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Sammanfattning 
Vårt huvudsakliga mål med denna uppsats har varit att studera VisitSwedens arbete med att sälja 

Sverige mot utländska marknader. Detta har vi studerat i förhållande till VisitScotlands arbete och 

tillvägagångssätt. Vår insamlade empiri består av dokumentstudier samt intervjuer med representanter 

för VisitSweden och VisitScotland. Dessutom har vi kompletterat med en intervju med en representant 

för Svensk Destinationsutveckling AB. Vårt empiriska material har vi analyserat utifrån tidigare 

forskning inom ämnet destinationsmarknadsföring. Vi kom fram till att, för att sälja ett land som 

besöksdestination, krävs mer än direkt marknadsföring. Det krävs även marknads- och 

omvärldsanalyser, samt fokus på att få aktörer på destinationen att samverka för att effektivt kunna 

locka utländska besökare. Vi kom också fram till att VisitSwedens arbete har många likheter med, men 

även skillnader från, VisitScotlands tillvägagångssätt. Vi har dock svårt att bestämma vilken 

organisations arbete som är mest lönsamt. I vårt arbete presenterar vi en hypotes utifrån våra teoretiska 

utgångspunkter, som bygger på att ett mellanting mellan de två tillvägagångssätten har störst möjlighet 

att locka utländska besökare. 

  

Nyckelord: Marknadsföring, Samverkan, Marknadsanalys, Omvärldsanalys & Nationella 

turistorganisationer 

 

 

Abstract 
Our main objective with this essay was to study VisitSweden’s effort to sell Sweden to foreign markets.  

This has been studied in relation to VisitScotland work and approach. We collected empirical data 

consisting of document studies and interviews with representatives of VisitSweden and VisitScotland. In 

addition, we have supplemented with an interview with a representative of Svensk 

Destinationsutveckling AB. We based our analysis of our empirical data on previous research in 

destination marketing. We reached the conclusion that, to sell a country as a tourist destination, it 

requires more than direct marketing. It also requires market- and business intelligence and focus on 

getting players in the destination to cooperate in order to effectively attract foreign visitors. We also 

concluded that the work of VisitSweden has many similarities, but also differences from, VisitScotland's 

approach. However, we have had a hard time deciding which organization's work that is most profitable. 

In our essay, we present a hypothesis from our theoretical point of view, based on that a cross between 

the two approaches has the greatest potential to attract foreign visitors. 

 

Key words: Marketing, Cooperation, Market intelligence, Business intelligence & National Tourist 

Organization 
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1. Inledning 

Turism - människors aktiviteter när de reser till och vistas på platser utanför sin vanliga omgivning för 

kortare tid än ett år för fritid, affärer eller andra syften (Tillväxtverket, 2012). Turism är alltså ett relativt 

brett ämne och innefattar allt från charterresa till Maldiverna till cykelsemester i Säffle eller flugfiske i 

Jämtland.  

 

Under de senaste 70 åren, i princip sedan andra världskrigets slut, har globaliseringen genererat en 

konstant ökad möjlighet att resa. Vi kan diskutera historiska händelser, som förbättrade arbetsvillkor, 

lediga helger, en tredje, fjärde och femte semestervecka, teknisk utveckling och andra faktorer som 

påverkat våra möjligheter att företa resor som turister. Men låt oss bara konstatera att turismen har haft 

en närmast lavinartad utveckling sedan mitten av 1900-talet. Mellan 1950 och 1980 ökade antalet 

internationella turistankomster globalt från 25 miljoner till 278 miljoner, för att sedan år 1995 ha nått 

drygt en halv miljard. Sjutton år senare, 2012, var de internationella turistankomsterna fler än en miljard 

enligt World Tourist Organisation (UNWTO, 2013). UNWTO menar också i sin rapport Tourism 

Towards 2030, att under de kommande 15-16 åren kommer antalet internationella turistankomster 

globalt att fortsätta öka med 3,3% per år för att år 2030 nå 1,8 miljarder ankomster.  

 

Turismen är således en snabbt och konstant växande näring och den spås växa ytterligare. Enligt 

UNWTO är ungefär 9% av världens arbetstillfällen kopplade till besöksnäringen (UNWTO, 2013) och 

detta antal förväntas öka. 296 miljoner människor förväntas år 2019 arbeta med något som är kopplat till 

besöksnäringen (Ilo, 2010). Vi kan alltså konstatera att besöksnäringen har varit, är och förväntas förbli 

en stark och i många avseenden lönsam näring. Liksom på en global nivå, har turismen ökat även i 

Sverige – både i omsättning: 264 miljarder kronor 2011, en siffra som gick upp med 4,8% till 275,5 

miljarder kronor 2012 – och i sysselsättning: 168 000 arbetstillfällen 2012, vilket är en ökning med 

5,7% från året innan. Med hänsyn till dessa siffror ter det sig självklart att turism är en näring att satsa 

på och konkurrensen om resenärerna torde således vara hård. Men hur ska man gå tillväga för att nå 

fördelar gentemot konkurrenterna; hur ska man presentera och sälja sin destination?  

 

Sverige, med sin natur, djurlivet, skärgårdarna och närheten till vatten bör ha goda möjligheter att vara 

en konkurrenskraftig turistnation. Tillväxtverket menar dock att för att Sverige ska lyckas med att locka 

resenärer, så krävs det att turismen i landet växer på alla nivåer. Resandet på en global nivå förväntas 

öka ytterligare och för att Sverige ska kunna vara konkurrenskraftigt krävs det större kunskap om vad 

som skapar attraktionskraft (Tillväxtverket, 2012).  

 

1.1. Bakgrund 

I vårt arbete har vi studerat VisitSweden, Sveriges nationella turistorganisation, och deras strategier och 

tillvägagångssätt för att locka utländska resenärer till Sverige och nå fördelar gentemot konkurrenter. 

VisitSweden har, i sin nuvarande skepnad, funnits sedan 2006 då Sveriges Rese- och Turistråd bytte 

namn till VisitSweden, men en nationell turistorganisation har funnits i vårt land i över 100 år.  

Redan 1902 gick hotell, järnvägar och rederier etc. samman och bildade Svenska Turisttrafikförbundet 

med det huvudsakliga syftet att marknadsföra Sverige till utlandet (VisitSweden odat. A).   
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Vi har valt att studera VisitSwedens arbete i förhållande till Skottlands motsvarighet, den internationella 

turistorganisationen VisitScotland. Detta för att vi vid vårt insamlande av fakta upplevde och hörde talas 

om att Skottland kommit långt i sitt arbete med att sälja landet mot utländska resenärer. Skottland 

bedöms också ha:   

”..ett av världens bäst fungerande system för kvalitetssäkring av turistiska produkter”. 

(Västsvenska turistrådet, 2010). 

 

Därför ansåg vi det lämpligt att låta VisitScotlands arbete agera spegel i vår undersökning av 

VisitSwedens tillvägagångssätt och strategier. Vanligtvis fokuserar nationella turistorganisationer på 

destinationsmarknadsföring mot internationella marknader och denna marknadsföring utgör ofta mellan 

hälften till två tredjedelar av den nationella turistorganisationens totala budget, vilket visar hur stor vikt 

marknadsföring har i syfte att attrahera besökare (Middleton & Clarke 2001, s. 328-330). Idag är de 

nationella turistorganisationers huvudsakliga mål och syfte att, på uppdrag av staten, ansvara för den 

övergripande marknadsföringen av sina respektive länder som turistdestinationer. Generellt säljer de inte 

produkter direkt till besökare och de är inte heller direkt ansvariga för kvalitén av de tjänster som 

levereras eller erbjuds - däremot är det ändå vanligt att de nationella turistorganisationerna vill påverka 

utbudet av och kvalitén på attraktioner (Middleton & Clarke 2001, s.327). 

 

Marknadsföringen är alltså en central del i arbetet att locka besökare till en destination. 

Nationalencyklopedin menar att: 

”Marknadsföring är reklam och många andra saker som företag gör för att få människor och andra 

företag att köpa deras varor och tjänster eller satsa pengar i företaget” (Ne.se 2014, A). 

 

Mellan den produkt som företaget vill sälja och kunden som företaget vill sälja till finns ett gap, dels 

fysiskt men också mentalt. Genom olika distributionskanaler täpps detta gap igen, då företaget gör 

marknadsundersökningar och därmed införskaffar kunskaper om marknaden, vilket gör att de kan 

anpassa sina erbjudanden efter efterfrågan. Tjänstemarknadsföring i allmänhet och 

turismmarknadsföring i synnerhet är mer komplext än varumarknadsföring, då tjänster inte är materiella 

och inte kan lagras. Det företag, som säljer tjänsten, måste därför få tjänsten att uppfattas som pålitlig 

och detta går inte utan att kunden känner förtroende för företaget. Marknadsföringen av tjänsten kan 

alltså inte skiljas från marknadsföringen av företaget (Ne.se 2014, B).  

