunna skapa tillgänglighet till och inom destinationen enligt Gunn
(2002:52). Då måste både attraktioner och turistserviceföretag se till att tillgängligheten till
destinationen tillgodoses. Stockholm är en lättillgänglig destination för polska turister tyckte
Martin Brozek. Det finns direkt flyg till Stockholm från Warszawa, Gdansk och flera andra
städer samt färjförbindelser mellan länderna. Inte minst har lågprisbolag börjat trafikera
länderna vilket gör resandet mellan länderna betydligt billigare. Polen är den närliggande
marknaden som både Lena Gunnerhet och Mathias Andersson påpekade. Som framgår av
IBIS undersökning från 2012 är färja och flyg de två mest populära transportmedlen mellan
länderna (TillväxtverketA 2012:38). (Se bilagan, tabell 3)
Attraktioner på en destination är enligt Gunn (2002: 41) den mest lönsamma delen i hela
systemet och deras funktion är att både tillfredsställa faktiska turister och att locka potentiella
turister till destinationen. Det krävs marknadsföringsåtgärder för att kunna lyckas med
kännedom om attraktionen (Gunn, 2002: 41). Stockholm erbjuder besökarna ett brett utbud
av attraktioner och vi har valt att undersöka fyra av dem: Stadshuset, Vasamuset, Skansen,
Stadsmuseet. Under intervjun med Sjöresebyråns ägare Martin Brozek fick vi veta att polska
turister är intresserade av Vasamuseet och alltid besöker det eftersom museet samarbetar
bland annat med Sjöresebyrån i marknadsföringsaktiviteter och följaktligen är turisterna
medvetna om attraktionen. Vidare bekräftar Mathias Andersson, marknadsansvarig på
Vasamuseet, att polska turister visar stort intresse för det och motiverar det med att
gemensam svensk-polsk historia är mest lockande för dem. Stadshusets och Stadsmuseets
personal påpekade att de ibland ser att polska turister besöker deras sevärdhet. Medarbetare
från andra museer hade inte information om polska turister. Inget museum hade konkret
information eller statistik om deras antal.
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Vidare tittade vi på service som enligt Gunn är sammankopplad med attraktioner och bör vara
anpassad efter turisternas behov (2002: 41). I våra empiriska undersökningar koncentrerade
vi oss mest på guidningar och broschyrer på polska. Karolina Stockhaus och Martin Brozek
kommenterade att endast en liten del av polacker kan prata engelska och därför är det viktigt
att det finns information även på polska språket. Vasamuseet har en hemsida som är översatt
till polska och även Stadshuset hade en del information på webbsidan på polska. Ingen av de
undersökta attraktionerna har regelbundna guidningar på polska men besökaren har möjlighet
att beställa en polsk guidning på egen hand.
Information enligt Gunn (2002:56) krävs för turisternas planering av resan till och uppehållet
på destinationen. Han understryker att det finns skillnad mellan marknadsföring och
information. Marknadsföringens uppgift är att väcka turisternas behov innan resan medan
informationen används innan och under resan. Enligt Martin Brozek är polacker inte
medvetna vilka sevärdheter det finns i Stockholm och de vet inte heller mycket om vilka
attraktioner staden erbjuder. Han förklarar att potentiella turister har gammaldags bild av
Sverige som en dyr turistdestination innan resan. Turister brukar ofta välja Stockholm som
transitpunkt för vidare resa till Norge samt kryssningar till Riga och Finland. Besökarna
förändrar sin bild om destinationen Stockholm när de besöker platsen då de blir positivt
överraskade att det finns så mycket att se, att staden inte är lika dyr som de hade tänkt och att
det finns en unik natur där stadsbyggandet samspelar med vatten. Karolina Stockhaus
påpekade också att polacker har begränsad information om Sverige. Hon ville själv införa
några insatser för polska turister, till exempel lägga till broschyrer och kartor på polska i
Stadsmuseets butik, införa guidningar på polska m.m.
Det finns en del information. Skansen syns på olika turistbyråer och broschyrer vilket utgör
en samlad informationskanal mot alla turister som besöker Stockholm, exempelvis polacker
(intervju med Skansens medarbetare). Vasamuseet är också populärt bland polska turister tack
vare Vasamuseets samarbete med polska resebyråer och researrangörer. Detta har bidragit till
stor kännedom av attraktionen hos polacker.
Marknadsföring enligt Gunn (2002) bör väcka önskan att resa hos potentiella turister och är
viktig innan resan påbörjas. Den har som syfte att sälja och förmedla bilden av en destination
som kommer att locka turister till platsen. (Gunn, 2002:54). Marknadsföringen är viktigt både
när det gäller samverkan mellan turistdestinationens aktörer och andra intressenter (Grönroos,
2000 refererad i Yvonne von Friedrichs Grängsjö, 2001: 10) samt relationen med turister
(Yvonne von Friedrichs Grängsjö, 2001: 11) Sjöresebyrån säljer paketerade resor till
Stockholm och Brozek ser att polacker inte visar stort intresse för resmålet Stockholm. Han
motiverar det med att svensk turistnäring inte marknadsför sig i Polen och bara stöd av
Vasamuseets verksamhet och Sjöresebyråns insatser i form av reklam (broschyrer, tv,
annonser i polska tidningar) inte är tillräckligt för att skapa kännedom om Stockholm. Brister
i marknadsföringen av Stockholm är huvudorsaken till att det inte finns en stor ström av
turister hit.
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Det har sagts tidigare att VisitSweden är det ledande kommunikationsföretaget i Sverige som
bör ta ansvar för att marknadsföra varumärket Sverige, svenska destinationer och upplevelser
internationellt. Under vintern 2013/2014 gjorde de både målgruppsanalys och
marknadsanalys av det polska segmentet. Syftet var att utvärdera den ekonomiska situationen
och utvecklingen av marknaden, landets tillgänglighet, framtidsutsikter, resemönster, möjliga
partners m.m. Företaget i samarbete med rederier, turistorganisationer och byråer i bägge
länder utbyter kunskap kring det polska kundsegmentet och ger bredare bild av det.
Gunnerhet kunde inte avslöja några detaljer eftersom undersökningsgenomförandet sker i
intern form och inte är tillgängligt för allmänheten.
De fem komponenterna som ingår i hela turismsystemet (Gunn, 2002:40) behövs för
destinationens framgång och utveckling. Det är betydande ta hänsyn till turistens perspektiv,
efterfrågans sida, där destinationen upplevs som en helhet samtidigt som varje enskild aktör
utgör en komponent i den totala turistprodukten (von Friedrichs Grängsjö, 2001: 10).