 

Perry & Riege menar att marknadsföringen av destinationer blir allt viktigare och ett mer strategiskt 

tillvägagångssätt i marknadsföringen mot en internationell marknad kan ge konkurrenskraftiga övertag 

gentemot andra destinationer (1998, s. 1291). Likaså menar Pike & Page (2014) att 

destinationsmarknadsföring har kommit att bli en grund för tillväxt och hållbarhet för turistdestinationer 

i en ständigt växande och globaliserad konkurrens om besökare. Även Mostafavi & Mat Som (2010) 

menar att marknadsföringen kommit att bli vital i arbetet med att nå fördelar mot konkurrenterna och att 

kvalitet i de grundläggande delarna av turistprodukten är viktigt - men det räcker inte längre att endast 

fokusera på detta, för att attrahera besökare till en destination.  
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1.2. Problemformulering 

Det ständigt hårdnande klimatet inom turismbranschen har lett till att ett starkare varumärke, ett större 

fokus på varans image och en större kunskap om marknaden krävs för att vara framgångsrik. Det finns 

många olika sätt för aktörer att gå tillväga för att lyckas och strategierna i arbetet bör skifta mellan 

destinationerna.  

 

Vi avser, som nämnt ovan, att studera och jämföra VisitSwedens arbete med att attrahera utländska 

resenärer med VisitScotlands motsvarande arbete som reflektion av detta. Genom att använda 

VisitScotland som spegel till VisitSwedens arbete vill vi kunna belysa tyngden och effektiviteten av 

VisitSwedens arbete. Att marknadsföringen är viktig och har en stor roll i arbetet att sälja ett land har 

framgått av de texter vi presenterat under inledningen av vår studie men vilka andra faktorer och 

åtgärder krävs för att sticka ut från mängden av konkurrenter? Hur ser arbetet före marknadsföringen ut, 

hur fokuserar man på sitt arbete och vilken kunskap om omvärlden och konkurrenterna har man? Hur 

arbetar VisitSweden med att sälja Sverige och få människor från världens alla hörn att resa till landet, 

och hur effektivt är det?  

1.3. Syfte 

Syftet med studien är att, i förhållande till VisitScotland, undersöka Sveriges nationella 

turistorganisation, VisitSweden, och deras arbete med att sälja Sverige till utländska resenärer. Vårt 

huvudsakliga fokus ligger på marknadsföringen av landet, men även på arbetet innan och runt om 

marknadsföringen. 

1.4. Frågeställningar 

- Vad är karaktäristiskt för VisitSwedens arbete med att sälja landet mot utländska marknader, 

- Hur arbetar VisitSweden med att sälja Sverige utöver det direkta marknadsföringsarbetet? 

- Hur ser VisitSwedens arbete ut i förhållande till VisitScotland, vilka likheter och skillnader finns det? 

1.5. Avgränsningar 

Vi väljer att avgränsa vår studie till de nationella turistorganisationerna VisitSweden, inklusive deras 

utlandskontor i Tyskland, Norge och Frankrike samt VisitScotland. Anledningen till att vi väljer att 

jämföra Sveriges nationella turistorganisation med Skottland är att Skottland har kommit långt i sitt 

arbete med att sälja landet och är erkänt ledande inom turismbranschen. Vi väljer också att studera 

Svensk Destinationsutveckling AB för att kunna belysa bakomliggande moment av arbetet med att sälja 

Sverige och värdet av att ha attraktiva produkter att sälja.  

1.6. Definitioner 

För att försöka motverka att eventuella läsare av detta arbete missförstår begrepp, som vi använder oss 

av, eller vad vi syftar till i vårt arbete presenterar vi här våra definitioner och ger förtydliganden av 

begrepp. 

 

- VisitSweden Norge/Tyskland/Frankrike/Storbritannien syftar på de utlandskontor för 

VisitSweden som vi har varit i kontakt med och faller således inom avgränsningarna för vår 

studie.  
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- Målgrupperna WHOPs, DINKs och Active Family är av VisitSweden fokuserade kundsegment, 

mot vilka organisationen riktar sin marknadsföring.  

- WHOPs – Wealthy healthy older people. Äldre människor som är friska och har goda 

ekonomiska förutsättningar, där eventuella barn inte längre bor hemma.  

- DINKs – Double income no kids. Par som har dubbel inkomst men inga barn.  

- Active Family – Föräldrar som prioriterar tid med barnen och vill uppleva saker med familj och 

vänner samtidigt som de gärna deltar i aktiviteter där samtliga familjemedlemmar kan delta.  

- Dragare är en attraktion eller en destination, som är en direkt reseanledning, ex. Ishotellet i 

Kiruna.  

- Marknad i vårt arbete definieras som ett avgränsat område inom vilket potentiella besökare 

finns. 

- Att sälja.. (exempelvis Sverige) definieras av oss som allt arbete med att göra Sverige till en 

attraktiv attraktion och marknadsföringen mot utlandet. 

- Direkt marknadsföring, definieras av oss som det arbete som är direkt riktat mot potentiella 

besökare, det vill säga Kommunikation.  
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2. Metod  

2.1. Metodval och ontologisk ståndpunkt 
Den ontologiska ståndpunkten påverkar hur en forskare väljer att tolka världen och reflekterar således 

dennes arbete. Objektivism och konstruktionism är exempel på ontologiska ståndpunkter. Den 

objektivistiska ståndpunkten betraktar verkligenheten och sociala fenomen som neutrala från aktörerna 

medan den konstruktionistiska ståndpunkten menar, att samhället och dess fenomen är något som 

ständigt skapas och förändras av aktörerna (Bryman 2011, s.36-37). I vår studie tillämpar vi den 

konstruktionistiska ontologiska ståndpunkten, vilken är vanligast inom kvalitativa studier, då vi 

upplever att aktörerna själva skapar sin verklighet och att deras upplevelser beror på tidigare 

erfarenheter. Forskaren presenterar alltid en specifik version av den sociala verklighet som studerats och 

denna kan inte betraktas som slutgiltig då kunskapen ses som någonting obestämbart (Bryman 2011, 

s.36-37).  

 

Vi tillämpar ett kvalitativt tillvägagångssätt i vår studie; Bryman menar att kvalitativ forskning är 

inriktad på ord snarare än på siffror och har alltså ett induktivt angripssätt snarare än ett deduktivt 

(Bryman 2011, s. 340-341).  

 

2.2. Praktiskt genomförande 
Inledningen av vårt arbete bestod i att studera litteratur och tidigare forskning inom det valda ämnet, ett 

problem och en forskningsfråga formulerades men har omformulerats något under arbetets gång. 

Då vi i studien avser att lyfta fram VisitSwedens och VisitScotlands strategier för att sälja respektive 

land har insamlingen av data skett via textanalys av dokument på internet samt genom olika 

intervjuformer med individer, som är förknippade med någon av organisationerna. Vi har hämtat 

empirisk information från hemsidorna VisitScotland.org samt VisitSweden.com. De intervjuer vi har 

genomfört har varit av olika slag och i olika form. Vi inledde med att via e-post ta kontakt med dem vi 

önskade intervjua och presenterade oss själva samt vad vi gjorde och syftet med vår studie. Därefter bad 

vi om en intervju och frågade vilken intervjuform personen föredrog. En del intervjuer har skett via 

telefon eller skype, andra genom e-post och en i direkt kontakt med respondenten, något som 

Denscombe kallar för personlig intervju (Denscombe 2009, s. 235). Denscombe menar vidare, att 

personliga intervjuer är den vanligaste formen av semi- och ostrukturerade intervjuer, vilka vi beskriver 

djupare senare i kapitlet, och innebär ett direkt möte mellan författare och informant (2009, s. 235).  

 

Inom kvalitativa intervjuer är intresset riktat mot respondenternas ståndpunkter och syftet är att erhålla 

fylliga och detaljerade svar. Det är inte ovanligt att intervjuerna i tämligen stor utsträckning avviker från 

den intervjumall som författaren på förhand har formulerat. Det är också möjligt att ställa följdfrågor 

utifrån vad respondenten svarat, vilket inte är möjligt vid kvantitativa intervjuer (Bryman 2011, s. 413). 

De intervjumallar vi har utgått ifrån har sin grund i arbetets problemställning och skiljer sig något från 

varandra beroende på vilken intervjuform som tillämpats, vilket presenteras mer utförligt senare i 

kapitlet. Då det finns en hel del skillnader i tillvägagångssätten mellan de olika intervjuformerna, följer 

nedan en mer utförlig presentation av varje form. Däremot bör vi redan nu nämna att vi föredrar den 

semistrukturerade intervjuformen, eftersom den tillåter oss att ställa följdfrågor samtidigt som ramarna 

för vad vi vill ha ut av intervjun är tydliga. Vid semistrukturerade intervjuer har författaren på förhand 
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en klar lista med ämnen som ska behandlas samt frågor som ska besvaras men han är samtidigt flexibel 

och inställd på att ordningsföljden på frågorna kan avvika från intervjumallen (Denscombe 2009, s. 

235). Vi ville ge oss själva chansen att ställa följdfrågor om respondenten sagt något vi önskade att 

denne utvecklade och låta respondenten tala relativt fritt samtidigt som vi kunda luta oss mot vår 

intervjumall om intervjun kom att glida iväg för långt ifrån ämnet.  

 

2.3. Datainsamling 
Nedan presenteras de olika tillvägagångssätten för empiriinsamling, som vi tillämpade under vårt arbete.  

 

2.3.1. E-postintervjuer  
Denna intervjuform har vi genomfört när respondenterna av något skäl inte önskat eller haft möjlighet 

att genomföra en personlig eller telefon-/skypeintervju. 

 

Då e-postintervjuer, till skillnad från telefonintervjuer eller personliga intervjuer, inte ger intervjuaren 

möjlighet att ställa följdfrågor på respondenternas svar är det svårt att undvika att konstatera att e-

postintervjuer påminner om en strukturerad intervju. Den strukturerade intervjun associeras gärna med 

kvantitativa studier och används vanligtvis i surveyundersökningar i syfte att kunna jämföra 

respondenternas svar direkt mot varandra, då de svarar på samma frågor men möjlighet till att ställa 

följdfrågor inte ges (Bryman 2011, s. 203). Vi menar att våra e-postintervjuer inte kan kategoriseras som 

semistrukturerade, eftersom samtliga frågor har skickats vid ett tillfälle och inga följdfrågor på svaren 

har ställts. Samtidigt menar vi att de inte helt kan kategoriseras som strukturerade intervjuer, då syftet 

inte har varit att direkt kunna jämföra respondenternas svar mot varandra. Dessutom har frågorna skiljt 

sig något från varandra beroende på respondent. För att i den mån det är möjligt närma oss 

semistrukturerade intervjuer via e-post, valde vi också att formulera frågorna enligt en mer tematisk 

karaktär för att ge respondenten fri möjlighet att själv formulera sina svar.  

 

Bryman menar att e-postintervjuer kan ha positiva effekter, då svaren tenderar att vara genomtänkta och 

grammatiskt korrekta, eftersom respondenten har mer tid att fundera över och formulera sina svar (2011, 

s. 597). Samtidigt menar Denscombe att e-postintervjuer kan vara en nackdel då svaren kan bli mer 

tillrättalagda och återspegla en mer genomtänkt uppfattning än vid en personlig intervju, där svaren 

tenderar att vara mer spontana (2009, s. 248). Nedan följer en tabell över våra respondenter och vilken 

intervjuform som tillämpats. 

 

2.3.2. Telefonintervju/skypeintervju 

Den enda skillnaden mellan intervjuer via telefon och skype är att det ena sker via telefon och det andra 

via dator; utöver det finns inga skillnader i tillvägagångssätten mellan de två. Vi genomförde en 

telefonintervju och en skypintervju och i båda fallen utgick vi från en på förhand framtagen 

intervjumall. Mallen för den andra intervjun skiljde sig något åt från den första då vi utifrån svaren från 

det första tillfället fick nya idéer och valde att ta bort en del frågor, lägga till några nya och omformulera 

ett par gamla. 
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Frågorna i intervjumallen var formulerade efter arbetets syfte och vi ställde följdfrågor, när det kändes 

lämpligt utifrån respondenternas svar. Intervjumallen fungerade alltså mer som som ett stöd och ett 

ramverk för intervjun och det hände att vi valde att bortse från en del frågor i mallen och ställde frågor, 

som vi före intervjun inte tänkt ställa. Vi anser att intervjumallen vi tillämpade vid våra telefon- och 

skypeintervjuer är av semistrukturerad form, vilket vi styrker med Denscombes definition av denna 

intervjuform som vi presenterade tidigare. Även Bryman menar att vid semistrukturerade intervjuer 

utgår intervjuaren från en lista över specifika teman som han önskar ta upp i intervjun. Respondenten 

har stor frihet att själv formulera sina svar och intervjuaren har möjlighet att ställa följdfrågor (Bryman 

2011, s. 415). Bryman menar också att de nackdelar som finns med telefonintervjuer är att man som 

intervjuare inte har möjlighet att läsa av respondentens kroppsspråk, minspel eller gester och se dennes 

reaktioner på olika frågor. Det kan även förekomma tekniska störningar, vilket kan göra att delar av svar 

eller frågor faller bort (2011, s. 433). Vi föredrar dock denna intervjuform framför e-postintervjuer då 

det, som tidigare nämnts, ger oss möjlighet att ställa följdfrågor och därmed få en djupare förståelse av 

ämnet. Vi upplevde det också lättare att känna av hur många frågor vi kunde ställa innan respondenten 

skulle tröttna, ett problem vi upplevde när vi skulle formulera och skicka frågor via e-post.  

 

2.3.3. Personlig intervju 

Vi har endast genomfört en personlig intervju, även om detta är den form av intervju vi helst föredrar. 

Respondenten i den personliga intervjun skiljde sig från de andra intervjuerna då denne var den enda 

som inte representerade någon av de nationella turistorganisationerna VisitSweden eller VisitScotland. 

Respondenten var Johan Willis på bolaget Svensk Destinationsutveckling AB, ett företag vi hade relativt 

låg kunskap om före intervjun. Det PM vi utgick ifrån under intervjun var mest till som minneshjälp då 

syftet med den här intervjun var att låta respondenten fritt, utifrån ett par teman, presentera sina tankar 

och kunskaper. Den personliga intervjun påminnde mest om det som Bryman kallar ostrukturerade 

intervjuer (2011, s. 415). Den ostrukturerade intervjun liknar ett vanligt samtal där intervjuaren ställer 

följdfrågor när det kan tänkas intressant (Bryman 2011, s.415), vilket karaktäriserade vår personliga 

intervju.  

 

2.3.4. Dokumentstudie av virtuella dokument 

En del av vår empiriinsamling har bestått av att studera VisitSwedens och VisitScotlands respektive 

hemsida. Bryman kallar dokument som finns på internet för virtuella dokument och menar att den 

enorma mängd som finns tillgänglig på nätet både kan analyseras kvalitivt och kvantitivt (Bryman 2011, 

s. 499). Utöver studien av de nationella turistorganisationernas hemsidor har vi också studerat en del 

statistik som finns tillgänglig och genomförandet av arbetet har således en del kvantitativa inslag. Vi vill 

dock poängtera att vi inte genomför någon typ av analys av kvantitativ data i studien utan de siffror som 

presenteras har endast som syfte att skapa förståelse för turistindustrin i allmänhet och turismen i 

Sverige och Skottland i synnerhet och att sätta dessa två länder i perspektiv till varandra. Bryman menar, 

att när man använder virtuella dokument i en studie, måste man vara medveten om att webbsajter 

kontinuerligt förändras, vilket gör att den fakta som författaren senare refererar till i sin studie kan ha 

uppdaterats eller helt försvunnit. Av det skälet är det viktigt att författaren i referenslistan presenterar det 

datum denne har tagit del av det virtuella dokumentet.  
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2.4. Val av respondenter 

Valet av respondenter har skett utifrån ett antal olika faktorer. För det första ämnade vi komplettera 

dokumentstudierna av VisitSweden och VisitScotland med intervjuer med representanter för 

organisationerna, detta för att få ytterligare tyngd i empiriavsnittet. Vi vände oss således till 

VisitSwedens marknadsföringdirektör då vi upplevde det lämpligt i förhållande till studiens syfte och till 

en representant för VisitScotland vars kontaktuppgifter vi fick via en bekant till oss. Då studien i 

huvudsak fokuserar på att studera VisitSwedens arbete med att locka utländska turister till vårt land 

ansåg vi det lämpligt att kontakta representanter för VisitSwedens utlandskontor. Vid våra 

dokumentstudier framgick, att VisitSweden lägger stor vikt vid sina utlandskontor som representerar de 

12 prioriterade marknader, som VisitSweden identifierat. Detta beskrivs mer utförligt senare i arbetet. 

De 12 prioriterade marknaderna är indelade i tre undergrupper eller snarare undermarknader. Vi valde 

att kontakta åtminstone ett utlandskontor från vardera undermarknad. Intervjun med en representant från 

bolaget Svensk Destinationsutveckling AB är den som mest skiljer sig från de andra då denne inte är 

anställd av VisitSweden. Däremot har hans bolag kopplingar till VisitSweden.  

 

Nedan presenterar vi en tabell över våra respondenter – namn, organisation, arbetstitel, datum för 

intervjun, intervjuform samt intervjuns längd.  