5.2 Samarbetsorganisation
Turismens samarbetsorganisation skall enligt Pearce (1992 refererad i Grängsjö, 2006: 31)
bildas utifrån ett gemensamt behov hos flera deltagare att utveckla och marknadsföra
turismen i Sverige. Denna teori överensstämmer med turismens samarbetsorganisation i
Sverige. Enligt Grängsjös modell (1998 refererad i Grängsjö 2006:31) omfattar
samarbetsorganisationen tre avgörande beståndsdelar, vilka är offentliga organisationer,
turistföretag och den externa marknaden av turister. Till de offentliga organisationerna hör
först och främst VisitSweden, alla medlemmar i NSU och Tillväxtverket enligt vår studie.
Turistföretag omfattar här samarbetspartner i besöksnäringen såsom Vasamuseet, Skansen,
Stadshuset, Stadsmuseet och flera andra attraktioner och turistrelaterade företag samt även
VisitSweden. På motsatt sida står den externa marknaden av polska turister och dess
förmedlare och mellanhänder i form av Sjöresebyrå och andra polska resebyråer och
researrangörer.
Denna fallstudie visar att VisitSweden spelar den huvudrollen i hela systemet. Eftersom
företaget ägs till hälften av staten och till andra hälften av den svenska besöksnäringen kan
VisitSweden i sin verksamhet samarbeta med både andra offentliga organisationer och den
privata besöksnäringen i marknadsföringsfrågor.
Enligt det empiriska materialet som vi fick fram genom vår fallstudie kommunicerar
VisitSweden både internt och externt med andra aktörer. Internt kommunicerar de på tre
nivåer.

5.2.1 Samarbete mellan VisitSweden och andra offentliga organisationer
Först och främst, inom den officiella organisationen för VisitSweden tillsammans med andra
medlemmar i NSU en dialog om varumärkesplattformen och Sverigebilden. Huvudsyftet med
samarbetet är att stärka Sverigebilden på den internationella marknaden samt stärka
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varumärket Sverige. Olika aktörer inom NSU strävar efter olika målsättningar och Grängsjö
(2006:33) förklarar att klarhet bör råda för alla parter vad gäller syfte, mål och handlingar
samt resultat. Vidare förklarar han att grunden i alla aktörernas verksamheter är en gemensam
logik vilken de är delvis beroende av. Alla målgrupper som organisationerna i NSU vill
attrahera ska prioriteras i skapandet av den mentala sammanhållna Sverigebilden till olika
målgrupper.
En annan dialog på den officiella nivån har VisitSweden med Tillväxtverket. I Sverige är
Tillväxtverket ansvarig myndighet för turiststatistiken och de tar fram kvantitativ data
löpande. Tillväxtverket hade under 2012 gjort undersökningen IBIS där man förutom frågor
kring besökta orter m.m. även frågade dem om hur nöjda de var med besöket i Sverige samt
om de hade besökt Sverige tidigare. En sådan undersökning kan ge även VisitSweden bättre
insikt om hur turisterna uppfattar Sverige som turistland, men samtidigt är det problematiskt
att veta utifrån sådana kvantitativa data vad som behöver utvecklas och vilket är
VisitSwedens ansvar. Tillväxtverket har tillsammans med VisitSweden fått i uppdrag att leda
en samverkansgrupp för destinationsutveckling och ökad tillväxt inom besöksnäring. Därför
är samverkan så viktigt enligt von Fredrichs Grängsjö (2001:43) där varje medlem i ett
nätverk kan utnyttja andras resurser samt utveckla sina kunskaper och kvaliteter i relationen
med sina partner.

5.2.2 Samarbete inom VisitSwedens egna organisation
Intern kommunikation finns också inom den egna organisationen. Utlandskontoren har i sin
tur etablerade lokala nätverk och kan med hjälp av det förmedla kontakter till besöksnäringen
i Sverige. Genom kunskapsutbyte kan huvudkontoret anpassa marknadsföringsarbetet
strategiskt efter respektive marknad och matcha ihop efterfrågan hos potentiella besökare
med Sveriges utbud av upplevelser. Enligt Grängsjö (2006:34) skapar
samarbetsorganisationens representanter ett nätverk vars syfte är att destinationen skall
generera vinst och Hägg och Johansson (1982 refererad i von Fredrichs Grängsjö, 2001:42)
förklarar att nätverk mellan aktörer är den största investeringen som kan utgöra en stark
konkurrenskraft. Enligt Lena Gunnerhed ska VisitSweden öppna sitt utlandskontor i Polen
om de bestämmer att satsa på den polska marknaden. Först kommer de starta ett kontor med
några anställda i Polen för att kunna bygga relationer med polsk besöksnäring och
kommunicera budskapet om Sverige till potentiella polska turister.