 

Respondent Organisation Arbetstitel Datum Intervjuform Längd 

Andreas Bunkus VisitSweden Marketing Manager 

Tyskland 

2014-04-25 Skypesamtal 25 min 

Thomas 

Johansson 

VisitSweden Country Manager Norge 2014-04-25 Telefonintervju 20 min 

Sofia Kinberg VisitSweden Director of Marketing 2014-04-22 E-postintervju - 

Lee McRonald VisitScotland Consultancy Service 

Manager 

2014-04-16 E-postintervju - 

Barbara 

Samoilenko 

VisitScotland Marketing Manager 

Europe 

2014-05-15 E-postintervju - 

Linda Williams VisitSweden Country Manager 

Frankrike 

2014-04-25 E-postintervju - 

Johan Willis SveDest Management Konsultant 2014-05-05 Personlig intervju 60 min 

Tabell 1 

 

2.5. Etiskt ställningstagande 
När undersökningar likt denna genomförs ställs en del krav på författarna. Man förväntas respektera 

respondentens rättigheter och värdighet, undvika att deltagare lider någon typ av skada genom att 

medverka i undersökningen, samt arbeta på ett ärligt sätt och respektera respondenternas integritet 

(Denscombe 2009, s. 193). Vi var under våra intervjutillfällen nogranna med att fråga huruvida 

respondenten accepterade att vi presenterade denne med namn och arbetstitel i arbetet. Ingen respondent 

önskade att inte presenteras med namn och arbetstitel och således upplevde vi inga problem gällande 

anonymitet och konfidentialitet. Med det sagt har vi givetvis behandlat intervjuerna och 

transkriberingarna konfidentiellt, vi som författare är de enda som har tillgång till materialet utöver det 

som presenteras i arbetet.  
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Denscombe menar vidare att ingen ska tvingas att delta i studien, utan deltagande måste vara frivilligt, 

dessutom ska författaren har givit tillräckligt mycket information om undersökningen för att 

respondenterna ska kunna göra en förnuftig bedömning av huruvida de vill deltaga eller inte (2009, s. 

197). I vårt arbete upplevde vi inte att detta var ett problem; vi kände att vi utan att riskera att 

intervjupersonerna skulle förställa sig eller svara annorlunda på frågorna kunde presentera studiens 

syfte.    

 

När man genomför en intervju är det lämpligt att spela in samtalet för att i efterhand lättare kunna 

behandla materialet och transkribera samtalet. Men innan intervjun bör författaren se till att erhålla 

respontentens samtycke till att intervjun spelas in (Denscombe 2009, s. 255). Samtliga våra respondenter 

gav sitt samtycke till att vi spelade in samtalet. 

 

2.6. Analysmetod 

Efter avslutad intervju bör den transkriberas. Detta innebär att författaren skriver ut samtalet i sin helhet 

med inspelningen som stöd. Anledningen till transkribering är att materialet är mer lätthanterligt om det 

är utskrivet, framförallt när materialet ska kodas och analyseras (Aspers 2011, s.155-156). Vi har 

tillämpad kodning i vårt analysarbete, då koder möjliggör distinktioner inom det empiriska materialet 

och underlättar strukturen. Varje kod har en definition, en så kallad kodanvisning som anger vad som 

menas med koden och vilken typ av material, som bör sorteras under den. Koden kan vara knuten till 

teoretiska begrepp eller en konsekvens av insamlad data. Vi har valt att generera induktiva koder, vilket 

innebär att koder uppstår genom att vi som forskare identifierar dem i materialet (Aspers 2011, s. 168-

169).  

 

Koderna har vi tagit fram utifrån återkommande teman i det empiriska materialet, vilket också är 

kopplat till arbetets syfte och frågeställningar. De koder vi tagit fram är: 

- Direkt försäljning, det vill säga: det arbete som är direkt kopplat till att locka utländska turister. 

Dessa delade vi sedan in i följande underkoder: 

 Distributionskanaler 

 Kampanjer 

 Marknadsföringsstrategier 

 

- Indirekt försäljning, det vill säga det arbete som sker för att nå fördelar gentemot konkurrenter. 

Detta indelades sedan i följande underkoder: 

 Omvärldsanalys 

 Destinationsutveckling 

 Samverkan 

 Forskning 
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2.7. Tillförlitlighet & evidens  

Evidensen är det som avgör om relationen mellan teori och empiri bestyrks eller avstyrks. Först och 

främst måste författaren värdera det empiriska materialet. Då underlättar det att arbeta med koder som 

utformats utifrån studiens forskningsfrågor. Det insamlade material, som är lättast att bedöma vad gäller 

hållbarhet är det, där allt material tydligt bestyrker eller avstyrker teorins påståendesatser under en given 

kod (Aspers 2011, s. 202).  

 

Inledningsvis bör man däremot skilja på hållbarhet hos det insamlade materialet och dess relevans. 

Oavsett hur hållbart ett material är så bör det sorteras bort, om det inte är relevant för studien. Därefter 

får författaren avgöra i vilken mån det kvarvarande materialet har hållbarhet och styrka. Det material 

som undersökaren själv skapat, benämns av Aspers som primärmaterial och har normalt sett den högsta 

hållbarheten. Detta eftersom det samlats in enbart för studien och undersökaren därmed har en god 

kännedom om dess brister. Annat material som finns tillgängligt men som inte skapats av undersökaren 

själv kallas för sekundärmaterial, vilket sällan har samma hållbarhet som primärmaterial. Detta beror på 

att det troligtvis skapats för andra syften än studiens. Däremot kan hållbarheten i sekundärmaterialet öka 

om det finns kännedom om varför, av vem och under vilka villkor materialet skapats. Frågan är hur vi 

vet att ett material är hållbart? Generellt sett kan man använda primärmaterial för att testa 

sekundärmaterial, eller styrka primärmaterial med hjälp av sekundärmaterial. Bevisvärdet hos ett 

material avgörs slutligen i analysen. (Aspers 2011, s. 202-203.)  

 

I vår studie använder vi både primärmaterial och sekundärmaterial. Utifrån Aspers kriterier för 

materialbenämning menar vi att det material, som vi själva inhämtat genom intervjuer är primärmaterial. 

Det material vi inhämtat genom att studera virtuella dokument hör således till sekundärmaterial. Då vi 

inledningsvis i studien studerade virtuella dokument, det vill säga sekundärmaterial, som inte är skapt 

för vår studie, ansåg vi det nödvändigt att komplettera detta med primärmaterial, för att i enlighet med 

det Aspers skrivit om hållbarhet testa sekundärmaterialet utifrån primärmaterialet. Exempelvis ställde vi 

frågor till våra respondenter angående material, som vi inhämtat från deras respektive hemsidor. Det har 

då visat sig att primärmaterialet snarare styrkt än förkastat sekundärmaterialet. Vi har även kännedom 

om vem som har skapat sekundärmaterialet och varför. Detta är kunskap som ytterligare styrker 

materialets hållbarhet enligt Apers. Exempelvis är VisitSwedens och VisitScotlands hemsidor, som 

huvudsakligen utgör vårt sekundärmaterial skapat av dem själva och avser att ge information om 

företaget och deras arbete eller verka informerande för aktörer inom turismbranschen, turister eller dem 

själva.  

 

2.7.1. Tillförlitlighet av intervjusvar 

Denscombe menar att vi i en undersökning kan göra vissa kontroller, som hjälper oss att bedöma 

tillförlitligheten i de intervjusvar vi erhållit.  Till att börja med kan man bekräfta intervjudata med hjälp 

av andra informationskällor (Denscombe 2009, s.265-266). Detta har vi gjort genom att ibland ställa 

samma frågor till olika respondenter samt komplettera med insamlat material från virtuella 

dokumentstudier. Denscombe menar vidare, att intervjuaren bör fundera kring om det är rimligt att 

informanten har kunskap om det som denne berättar och huruvida han eller hon kan behandla ämnet på 

välunderrättade grunder (Denscombe 2009, s.266-267). Detta är också någonting som vi funderat kring 
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både när vi valt respondenter samt formulerat frågorna till dem. Således har vi enbart kontaktat personer 

som vi tror innehar sådan information, som vi söker för studien. 

 

2.8. Avslutande metoddiskussion & metodkritik 

 

Uppsatsen utvecklades inte riktigt som vi till en början hade önskat. Det som under arbetets början var 

planerat som en helt komparativ studie mellan två nationella turistorganisationer, fick istället 

omformuleras till en studie av VisitSweden med vissa kopplingar till- och jämförelser med 

VisitScotland. Detta eftersom vi inte fick den kontakt med VisitScotland vi hade önskat; således blev 

materialet från den svenska nationella turistorganisationen mycket fylligt, medan det fanns brister i vårt 

material från Skottland.  

Vidare upplevde vi att en nackdel gällande tillvägagångssättet i vårt arbete med uppsatsen är källornas 

pålitlighet. Då dokumenten vi tagit del av på VisitSwedens och VisitScotlands hemsida är framställda av 

dem själva, så representerar dessa en subjektiv sanning snarare än en objektiv. Av den anledningen ville 

vi komplettera de virtuella dokumentstudierna med intervjuer, både för att få mer material att arbeta med 

i empirin men även för att få en känsla för huruvida materialet på de båda hemsidorna överensstämmer 

med svaren i intervjuerna. Vi vill också poängtera att respondenterna också representerar en subjektiv 

sanning då dessa tillhör den organisation vi undersökt och således inte är helt opartiska. Intervjuerna i 

studien har vid flera tillfällen skett via e-post, vilket inte är den form av empirisk insamling vi föredrar, 

då vi anser att framförallt personliga intervjuer men även telefonintervjuer tillåter en bättre möjlighet till 

dialog och följdfrågor och därmed kan erbjuda mer utförliga svar.  
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3. Teori 

3.1. Innan produkten säljs – omvärldsanalys & marknadsanalys, kunder & 

konsumenter 

Att sälja en turismprodukt är en komplex fråga, äganderätten tillhör inte köparen, så istället köper man 

en eller flera av varandra beroende eller oberoende upplevelser på en destination eller attraktion. Inom 

turism är den produkt som kommuniceras och säljs en tjänst, alltså något som inte kan lagras, utan något 

som produceras och konsumeras samtidigt. Därför är det viktigt att det företag som levererar tjänsten har 

ett gott rykte, en god image och ett starkt varumärke. Säljer man ett land som besöksdestination, såsom i 

VisitSwedens och VisitScotlands fall, måste man vårda landets varumärke och image samt arbeta med 

de befintliga resurserna och marknadsföra dessa mot rätt målgrupp. Ska man vara framgångsrik i sin 

marknadsföring måste man veta vad man vill marknadsföra och till vem (Kotler & Gertner, 2002).  

En destination är ett område som erbjuder en blandning av turistprodukter och tjänster som konsumeras 

under dess varumärke. Destinationen består av faciliteter och tjänster som är designade för att möta 

resenärens behov och således blir den en kombination av alla produkter och tjänster som levereras. Det 

kan vara ett tydligt avgränsat område som ett land eller en ö men det är inte alltid destinationen eller 

regionen är så avgränsad. Istället menar Buhalis (2000) att för en japansk turist exempelvis, kan 

destinationen vara Europa och en två veckor lång semester kan innefatta besök i flera mer avgränsade 

destinationer.  

En enskild destination, som Sverige, har sällan möjlighet att attrahera alla människor med det utbud man 

har att erbjuda, då vad som kan intressera och attrahera skiljer sig mellan olika grupper. Buhalis (2000) 

och Kotler & Keller (2009) menar att marknadsundersökningar ger aktörerna på destinationen en 

möjlighet att förstå vilka värden turisterna söker och vilka som kan tänkas intresserade av utbudet på 

destinationen. Därför bör marknaden delas upp i olika segment genom att identifiera olika grupper med 

olika behov; detta kan benämnas både marknadssegment och kundsegment. Man kan identifiera dessa 

segment genom att se till demografi, psykografi och övriga olikheter bland människor. Härefter beslutas 

inom vilket segment de största möjligheterna att locka besökare finns och vad av destinationens utbud 

man bör lägga mest vikt på (Kotler & Keller, 2009). Buhalis (2000) menar också att varje destination 

bara kan matcha vissa typer av behov och därför måste man förstå resemotiv, för att sedan kunna 

utveckla rätt erbjudanden till rätt kundsegment. Moutinho styrker detta och menar att innan 

kommunikationen mot potentiella besökare börjar, krävs undersökningar och målgrupps- och 

marknadsanalyser. Han menar att detta hjälper turistaktören att förstå miljön samt identifiera problem 

och möjligheter och därefter enklare veta vilken typ av marknadsföring som lämpar sig bäst mot just en 

viss målgrupp eller marknad (Moutinho 2000, s.79-80). 

“Innovative marketing led by research and using new technologies, will be the only way to manage and 

market competitive destinations in the future for the benefits of their stakeholders”. 

(Buhalis, 2000). 
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Att identifiera kundsegmenten görs inte bara i syfte att veta vilken grupp man ska rikta sin 

kommunikation mot utan även hur man ska presentera och sälja in sin destination och genom vilka 

kanaler kommunikationen bör ske. Social status och konsumentgrupper med liknande intressen influerar 

ofta varandra i vad som är acceptabelt och eftersträvat. Destinationen måste alltså hitta rätt kanaler för 

att nå rätt målgrupp. Att lära sig rätt segment och genom vilka kanaler dessa bäst nås genererar en 

möjlighet att rikta sina resurser rätt och optimera deras styrka (Buhalis, 2000). Vidare är 

kundsegmentering eller marknadssegmentering en möjlighet att identifiera när segmentet generellt sätt 

tenderar att resa. Buhalis (2000) lyfter fram säsongsberoendet hos fritidsresenärer som en anledning till 

att dela in marknaden i olika segment. Barnfamiljer är exempelvis mer beroende av barnens ledighet, 

runt jul och under sommaren och andra lov, medan pensionärer ofta reser under lågsäsong för att resa 

billigare. Därför måste destinationens aktörer identifiera säsongsmönstren bland de varierande 

segmenten. 

För att effektivt kunna sälja ett land krävs alltså att den nationella turistorganisationen genomför 

marknadsundersökningar för att kunna identifiera potentiella kunder. VisitSweden, i vårt fall, måste 

rikta sin marknadsföring mot rätt marknad och erbjuda den bäst lämpade kombinationen av produkter 

och tjänster. Marknadsundersökningen krävs således för att turismprodukten ska kunna formas för att 

tillfredsställa det specifika kundsegmentets behov och krav (Buhalis, 2000). Forskning om vad turisten 

eftersträvar har också blivit allt viktigare - vad som är aktuellt och populärt skiftar mellan perioder. 

Maitland (2008) efterlyser en större kunskap om stadsturismen, då denna har ökat markant i Europa 

under senare tid. Den moderna turisten har blivit alltmer fokuserad mot den genuina upplevelsen 

framför konstruerade attraktioner.  

Men det krävs undersökningar utöver att identifiera kundsegment och potentiella målgrupper för att 

destinationen ska bli lönsam menar Buhalis (2000). Då konsumenterna utvärderar sin reseupplevelse 

som en helhet och associerar destinationen med alla de upplevelser de hade och alla lokala aktörer och 

attraktioner, bortser de alltså från att det faktum att turistprodukten på destinationen består av en mängd 

individuellt producerade produkter och tjänster. Upplevelsen associeras med hela destinationen och med 

de varierade attraktionerna. Därför krävs det enligt Buhalis att undersökningar och studier inte bara ska 

koncentreras till tiden före resan, utan för att en destination ska finna sina svagheter och veta vart man 

ska rikta fokus krävs även undersökningar kring resenärer under och efter resan. 

Flera forskare menar också att man för att kunna vara en hållbar och slagkraftig destination måste 

analysera konkurrenterna. I den alltmer globaliserade världen, där besöksnäringen vuxit lavinartat de 

senaste årtiondena, har konkurrensen mellan destinationerna blir hårdare. Kotler & Gertner (2002) 

menar, att i takt med den ökade konkurrensen blir det alltmer viktigt att lägga fokus på att analysera 

konkurrenterna och känna till deras styrkor och svagheter, då potentiella resenärer har tusentals resmål 

att välja mellan. I och med att destinationen analyserar sina konkurrenter får de kunskap om deras 

position på marknaden och vad de har att erbjuda kunderna. Det ger därför möjligheten att nischa sin 

destination och erbjuda en unik produkt, som sticker ut från mängden av konkurrerande destinationer. 

Likaså menar Perry & Riege (1998) att en konkurrensanalys är viktig för att man senare, genom att 

differentiera och nischa sin produkt efter marknadens önskemål, kan nå fördelar gentemot 

konkurrenterna.  
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3.2. Samverkan – att mobilisera alla inblandade parter 

Inom turismbranschen lyfts samverkan mellan aktörer fram som en väsentlig del av planeringen för 

turism. Sautter & Leisen (1999) menar att samverkan mellan viktiga aktörer är en grundläggande 

ingrediens i hållbar utveckling av turistdestinationer. Man måste aktivt sträva efter att inkludera de 

viktiga aktörerna i planeringsprocessen mot strategi och mål.  

Turistaktörerna, det vill säga den grupp eller den individ som kan påverka eller påverkas av näringen, 

måste bli bättre på att samverka. Sautter & Leisen (1999) menar, att om alla involverade aktörer tar 

hänsyn till andra aktörers intressen kommer turismbranschen på längre sikt att nå ekonomiska fördelar.  