5.2.3 Samarbete mellan aktörer inom svensk besöksnäring
VisitSweden kommunicerar med andra medlemmar inom svensk besöksnäring på den interna
nivå som enligt Grängsjös modell (1998 refererad i Grängsjö, 2006:3) kallas för turistföretag.
Samtidigt kommunicerar alla medlemmar med varandra. Partnerskap och interaktioner
uppstår mellan alla representanter. von Friedrichs Grängsjö (2001: 42) förklarar att när det
enskilda aktörer är beroende av och har viktiga relationer till kringliggande aktörer bildar de
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allianser och detta kallas nätverkskapande. Aktörerna inom besöksnäringen använder sig av
en gemensam affärsplan och kommer överens om gemensamma mål. Alla parter strävar efter
att ”förbättra tillgängligheten till Sverige, öka kännedomen om Sverige eller att helt enkelt
öka antalet bokningar för de transportörer, upplevelseföretag eller boendeanläggningar som
deltar i partnerskapet” (VisitSweden C, 2011:12).
Av denna studie framgår att VisitSweden har samarbetat med andra aktörer inom svensk
besöksnäring på olika nivåer. VisitSweden tycker att det är viktigt att samarbeta för att
besöksnäringen ska kunna bli framgångsrik. Delvis arbetar de med strategiskt långsiktiga
partnerskap. Aktörer kan också välja andra samarbetsformer med VisitSweden genom att till
exempel delta i kampanjer och andra typer av aktiviteter. VisitSweden fungerar som en länk
mellan aktörer i besöksnäringen och en länk till de prioriterade utlandsmarknaderna. Palmer
& Bejou (1995) anser att marknadsföringssamarbete med andra aktörer på marknaden ibland
kan vara en nödvändighet för att företaget ska nå fram till sin målgrupp. Genom sina
etablerade relationer och nätverk kan VisitSweden erbjuda aktörerna i Sverige
specialistkunskap om målgrupperna i utlandet som aktörerna själva skulle ha svårt att få fram.
Lena Gunnerhet förklarade i intervjun att VisitSwedens arbete inte omfattar
produktutveckling (attraktioner, transporter) utan kommunikation av vad som finns i Sverige
och vad som passar polsk kundsegmentens behov. Samtidigt kan de dock indirekt påverka
produktutveckling genom att förmedla vad de vet om målgruppen och vad som behövs
utvecklas.
I intervjun i Sweden Talks berättar dock Mathias Andersson på Vasamuseet att de har ett
ömsesidigt utbyte med VisitSweden vad gäller marknads- och målgruppsanalyser och
trendspaningar (VisitSweden C, 2011:9). Det visar att VisitSweden tar del av andra aktörers
utvärderingar och kanske kan göra en bedömning av besökarnas helhetsupplevelse.
Vasamuseet har enligt Mathias Andersson fördubblat antalet besökare på museet sedan år
2000 och han tror att samarbetet med VisitSweden har kraftigt påverkat denna ökning.
Det framgår av mailintervjun med Paola Squassina, marknadsförare på Skansen, att
attraktionens verksamhet utgår från VisitSwedens utvalda marknader. Skansen samarbetar
med VisitSweden för att kunna ta del av deras branschkunskap om marknaderna i utlandet.
Enligt von Fredrichs Grängsjö (2001:42) kan företagets utveckling både begränsas och ges
möjligheter av nätverket och det syns i samspelet mellan Skansen och VisitSweden. Skansen
kan använda kunskaper som VisitSweden har skaffat sig, även kostnader för workshops,
mässor m.m. blir mindre vid samarbetet och detta ses som möjligheter. Eftersom de bedriver
sin utlandsmarknadsföring i samarbete med VisitSweden är de samtidigt beroende och
begränsade av VisitSwedens verksamhet. Paola Squassina klargör i vår intervju att de inte
kan planera några insatser mot det polska kundsegmentet innan VisitSweden bestämmer sig
att prioritera den polska marknaden, på så vis är de delvis begränsade.
Det framgår av vår fallstudie att det finns samarbeten mellan andra aktörer i besöksnäringen.
Von Fredrichs Grängsjö (2001:43) påstår att företag är avhängiga av sin omgivning och
existerar i en samverkan med andra. Både Skansen och Vasamuseet är en del av Kungliga
Djurgårdens intressenter och har olika typer av samarbete som utgår från detta medlemskap.
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Först och främst stärker de tillsammans Djurgårdens position och varumärke. Dessutom är
läget en fördel för attraktionerna på Djurgården eftersom turister inte behöver åka långt för att
kunna besöka olika attraktioner. Det kan exempelvis innebära att turister som g
ör ett besök på Vasamuseet och kanske inte har tänkt sig att besöka Skansen gör det ändå för
att det är lättillgängligt. Detta medför även att Vasamuseet inte direkt konkurrerar med de
andra attraktioner som ligger i närheten utan istället är med och bidrar till fler besökare.
Martin Brozek berättade i intervjun att Vasamuseet och Skansen är två av de tre mest besökta
attraktioner bland polacker och vi anser att det faktum att de är två närliggande attraktioner
kan underlätta för resebyrån t.ex. att paketera resor. Då blir det bl.a. lägre kostnader när det
gäller turisternas transportförbindelser, eftersom det gör att turisten inte behöver åka långt för
att nå fram till de olika attraktionerna och sparar på restid. Judith Ruetsche (2006) förklarar
att det fysiska avståndet och tidsavståndet till och på destinationen anses som en av
pullfaktorer som attraherar turister till platsen.

5.2.4 Samarbete med polsk marknad
Den externa kommunikationen skulle finnas mellan VisitSweden och potentiella polska
besökare samt deras mellanhänder och förmedlare för att locka mer polska turister till
Sverige. Med hänsyn till de kvalitativa uppgifterna vi har fått fram kan vi förmoda att en
dialog mellan VisitSweden och polska turister inte existerar i dagens läge. Martin Brozek
påpekade flera gånger i intervjun att VisitSweden inte genomför några
marknadsföringsaktiviteter gentemot den polska marknaden och detta resulterar i att det
uppstår kunskapsbrist om Stockholm hos potentiella polska turister.
Brozek understryker att StockholmVisitorsBoard stödjer Sjöresebyråns verksamhet och till
exempel samarbetar med gruppagenter och pressbesök från Polen. Vi fick fram i intervjuer
med Martin Brozek och Mathias Andersson att även Vasamuseet har goda relationer med
Sjöresebyrån. Museet deltar i byggandet av kännedom om Sverige även om museet inte
marknadsför sig direkt till de utländska turisterna, men det når ut till dem genom att
marknadsföra sig till resebyråer och researrangörer. Dessa turistrelaterade företag når i sin tur
ut till den slutliga kunden genom att erbjuda ett besök på Vasamuseet som en del i olika
paketresor och andra arrangemang bland annat som Sjöresebyrån anordnar.
Vidare fortsätter Brozek att både Vasamuseet och StockholmVisitorsBoard och även andra
turistfaciliteter i Sverige är beroende av VisitSwedens logik och inte kan göra något själva.
De kan arbeta efter egna kärnvärden men dessa kan inte strida med VisitSwedens normer.
Von Fredrichs Grägsjö (2003) försöker förklara i sin artikel att alla aktörer på en
turistdestination skapar en helhetsupplevelse för besökare och underhåller relationen till
denna. Alla aktörer bör engagera sig i destinationsmarknadsföring och genom sitt eget syfte,
målsättning och drivkrafter påverka den totala turistproduktens utseende. Av vår empiriska
undersökning framgår att det saknas engagemang hos VisitSweden.
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5.2.5 Brytning mellan offentliga och privata intressen
Flera forskare konstaterar att det finns en tydlig brytning mellan offentliga och privata
intressen vilket är svårt att hantera i praktiken inom samarbetsorganisationen (Grängsjö 2006:
30). Medlemmarnas olika målsättningar med sina verksamheter blir avgörande faktorn till
konflikter. Enligt vår fallstudie anser vi att konflikter finns på två nivåer. VisitSweden är den
inblandade komponenten i dessa båda konflikter.
Den första brytningen syns mellan Sjöresebyrån, andra polska reseförsäljare och
VisitSweden. Enligt Grängsjö (1998 refererad i Grängsjö, 2006:34) lägger de offentliga
aktörerna fokus på de samhällsekonomiska och sociala målen, till exempel att skapa
arbetstillfällen och tillväxt, som VisitSweden gör. Företaget är i hälften en statlig organisation
och då blir följden att de bör ta ansvar för att skapa Sveriges tillväxt och turismens
avkastning. De privata aktörerna sätter emellertid det egna företagandet i första hand och
Sjöresebyrån ser potential hos polska turister men har svårt att sälja destinationen Stockholm
utan VisitSwedens stöd och detta leder till att de inte kan uppnå effektivitet med sin
verksamhet. Oförmåga att uppnå överensstämmelse mellan offentliga och privata intressen är
också orsaken till varför många turistbyråer i Polen slutat sälja resor till Sverige enligt
Brozek.
För tre år sedan försökte VisitSweden skapa partnerskap med polska marknaden i samband
med det svenska stadsbesöket i Polen då VisitSweden arrangerade en kunskapsdag i
Warszawa med polska researrangörer. Enligt Martin Brozek blev då hela polska marknaden
hoppfull att det första steget hade tagits för att skapa ett samarbete. ”Vi behöver helt enkelt
säkerställa att det gemensamma engagemang och investeringsvilja som kommer att krävas,
finns hos en tillräckligt stor grupp regioner och partners”, skrev Thomas Brühl (VisistSweden
C, 2011:2). Av vår studie framgår att VisitSweden visade bara en god vilja att ingå
partnerskap med Polen eftersom Lena Gunnerhed förklarade senare att beslutet i slutändan
blev att inte etablera verksamhet i Polen. Inga tydliga åtgärder har vidtagits under de senaste
tre åren för att attrahera polsk målgrupp till Sverige. Martin Brozek döljer inte sitt missnöjde
med VisitSwedens verksamhet mot den polska marknaden. Dessutom tycker han att de bör
dra lärdom av VisitNorways verksamhet som redan har väckt stor uppmärksamhet av den
norska marknaden hos polska besökare och har kraftigt påverkat efterfrågan på ökande antal
resor till Norge.
Lena Gunnerhed berättade i intervjun att VisitSweden har kartlagt den polska marknaden och
genomför nu en målgruppsanalys av densamma. De kommer att titta på resepotentialen under
våren 2014 och det beräknas vara klart till sommaren 2014. Det blir ett avgörande framsteg i
närmandet mellan det offentliga intresset hos VisitSweden och privata intressen hos polska
resebyråer och researrangörer. Det kan öka polska turisternas resande till Sverige.
Den andra brytningen anser vi finnas i kommunikationen mellan VisitSweden och till
exempel Vasamuseet. Grängsjö (2006: 32) skriver att grunden till konflikter är
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medlemmarnas differentiella målsättningar med sina verksamheter och att
samarbetsorganisationen har ett inbyggt multipel målsättning som påverkar även
organisationens förhållande till sina medlemmar. Vasamuseet ser potential hos polska turister
och försöker själva anpassa sig delvis efter detta kundsegment för att uppnå lönsamhet. Enligt
Grängsjö (1998 refererad i Grängsjö, 2006: 34) ger motsättningarna i uppdraget upphov till
praktiska begränsningar i de strategiska vägvalen mellan marknadsföring och koordinering då
medlemmarna har olika åsikter om hur organisations syfte uppfattas (Grängsjö, 2006: 32).
Vasamuseets kärnvärde kan inte motsäga VisitSwedens logik och på så sätt ser vi museets
begränsningar med dess verksamhet.
Även om attraktionen inte helt håller med denna logik är den beroende av och bör följa med
den officiella målsättningen. Även Andersson påpekar i intervjun att Stockholms
besöksnäring skulle göra mycket mer för att öka antalet polska besökare i staden.
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6. Slutsatser
Syftet med denna uppsats var att redogöra för samt analysera den svenska turistnäringens
anpassning efter det polska kundsegmentet. Studien hade som mål att utvärdera hur
Stockholms turistbransch organiserar sin marknadsföring i Polen samt öka förståelsen för
betydelsen av att samarbeta i nätverk i marknadsföringsfrågor inom turistnäringen.
För att få svar på uppsatsens frågeställningar studerade vi närmare hur begreppen samarbete,
nätverk och destinationsmarknadsföring är nära relaterade till varandra.
Vårt insamlade empiriska material var till stöd för att kunna förstå samspelet mellan
ovanstående begrepp. Vi konstaterar att det behövs ett samarbete mellan olika turistrelaterade
företag för att kunna skapa nätverk där resurser samordnas, vilket i sin tur är nödvändigt för
en lyckad destinationsmarknadsföring. Det bör i slutändan motsvara kundens efterfråga på ett
lättåtkomligt och överskådligt helhetsoffert på en destination.