Likaså anser Fyall, Leask & Garrod, som 2001 studerade skotska besöksattraktioner, att samverkan är 

en vital strategi och menar att alla aktörer är medvetna om värdet av samverkan, men de faktiska 

samverkansavtalen inom skotska besöksattraktioner har varit begränsade. Resultat har ofta visat på en 

stor ovilja hos turistföretag att samverka med andra aktörer inom samma geografiska område eller inom 

turistnäringen. 

På senare tid har det dock framkommit att aktörer inom Skottlands turismsektor generellt sätt välkomnar 

möjligheten till en utvecklad samverkan mellan flera organisationer, framförallt gällande 

marknadsföringsstrategier. Aktörerna upplever att en utvecklad samverkansplan med ett gemensamt 

varumärke, tema och strukturerat paketerade besöksattraktionsprodukter är viktig för de inblandade 

parterna och samverkan upplevs av många som nödvändig för att överleva på en marknad där 

konkurrensen från andra aktörer är hård (Fyall, Leask & Garrod 2001).  

3.3. Olika strategier för marknadsföring - att sälja upplevelsen av en 

destination 

Marknadsföringskonceptet uppstod i mitten av 1950-talet och utmanade de tidigare kända koncepten. 

Istället för att marknadsföringen var orienterad mot en produkt skiftade fokus till kunden. Uppgiften var 

inte längre att hitta rätt kunder till produkten utan att leverera rätt produkter till konsumenterna (Kotler 

& Keller, 2009). Att marknadsföra innebär enligt Keller (2011) att en organisation eller ett företag på ett 

övertygande sätt når ut med sitt budskap till sina potentiella kunder. 

“Destination marketing is increasingly becoming extremely competitive worldwide”. 

(Buhalis 2000). 

Med hänsyn till det vi presenterat tidigare i teoridiskussionen vill vi lyfta fram marknadsföring som den 

mest vitala delen i processen att locka besökare till ett land eller annan destination. Först och främst vill 

vi betona, att turism är ett globalt fenomen och genom de moderna transportmedel som finns idag, kan 

turister färdas över hela världen. Detta har, som vi redan varit inne på, lett till att konkurrensen mellan 

besöksdestinationer har blivit hårdare. Mostafavi och Mat Som (2010) menar att global konkurrenskraft 

är det huvudsakliga temat inom turismstrategier under 2000-talet. Kvalitet i de grundläggande delarna 

av turism är en viktig aspekt för att få konkurrensfördelar men detta är inte längre tillräckligt för att 

locka besökare. Istället vill de lyfta fram relationsmarknadsföring som ett element för att nå fördelar 
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gentemot konkurrerande destinationer. De menar att lojala kunder, det vill säga återkommande kunder, 

inte bara genererar återkommande inkomster utan även bidrar till nya kunder, då de tidigare kunderna är 

positiva till destinationen i samtal med vänner och bekanta. Relationsmarknadsföring genererar alltså, 

enligt Mostafavi & Mat Som (2010), nya nätverk av potentiella besökare.  

Även Pratt, McCabe, Cortes-Jimenez och Blake (2009) menar att destinationsmarknadsföring är ett av 

världens mest inflytelserika sätt att öka antalet besökare till en destination samt bibehålla vistelser på en 

destination. Nationella turistorganisationers arbete med att samordna och komplettera den privata 

sektorns marknadsföringsaktiviteter samt utveckla och representera en officiell image för destinationen 

är ett beprövat tillvägagångssätt för turismmarknadsföring. Däremot lyfter Pratt et al. (2009) fram senare 

års debatt om effektiviteten av Nationella turistorganisationers marknadsföring, där kritik riktas mot 

bedömningen av, om och hur marknadsföringen fungerar, för att påverka besökarnas beteende.  

I debatten lyfts det fram att det saknas kunskap om huruvida det är möjligt att koppla antalet besökare 

och deras utgifter under en resa till arbetet med kampanjer. Författarna Pratt et al. (2009) menar, att 

ökad kunskap om hur effektiva olika kampanjer eller typer av marknadsföring är, kan hjälpa de 

nationella turistorganisationerna och andra turistaktörer att skräddarsy sina produkter, anpassa sina 

kampanjer och få större nytta av sina investeringar i marknadsföring. Debatten intensifieras ytterligare, 

eftersom nationella turistorganisationer oftast är finansierade av den offentliga sektorn och frågor har 

väckts huruvida finansieringen av turismsektorn bör fortsätta.  

Pratt et al. (2009) har därför genomfört en studie, där de försökt mäta olika turismkampanjers 

effektivitet. I studien kommer författarna fram till att de mer allmänna marknadsföringskampanjerna 

tenderar att vara mer framgångsrika än nischade marknadsföringskampanjer. Avkastningen för 

investeringen är nästan tre gånger så hög för allmänna kampanjer. Forskningsresultaten antyder att 

nationella turistorganisationer bör marknadsföra sina destinationer till en så bred målgrupp som möjlig, 

för att tilltala fler potentiella besökare. Resultaten av studien visar även att de mer segmenterade 

marknadsföringskampanjerna har svårare att attrahera potentiella besökare och därför kan vara mindre 

kostnadseffektiva. Den globala konkurrensen och de nya, mer erfarna och krävande resenärerna har 

också lett till att destinationsmarknadsförarna har blivit den viktigaste länken mellan resenären och den 

lokala leverantören. Destinationsmarknadsförare, eller i vårt fall nationella turistorganisationer, måste 

basera sin kommunikation på marknadsanalysen för att möta efterfrågan med ett strukturerat utbud 

(Buhalis 2000).  

Keller (2011) diskuterar begreppet marknadskommunikation och definierar det som de medel som 

företag använder för att informera, övertala och påminna konsumenter - direkt eller indirekt, om 

produkten de säljer. Denna marknadskommunikation har inom turismbranschen allt mer präglats av 

internet, som vuxit och fått en större roll för resenärerna. Det kan ju genom internet sköta sin egen 

bokning och själv planera resan utefter egna behov och önskningar. I och med detta menar Kotler och 

Keller (2009) att aktörer inom turismbranschen tvingas till allt mer genomtänkta och internetfokuserade 

marknadsföringsstrategier och mer resurser bör därför riktas mot internetbaserade kanaler för 

kommunikation.  
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4. Empiri 

VisitSweden, som är vårt huvudfokus i det här arbetet, presenterar sig som Sveriges 

kommunikationsföretag och har som ansvar att marknadsföra landet internationellt. De beskriver sig 

själva som Sveriges röst i världen och organisationens mål är bland annat att öka antalet besökare till 

Sverige. Deras uppdrag enligt vad som står skrivet på företagets hemsida är:  

- Att marknadsföra varumärket Sverige internationellt 

- Att marknadsföra svenska destinationer och upplevelser utomlands 

VisitSwedens vision är att öka omvärldens vilja att resa till Sverige. De vill att fler människor 

uppmärksammar Sverige och har en positiv bild av landet, destinationerna, upplevelserna, invånarna och 

den svenska livsstilen. VisitSweden strävar efter att nå målen för Sveriges nationella strategi för år 

2020, vilket är att svensk besöksnäring ska fördubbla sin omsättning samt sina exportintäkter och även 

öka sysselsättningen inom näringen (Besöksnäringens kommunikationsguide odat).  

VisitSweden ägs till hälften av den svenska staten via näringsdepartementet och till andra hälften av 

Svensk Turism AB, vilket är ett företag som i sin tur ägs av den samlade svenska besöksnäringen. 

Företagets formulerade affärsidé är att i samverkan med partners skapa en attraktiv bild av Sverige 

internationellt för att försöka attrahera besökare till landet och även skapa affärsmöjligheter för svenskt 

näringsliv (VisitSweden odat. B).  

4.1. Bakomliggande arbete – forskning och marknadsanalyser, kunder och 

konkurrenter 

VisitSweden har tagit fram 12 prioriterade marknader, vilka man riktar sitt arbete mot. Marknaderna är 

framtagna utifrån flera olika faktorer, så som ekonomisk utveckling, tillgänglighet, marknadens 

kännedom om Sverige och huvudsakliga reseanledningar (Besöksnäringens kommunikationsguide 

odat). De 12 marknaderna är indelade i underkategorier baserade på hur hög kännedomen om Sverige 

är. Direktmarknaderna innefattar Norge, Danmark och Finland och på dessa marknader anses 

kännedomen om Sverige vara hög. Till potentialmarknader, där kännedomen inte är lika hög, räknas 

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

prioriterade marknader, där kännedomen om Sverige anses vara relativt låg i förhållande till övriga 

prioriterade marknader; denna kategori kallas utvecklings- & tillväxtmarknader. Arbetet på de olika 

marknaderna skiljer sig något beroende på den uppskattade kännedomen av Sverige. På 

direktmarknaderna arbetar VisitSweden mycket säljdrivande, medan man på utvecklings- & 

tillväxtmarknaderna arbetar med att skapa en högre kännedom om Sverige. På potentialmarknaderna 

tillämpas en kombination av säljdrivande och kännedomsbyggande arbete (Besöksnäringens 

kommunikationsguide odat).  

På varje prioriterad marknad har VisitSweden ett utlandskontor för att ha bättre möjlighet att lära känna 

marknaden, de olika kundsegmenten, målgrupperna som VisitSweden kallar dem, och möjliga 

kulturella skillnader. En viss del av arbetet för utlandskontoren går ut på att framställa 

marknadsrapporter för respektive land. Dessa beskriver landets befolkning och ekonomi och ger en bild 

av Sverige samt resvanor och resebeteende i allmänhet och till Sverige i synnerhet (VisitSweden odat. 

C). Utifrån marknadsrapporterna skapas varje år kortfattade marknadsprofiler för de 12 prioriterade 
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marknaderna. Rapporterna bygger på flera olika källor, bland annat officiell statistik, målgruppsanalyser 

och utlandskontorens marknadskunskaper. Marknadsrapporterna ska bidra med en översiktlig 

presentation av marknaden i fråga med fokus på befolkning, ekonomi och resebeteende men det 

presenterar även vilken typ av resenär som besöker Sverige och vad de vill uppleva på resan 

(VisitSweden odat. D). Andreas Bunkus på VisitSwedens kontor i Tyskland berättade att 

marknadsprofilen för Tyskland är framtagen för den svenska resebranschen och dem som gärna vill 

jobba med Tyskland som marknad, men inte vet hur man ska gå tillväga. Meningen är att ge en bild av 

hur marknaden ser ut i stort - marknadsprofilerna ska däremot inte vara någon vetenskaplig tung 

dokumentation utan mer lätthanterlig information (Bunkus 2014)
1
.  

81% av alla utländska besökares övernattningar i Sverige består av resenärer från de 12 prioriterade 

marknaderna. En bättre kunskap genom ett större fokus mot dessa marknader bidrar till att 

organisationen bättre kan matcha potentiella besökares efterfrågan och behov med rätt utbud. Därför 

riktas kommunikationen mot dessa marknader mot prioriterade kundsegment. VisitSweden har 

identifierat den globala resenären, som är en målgrupp som bland annat kännetecknas av en stor 

potential att resa till Sverige, hög resvana och intresse för genuina upplevelser och resmål (VisitSweden 

odat. E). Dessutom anses de ha en hög disponibel inkomst och vara högutbildade. VisitSweden 

uppskattar att 10-30% av befolkningen på respektive marknad tillhör målgruppen. Den globala 

resenären delas in i tre segment – Double Income, No Kids, DINKs, som identifieras som unga par utan 

barn. Wealthy, Healthy Older People, WHOPs, som identifieras som friska och äldre par där barnen 

flyttat hemifrån. Det tredje segmentet, Active Family, kännetecknas av sin vilja att umgås och uppleva 

saker med familjen (Besöksnäringens kommunikationsguide odat). Mot varje prioriterad marknad har 

VisitSweden identifierat en eller flera av dessa målgrupper. På direktmarknaderna – Norge, Danmark 

och Finland riktar man sig mot samtliga av dessa målgrupper, medan det på de andra marknaderna 

varierar vilken målgrupp man riktar sitt arbete mot.  

En del av arbetet med att sälja in Sverige till utländska marknader omfattar kontinuerliga analyser av 

konkurrenterna.  Thomas Johansson
2
 på VisitSwedens kontor i Norge berättade, att man utför en ständig 

omvärldsbevakning då man studerar konkurrenterna men han menar att för VisitSweden i Norge är 

Sveriges största konkurrent Norge självt, med alla de aktiviteter som finns. Andreas Bunkus på 

VisitSwedens kontor i Tyskland, menar att man givetvis, i mån av tid, tittar på konkurrenterna och då 

med fokus på länder som produktmässigt och imagemässigt kan konkurrera med Sverige – som de 

nordiska grannländerna framförallt. Vidare berättade Bunkus att konkurrenterna även fungerar som 

bollplank, att de har ett utbyte och en dialog i arbetet.  

VisitSweden har tagit fram någonting som de kallar för Positionsteman. Dessa används i 

marknadsföringen av Sverige som destination och syftet är att positionera Sverige i förhållande till 

konkurrenter samt stärka vårt lands image på längre sikt. Det finns tre positionsteman och dessa är 

speciellt framtagna bland annat utifrån målgruppsanalyser och erbjuder sådant som lockar målgruppen: 

 

                                                 
1
 Skypeintervju med Andreas Bunkus, VisitSwedens kontor I Tyskland, Marketing Manager 2014-04-25  

2
 Telefonintervju med Thomas Johansson, VisitSwedens kontor I Norge, Country Manager 2014-04- 25 
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Positionsteman:  

Urban Nature – svenska storstadsupplevelser 

Inom svenska storstadsupplevelser lyfter man fram de svenska storstäderna Stockholm, Malmö och 

Göteborg och det faktum att de ofta erbjuder en närhet till naturen. De länder som detta marknadsförs 

mot är Danmark, Finland, Frankrike, Italien, Kina, Norge, Ryssland, Spanien och Storbritannien.   

Natural Playground – Sverige som naturlig lekplats 

Inom Natural Playground för man fram, att det i Sverige finns en mer eller mindre unik möjlighet att 

röra sig fritt i naturen tack vare allemansrätten. Man lyfter fram ord som aktivitet, lek, fantasi och 

äventyr. Detta prioriteras i marknadsföringen mot Danmark, Finland, Nederländerna, Norge, Ryssland, 

Storbritannien och Tyskland.  

Swedish lifestyle – svenska kulturupplevelser  

Inom Swedish lifestyle lyfter VisitSweden fram fördjupade upplevelser av den svenska kulturen och 

livsstilen i form av design, historia, traditioner och möten med människor, som kan ge sin berättelse av 

Sverige och landets historia. Detta prioriteras i marknadsföringen mot Danmark, Finland, Norge, 

Tyskland och USA (Besöksnäringens kommunikationsguide odat). 

VisitScotland, som i vår studie används för att relateras till VisitSwedens arbete, har inga utlandskontor 

(Lee McRonald, VisitScotland 2014)
3
, men liksom VisitSweden riktar man sitt arbete mot vissa 

prioriterade marknader. 14 core markets eller internationella nyckelmarknader presenteras. Dessa 

marknader är framtagna efter noggrann komparativ forskning på resebeteende och reserfarenhet 

(VisitScotland odat. A). Presentationen för dessa marknader innehåller trender och konkurrerande 

aktiviteter och används både i syfte att planera marknadsföringen samt att utveckla strategier för 

kampanjer. 

På VisitScotland genomförde man under 2001 och 2002 en varumärkesundersökning för att ta reda på 

anledningen till varför turister valde att besöka Skottland och vilket varumärke landet hade. Forskningen 

visade att bilden av Skottland representerades framförallt av whiskey, tartan, golf, slott och känslan av 

romantik. Men samtidigt upplevdes landet som dyrt och avlägset.  

Tre nyckelord fick representera resultatet av forskningen: 

- bestående vilket syftar till byggnationen, arkitekturen, historien, kulturen och den skotska 

traditionen,  

- dramatiskt vilket representerar landskapet, det vackra ljuset och det ständigt förändrande vädret  

- humant då skottarna sågs som jordnära, innovativa, solida och pålitliga.  

Baserat på forskningsresultatet började den skotska turistindustrin arbeta mot fyra värdegrunder i 

strävan mot en framgångsrik framtid för besöksnäringen – integritet, stolthet, kunnighet & färdighet 

samt uppfinningsrikedom (VisitScotland odat. B). 

                                                 
3
 E-postintervju med Lee McRonald VisitScotland, Consultancy Service Manager 2014-04-16 
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4.2. Samverkan 

I besöksnäringens kommunikationsguide framgår det att besöksnäringen i Sverige idag består av 30 000 

företag. VisitSweden menar att marknadsföringen av Sverige kräver att alla inblandade aktörer är 

medvetna om en plan utifrån gemensamma mål, vilket ger möjligheten att lyckas långsiktigt. Vidare kan 

man se att många av de 30 000 företagen är små och inte själva har resurserna för marknadsföring 

utomlands. Därför har VisitSweden skapat Swedish Long Tail-modellen, vilket möjliggör även för de 

mindre företagen att medverka i marknadsföringen utomlands. Detta blir verklighet genom långsiktiga 

affärssamarbeten och gemensamma marknadsföringskampanjer. Partnerskap kan exempelvis slutas 

mellan offentliga- och privata aktörer och på olika nivåer, såsom lokal, regional, nationell och 

internationell nivå. Idag finns det ungefär 20 partnerskap över hela landet.  