6.1 Hur ser turistföretag på polska turisters efterfråga? Vad behövs utvecklas för att kunna
öka denna efterfråga? Vilka insatser mot polska turister har svensk besöksnäring idag?

Med hjälp av Gunns (2002) modell har vi fått svar på frågan hur turistföretag ser på polska
turisters efterfråga. Som det framgår av siffror från olika statistiska byråer är efterfrågan
tydlig. Antalet polska turister i Sverige har kraftigt ökat de senaste åren och detta
kundsegment toppar idag svenska gästnätter. Resultatet överensstämmer med Mathias
Andressons och Lena Gunnerheds påstående att polacker visar ett ganska stort intresse för att
besöka Sverige. Grunden till ett väl fungerande system är att destinationen, alltså alla
turistrelaterade företag, bör anpassas efter efterfrågan och här tar man upp faktorer som
destinationen bör utveckla att kunna nå den polska marknaden: tillgänglighet mellan
länderna, lockande attraktioner, anpassad service, information om destinationen och
fungerande marknadsföring.
Resultatet från denna studie visar att destination Stockholm är lättillgängligt för polska
turister, både sjöfart och luftfart är i hög grad utvecklade. Det finns flera attraktioner i
Stockholm som lockar polska turister. Tre av de mest besökta av polacker sevärdheter är
Vasamuseet, Skansen och Stadshuset. Först och främst är det Vasamuseet som är enligt
Brozek den största attraktionen i hela Skandinavien med guidning på polska. Attraktioner kan
inte existera utan service enligt Gunn (2002). Vi fokuserade mest på attraktionens
språkanpassning. Med hänsyn till genomförda intervjuer, kan vi förmoda att Vasamuseet är
mest anpassat efter polskspråkigt kundsegment vilket stämmer överens med Brozek
påstående. Både språkanpassning och gemensam historia är två avgörande faktorer för varför
polacker väljer just detta museum.
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Det finns en del information om destinationen. Både Vasamuseet och Skansen syns hos
polska turistbyråer och polacker är medvetna om attraktionerna. I stort sett har potentiella
turister inte tillräcklig kunskap om Stockholm. De tycker att staden är dyr och vet inte vilka
sevärdheter det finns. Martin Brozek och Karolina Stockhaus anser att destinationen måste
synas för att attrahera och behålla kunden och detta behövs utvecklas i Sverige under
kommande år.
Marknadsföringen är den komponenten i hela turismsystemet som visar största brister.
Sjöresebyråns och Vasamuseets marknadsföringsaktiviteter är inte tillräckliga för alla polska
turister. Här behövs mycket mer stöd i form av samverkan med hela svenska turistnäringen,
särskilt hjälp av VisitSweden.
Alla de ovanstående elementen måste nätverka för att kunna erbjuda ett enhetligt utbud vilket
gör att destinationen därmed utgör ett funktionellt turismsystem. Efter vår fallstudie anser vi
att både marknadsföringen och en del av informationen är de komponenterna som saknas i
hela systemet och därför kan det inte fungera som det skall. Argumentationen leder oss till
slutsatsen att Stockholms turismsystem har brister i sin verksamhet och det faktum bidrar till
att destinationen som total turistprodukt kan ha svårigheter att attrahera polska turister.

6.2 Vilket nätverk finns det mellan VisitSweden och andra turistrelaterade företag i
Sverige?
Vi är mycket benägna att hålla med att VisitSweden är huvudkomponenten i hela
turismsystemet i Sverige. Grängsjös modell gav oss ramar för att diskutera vilket nätverk det
finns mellan VisitSweden och andra aktörer inom turismbranschen i Sverige. Företaget visar
att de har en genomtänkt integrerad kommunikation både på de offentliga och privata
nivåerna med andra aktörer inom branschen. Av de aktörer som har deltagit i fallstudien fick
vi veta, och vi har även läst i andra källor att de delvis använder sig av VisitSwedens
målsättning och kärnvärden. Vi anser att det är viktigt att aktörer stödjer och främjar
VisitSwedens logik och bidrar till destinationens helhetsuppfattning.
Vi anser att VisitSweden har företrädande roll för andra aktörer i besöksnäringen. Som
förebild kan de inspirera andra aktörer i Sverige. Denna upptäckt stärker Lena Gunnerheds
påstående att VisitSweden kan indirekt påverka produktutveckling (exempelvis attraktioner)
genom att berätta vad de vet om målgruppen och vad som kan utvecklas. Tillsammans är
aktörerna starkare. VisitSweden är beroende av aktörerna och aktörerna beroende av
VisitSweden. Alla har att vinna på att turister och besökare vill komma till Sverige.
VisitSwedens ledande position hjälper aktörerna i hela Sverige. Detta bidrar till en gemensam
Sverigebild som gör landet starkare i den internationella konkurrensen.
Tillväxtverkets undersökningar ger en bättre bild av hur många polska turister besöker
Sverige. NSU påverkar VisitSwedens arbete inför skapandet av varumärket Sverige vilket
kan också påverka kommunikationen med den internationella marknaden. Samarbetet kan
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även påverka den gemensamma bilden av landet som VisitSweden med andra offentliga
aktörer försöker förmedla.
Vi förstår att aktörerna inom den svenska turistbranschen ser nytta i att samarbeta med
varandra. Precis som Hägg och Johansson (1982 refererad i von Friedrichs Grängsjö,
2001:42) påpekar, att bygga upp ett företags förbindelser på marknaden är företagets
viktigaste investering och satsning. De aktörer i besöksnäringen som vi har varit i kontakt
med har stort förtroende för VisitSwedens arbete. Aktörer som annars skulle kunnat se
varandra som konkurrenter kan, med VisitSwedens hjälp, istället bilda starka allianser.
Parterna väljer om de vill ingå samarbete med företaget och delta i någon av företagets
kampanjer kring samma budskap. De kan även synas i VisitSwedens digitala kampanjer,
reklamfilmer och annonser. Både Vasamuseet och Skansen bekräftade att deras samarbete
med VisitSweden utgör en betydlig del av deras verksamhet. Dessutom anser vi att det finns
samverkan mellan attraktioner, till exempel konkurrerar Vasamuseet inte med Skansen som
ligger i närheten utan istället är med och bidrar till flera besökare och båda attraktionerna
tillsammans gynnar Djurgårdens varumärke. Samarbete hjälper dem och researrangörer att
exempelvis dra ner kostnader.
Hägg och Johansson (1982 refererad i von Friedrichs Grängsjö, 2001:42) skrev att företagets
utveckling kan både begränsas och ges möjligheter av nätverket. Å andra sidan ser vi att
kanske bättre kommunikation mellan aktörerna i näringen skulle kunna ge effekten att de
skulle ha lite större frihet i beslutsfattande om marknadsföring av deras egna verksamheter
till internationella turister och låta dem arbeta mer självständigt med sin kommunikation till
utländska turister. Till exempel är Vasamuseet den mest besökta och populära attraktionen i
Stockholm bland polska turister enligt Martin Brozek. Både Brozek och Mathias Andresson
förklarar att polacker visar ett stort intresse för museet och detta beror på polsk-svensk
gemensam historia. Museet har en nära dialog med VisitSweden och deras samverkan i
VisitSwedens nätverk anses vara en viktig orsak till framgångarna. Samtidigt försöker museet
öka kännedomen om sig självt och marknadsföra sig självt med stöd av till exempel
samarbete med Sjöresebyrå. Vidare visar resultatet av uppsatsen att Vasamuseet skapar delvis
själva en medvetenhet hos besökaren för att få denna intresserad av att vilja besöka museet.
En medvetenhet skapas genom att Vasamuseet erbjuder, utöver det unika skeppet,
utställningar om museets historia även på polska. Att skapa medvetenhet är viktigt att
framhålla vid marknadsföring av museet. Polska turister blir medvetna om attraktionen
genom kartor, katalog, broschyrer, böcker, guidningar och webbsidan på polska. Allt detta
pekar på att både samverkan med andra aktörer och självständighet är viktiga delar i
marknadsföringsåtgärder. Kanske skulle ännu fler attraktioner kunna försöka attrahera
turister på egen hand?
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6.3 Hur ser interaktion mellan VisitSweden och den polska marknaden ut? Varför uppstår
brister?
I utvärderingen av företaget VisitSwedens arbete med internationell marknadsföring av
Stockholm i Polen har vi identifierat brister i företagets kommunikation med den polska
marknaden. De upptäckta bristerna är i synnerhet frånvaron på tillgänglighet av
informationsmaterial för det polska kundsegmentet. Turistdestinationen som helhet måste ha
förmågan att skapa en medvetenhet hos besökaren för att få denna intresserad av att vilja
besöka platsen. Det tycker vi kan utvecklas när det gäller Stockholm som turistprodukt i
helhet för att attrahera mer polacker till staden. Ovanstående resonemang stämmer överens
med det som Martin Brozek, Mathias Andresson och Karolina Stockhaus påpekade, nämligen
att det behövs fler insatser från staden för att locka polska turister. Även om de själva
försöker locka turister på egen hand är det inte tillräckliga insatser.
I intervjun med VisitSwedens medarbetare Lena Gunnerhed fick vi veta att VisitSweden
gjorde 2011 en genomgång av både marknaden Polen ur olika perspektiv och av vilka parter
som var intresserade av att satsa i Polen. Slutligen blev beslutet att inte investera i den polska
marknaden och vi fick inte något konkret svar varför det inte ledde till några insatser mot
polskt segment. Tre år senare under 2013/2014 har en målgruppsanalys av Polen påbörjats
igen eftersom mycket har hänt under de senaste åren. VisitSweden anser idag att polacker
visar ett stort intresse för att åka till Sverige. Enligt deras senaste analys har Polen dessutom
väldigt stor kännedom om destinationen. Vi anser efter vår undersökning att det kan vara
lönsamt att samarbeta med den polska marknaden. Även Gustav Sörberg, Visitas
branschekonom, tyckte att den polska ekonomin har utvecklats starkt och Polen är ett land
som ligger nära Sverige både kulturellt och geografiskt (Besöksliv A, 2014). Vad kan
VisitSweden uppfatta som en barriär nu 2014 för att kunna etablera sig i Polen? Det som kan
enligt Gunnerhed vara oroväckande för VisitSweden är om polackerna har råd att resa till
Sverige. Hon menade att i dagens läge har zlotyn deprecierat och allt blivit dyrare och
därmed resandet. Det tycks som att det uppstår oklarhet i VisitSwedens verksamhet. Siffrorna
från både IBIS 2012 och Visita undersökning ger bevis på att polackernas närvaro i Sverige är
tydlig. Vi har inte tillgång till de uppgifter som VisitSweden har skaffat sig om polacker i den
senaste analysen. Av detta skäl vet vi inte varför brister i kommunikationen mellan
VisitSweden och det polska kundsegmentet kan uppstå. Förhoppningsvis kommer
målgruppsanalys 2014 avslutas med succé så att VisitSweden äntligen ska upptäcka och
prioritera den polska marknaden.
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7. Avslutande diskussion
Vi började vår problemdiskussion med Vision 2020 som är regeringens nationella strategi för
svensk besöksnäring. Målet med strategin är att fördubbla den turistiska konsumtionen till
500 miljarder kronor per år och skapa trettiofem exportmogna destinationer till år 2020. För
att kunna utveckla turism i destinationen Stockholm och samtidigt närma sig till Vision 2020
kan det vara lönsamt för svensk besöksnäring att satsa mer på samarbete med den polska
marknaden. Vår undersökning visar att det finns potential hos den polska kundgruppen.
Polska turister kan leda till Sveriges turism tillväxt.
Att VisitSweden är till hälften statlig organisation innebär ett visst ansvar för att uppnå
resultat med sin verksamhet då företaget finansieras av statliga pengar och försöker gynna
svensk turistnäring. VisitSwedens verksamhet är av betydelse då företaget innehar ett ansvar
gentemot Sveriges utveckling som turistdestination och ska skapa avkastning för den svenska
turistnäringen. Vi instämmer helt att VisitSweden har huvud roll i hela turismsystemet i
Sverige och dess verksamhet betyder mycket för andra aktörer. Å andra sidan, efter
genomförandet av vår empiriska undersökning kan vi konstatera att kanske bättre
kommunikation mellan aktörerna i besöksnäringen skulle kunna finnas om de skulle ha större
självständighet i beslutsfattande när det gäller marknadsföring av deras egna verksamheter till
internationella turister samt få arbeta friare med sin kommunikation till utländska turister.
Detta tycker vi behövs utvecklas i svensk besöksnäring i den närmaste framtiden för att
kunna uppnå mål 2020. Vi förstår att mer självständigt arbete kan innebära större kostnader
för attraktionens verksamheter.
Genom att engagera oss i turismens utveckling i Stockholm vill vi komma ut på marknaden
för turistbranschen. Först och främst vill vi rekommendera hur attraktioner kan börja
självständigt locka polskt kundsegment med små kostnadseffektiva marknadsföringssteg.
Våra förslag på enkla och billiga marknadsföringsåtgärder som attraktionen kan använda sig
av är att:

 översätta attraktionernas webbsidor till polska
 synas på Internet och i sociala medier:
 diskutera med potentiella kunder och samarbetspartner på bloggar,
diskussionsforum, artikelkommentarsfält,
 skapa annons på facebook och bjuda in folk att gilla facebookssidan,
 skapa reklam om attraktionen på twitter som folk vill dela med sig av

 hitta små resebyråer eller researrangörer (till exempel Sjöresebyrån) som säljer paketerade
resor till Sverige/Stockholm, stödja deras verksamhet i form av samarbete med företagets
gruppagenter och pressbesök. Så får attraktionen synas i partners broschyrer, kataloger och på
webbsidan.
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Ovanstående idéer kan stödja besöksnäringen i att locka flera polska besökare till attraktioner
och följaktligen gynna hela Stockholm enligt vår mening. För kunna attrahera ännu fler
behövs mer finansiella resurser och stöd av VisitSweden. Förhoppningsvis kommer
VisitSweden målgruppsanalys 2014 avslutas med framsteg och leda till konkreta satsningar
mot den polska marknaden.
Om kommunikationen mellan länderna inte kommer att lyckas år 2014 planerar vi själva
inspirera VisitSweden med dess medarbetare och visa att det finns potential hos den polska
kundgruppen eftersom de bidrar till att utveckla destinationen och öka dess intäkter. Som en
följd av detta kan polska turister bidra till att nå målsättningarna i Vision 2020.
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Bilagor
Intervjufrågor till Martin Brozek, Sjöresebyrån


Berättar vad du jobbar med och om dina huvuduppgifter



Hur marknadsför ni Stockholm som turismdestination i Polen? Vad får turister för
information om Stockholm?



Hur stort interesse visar polacker för Stockholm?



Vilken segment reser till Stockholm.



Vad brukar polska turister som kommer till Stockholm göra?



Vad brukar ni att rekommendera att göra i Stockholm? Mat? Nattliv?



Vad tycker du om svensk turistnärings anpassning att ta emot polska turister i
Stockholm?



Vad rekommenderar ni att besöka i Stockholm?



Vad behövs det förändras under kommande år?



Vi läste en artikel med intervju med Thomas Brühl att VisitSweden börjat nu undersöka
polsk marknad vad säger du om det?



Vad säger du om förbindelser mellan länderna?



Vilken transport är mest populär bland polska turister?



Vilken boendeform brukar turisterna välja?



Hur säljer ni resor? Är de paketerade resor eller?



Hur ser ni på turismbranschen i framtider?



Hur det ser ut med Stockholm image bland polackerna i Polen, när det gäller innan resan
och efter?



Har ni haft några stamkunder som kommer gärna tillbaka till er?



Vilken årstid kommer turister till Stockholm?



Vilka uppfattningar har polska turister om stockholmare och hur ser det relationer mellan
nationer?



Vilken uppfattning svenskarna om polska turister, deras beteende osv.



Finns det något problem med polska turister? Vilka barriärer finns det?



Vem tycker du skulle vi kontakta som kan hjälpa oss i vår undersökning om polska
turister?
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Frågor till Vasamuseum


Vilka insatser har ni redan nu för att ta emot denna målgrupp?



Har ni några guidningar på polska?



Har ni broschyrer eller böcker mm i butiken på polska?



Tycker du att det finns ett stor intresse av Vasa bland polska turister?



Kommer de ofta till Vasa (är de många) i jämförelse med andra nationer och föregående
år?



Vad tycker du att de är mest intresserade av? Vad beror det på?



Har du kanske märkt vilka behov och förväntningar har dem? eller har de frågat om
något speciellt?



Tycker du att det är lönsamt med polska besökare?



Hur ser du på framtiden? Kommer det bli ännu bättre?



Vad behövs utveckla om man vilka locka ännu fler polacker dit?



Planerar ni redan idag att införa några förändringar att ta emot polska besökare?

Frågor till Skansen och Stadshuset.


Har ni guidning på polska?



Vilka insatser görs för att attrahera polska turister till museum?



Har ni broschyrer eller böcker mm i butiken på polska?



Är Stadshuset/Skansen populär bland polska turister?



Vad behövs utveckla om man vill locka ännu fler polacker till att besöka
Stadshuset/Skansen?



Planerar ni redan idag att införa några förändringar att ta emot polska besökare?

Frågor till VisitSweden


Hur har ni valt de 12 markander som ni proritetar nu? Varför just de markander?



På vilket sätt gör ni den undersökningen om polska turister?



Vem tänker ni kontakta eller vem har ni redan kontaktat (några resebyråer i Sverige eller
Polen?)?
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Hur vill ni undersöka vilken potentialen finns i Polen? Hur kommer ni mäta: vad är
drivkraften, vilken boendeform vill man ha, vilket budskap lyssnar de på mm? Hur ska ni
veta hur stort intresse det finns hos polska markanden?



Tänker ni genomföra några enkäter? med vem då?



Hur går man tillväga för att uppnå målen och få bästa resultaten? hur lång tid kan det ta?



Om ni bestämmer att det är lönsamt med polska markanden vilka förändringar
kan/tänker ni införa i framtiden? Vad behövs utveckla?

Uppföljningsfrågor:
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Har ni redan kontaktat några företag här i Sverige som kan hjälpa er i era
undersökningar? Vilka är dem (är det Polferries, Stena Line, Wizzair etc)?
Hur valde ni de 2000 respondenter i Polen?
Hur lång tid kan det ta att vara klar med undersökningen? (några månader, några år?)
Samarbetar ni med de andra medlemmarna (med vilka?) i NSU att marknadsföra
varumärke Sverige i Polen?
Vilken uppfattning och bild har polacker om Stockholm/ Sverige? (enligt era
undersökningar)? Är kännedom hög?
Har ni redan planerat vilka förändringar i framtiden kommer det ske i Sverige om ni
bestämmer att det finns potentialen i Polen? (tex transporter, attraktioner mm ?)
Thomas Brühl berättade i intervjun med Besöksliv: "Man får räkna med att man kanske
måste ha en 8 miljoner kronor per år i startbudget på en sådan marknad ". Vad menas
med det? Vad som kommer kosta så mycket pengar?
Vi läste "Intresseförfrågan 2011 Marknad Polen". Du skrev förra gången att ni gör nu en
målgruppsanalys av polsk marknad. I "intresseförfrågan" läser vi PM om marknad
Polen. Gör ni nu samma sak igen? eller de satsningar som ni har nu är fortsättning av den
analysen från 2011? Har VisitSweden gjort alla de planer som ni skriver om mellan år
2011- 2014 ? Beskriver PMet den målgruppsanalysen som du berättade om förra gången
att ni gjorde enkätundersökningen med 2000 polska respondenter?

Tabell 1 (Visita B, 2014)
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Tabell 2 (Tillväxtverket A , 2012)
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Tabell 3 (Tillväxtverket A , 2012)
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Ansvarsfördelning:
Diana: 2.3 2.4 2.5 2.6 3.2 4.4 5.1 Abstract
Joanna: 2.7 3.2 3.3 4.1 4.2 4.3 5.2 7
Tillsammans: 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 2.1 2.2 6.1 6.2 6.3

53