VisitScotland har stor fokus på samverkan. De arbetar i nära kontakt med individuella företag, 

myndigheter och lokala intressenter (VisitScotland odat. C). De arbetar också nära andra 

turismrelaterade företag för att maximera de ekonomiska vinstmöjligheterna för turism i Skottland 

(VisitScotland odat. D). Area Tourism Partnership är ett partnerskap, som grundades 2005 med syfte att 

driva lokala turismintressenter framåt. Nätverket täcker hela Skottland och med VisitScotland i spetsen 

arbetar man för att dra samman lokala intressenter från såväl den privata som den publika 

turistrelaterade sektorn (VisitScotland odat. E).  

4.3. Tillvägagångssätt – marknadsföring och fokusinriktning 

VisitSweden och dess utlandskontor utgår från Besöksnäringens kommunikationsguide, framtagen för 

internationell marknadsföring av Sverige som besöksdestination, som på ett enkelt sätt beskriver hur 

besöksnäringen bör arbeta tillsammans med marknadsföring mot internationella besökare (VisitSweden 

odat. F). 

”Kommunikationsstrategin är baserad på den vision och de mål företaget har, att inför 2020 öka både 

gästnätter och samarbeten”.
4
 

(Sofia Kinberg, Visit Sweden 2014)  

Utöver riktlinjerna i kommunikationsguiden skiljer sig tillvägagångssätten något mellan de olika 

utlandskontoren. Detta beror delvis på att man riktar sin marknadsföring mot olika segment av 

målgrupper, men även på att intressen skiljer sig mellan de olika marknaderna. Andreas Bunkus på 

VisitSwedens kontor i Tyskland menar, att det är viktigt att VisitSweden agerar som ett företag med ett 

gemensamt tillvägagångssätt och en gemensam kommunikationsstrategi. Vidare anser han att det är en 

styrka i företaget att både ha den lokala kännedomen genom utlandskontoren och den mer strategiska 

och övergripande nivån genom huvudkontoret i Stockholm. Thomas Johansson på VisitSwedens kontor 

i Norge menar, att det är självklart att själva arbetet med att locka turister till Sverige skiljer sig mellan 

de olika marknaderna men att alla kontor arbetar efter ett gemensamt mål för turistnäringen i Sverige.  

Vilka distributionskanaler man tillämpar i kommunikationen beror lite på vilket kundsegment man 

vänder sig emot. Thomas Johansson på VisitSweden i Norge menar att man inte kommer ifrån att 

                                                 
4
 E-postintervju med Sofia Kinberg, VisitSweden Director of Marketing 2014-04-22 
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internet är mycket viktigt nu för tiden, så en del eller mycket av kommunikationen sker alltid via nätet 

och sociala medier. Beroende på målgrupp, kan man emellertid komplettera med andra kanaler för att 

öka uppmärksamheten. Han berättade vidare att om man vänder sig till kundsegmentet DINKs som till 

största delen består av yngre par, så används framförallt sociala medier som kanal för kommunikation, 

då dessa, enligt Johansson, är närmast allergiska mot reklam. Vänder man sig mot den äldre målgruppen 

WHOPs, så används mer konventionella kanaler. Även Andreas Bunkus, VisitSweden i Tyskland, 

menar att nätet används flitigt och sociala medier som Facebook, Twitter och Instagram används i deras 

kommunikation. Han menar dock, att mycket av kommunikationen sker via e-postutskick till 

stamkunder som får en typ av nyhetsbrev. Vidare berättade han att man har tagit fram en aktivitetsplan 

för den tyska marknaden, som beskriver hur man ska få fler tyskar att resa till Sverige. Man vet generellt 

sätt vad de olika kundsegmenten är intresserade av och försöker locka dessa med att anpassa och sälja 

vad Sverige har att erbjuda. 

Linda Williams
5
 på VisitSwedens kontor i Frankrike berättade att man på den franska marknaden 

framförallt lägger fokus på mat och kultur, då målgruppsundersökningar i Frankrike har visat, att 

franska DINKs, som är den prioriterade målgruppen i landet, är extra intresserade av lokal matkultur 

och restaurangbesök, vilket enligt Williams gör det till ett mycket användbart kommunikationstema. 

Vidare menar hon att kommunikationen till den franska marknaden är baserad på de centrala 

strategierna som finns, men att man marknadsanpassar genom att lyfta fram vissa delar mer än andra. 

Man utnyttjar de aktuella händelserna och nyhetsläget i Frankrike. 

Andreas Bunkus (VisitSweden Tyskland), berättade att på den tyska marknaden är mat inte en 

reseanledning i sig, istället läggs fokus på att sälja in den svenska naturen, framförallt till målgrupperna 

Active Family och WHOPs, som enligt erfarenhet gärna upptäcker naturen och lär sig hur den fungerar. 

Även den svenska historien och samhörigheten mellan Sverige och Tyskland säljs in. I Norge ser det 

annorlunda ut, då Sverige och Norge påminner mycket om varandra inte minst sett till naturen; där 

försöker man istället sälja in Sverige som ett avbrott i vardagen, enligt Thomas Johansson på 

VisitSwedens Norgekontor. Han menar att Sverige för norrmännen är lite grann som hemma, fast lite 

annorlunda och med touch av utomlands.  

”Vårt mål är att locka flera norska besökare till Sverige” 

(Thomas Johansson, VisitSweden 2014)
6
 

I intervjun med Andreas Bunkus fick vi veta att VisitSweden just nu arbetar med en kampanj som heter 

Swedish Moments. Han beskrev kampanjen som den största VisitSweden någonsin har tagit fram och att 

den pågår i Nederländerna, Tyskland, Danmark och Norge. Andreas Bunkus berättade vidare att 

kampanjen vänder sig mot Active Familysegmentet och att bland annat stugboende och camping lyfts 

fram i kampanjen. Thomas Johansson på VisitSwedens kontor i Oslo berättade i sin tur hur de arbetar 

med Swedish Momentskampanjen. Han sade att den syftar till att locka framförallt barnfamiljer att 

besöka Sverige under vår, sommar och höst, och att kampanjen distribueras ut genom reklamfilm på tv 

och internet. Swedish Momentskampanjen har en hemsida som är tillgänglig att läsa på de språk mot 

vilken kamapanjen riktar sig - tyska, nederländska, norska och danska (Swedish Moments 2013).  

                                                 
5
 E-postintervju med Linda Williams, VisitSwedens kontor i Frankrike, Country Manager 2014-04-25 

6
 Telefonintervju med Thomas Johansson, VisitSwedens kontor i Norge, Country Manager 2014-04-25 
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På VisitScotland fokuseras en stor del av arbetet mot kampanjer. Som ett resultat av forskningen under 

2001-2002 utvecklade VisitScotland kampanjen Live it, Visit Scotland. Kampanjen har pågått sedan 

våren 2002 och syftar till att fånga och presentera den skotska själen och genom att engagera alla de fem 

sinnena erbjuda besökarna en livsförbättrande paus i tillvaron. Man lyfter både fram sin vackra natur 

och sina städer i arbetet med att locka besökare. Man menar att det alltid finns en känsla av historia och 

dessutom välkomnande människor som är passionerade och stolta över landet. Marknadsföringen av 

denna kampanj siktar mot att skapa en nästan oemotståndlig bild av Skottland för besökarna, men man 

arbetar också för att implementera en känsla av ett behov av att besöka Skottland nu så att det inte blir 

en kanske-åker-dit-en-dag-destination utan en måste-dit-nu-destination, samt en måste-dit-igen-

destination. (VisitScotland odat. B). 

VisitScotland arbetar med flera kampanjer både parallellt och överlappande varandra. Kampanjerna 

varierar i längd och komplexitet och likaså varierar marknadsföringen, men traditionella 

marknadsföringskanaler som TV och filmreklam kompletteras med mer webbaserade kanaler, som 

enligt VisitScotland blir allt mer populära att använda i marknadsföringssyfte (VisitScotland odat. C). 

2014 års kampanj, Meet the Scots – homecoming campaign är enligt VisitScotland en möjlighet att 

attrahera ytterligare besökare till landet med 600 olika events runt om på destinationen under hela 2014. 

Det internationella marknadsföringsteamet har utvecklat en strategi för att nå ut till, och inspirera 

internationella gäster, och presentera det speciellt anpassade eventprogrammet för kampanjen. Syftet är 

att presentera Skottland för omvärlden, inte ur en turistbyrås synvinkel, utan sett ur deras synvinkel som 

bor och arbetar i landet – de som känner Skottland bäst, vilket man menar går hand i hand med det 

humana nyckelbegreppet framtaget i forskningen (VisitScotland odat. F). Barbara Samoilenko berättar 

att ryggraden i årets homecomingkampanj är den säsongsanpassade eventkalendern, som ger resenärerna 

en anledning att besöka Skottland under hela året. 

”Our core strategic objective is to achieve greater seasonal spread, which stems from a desire to 

promote Scotland sustainably”
7
 

(Barbara Samoilenko, VisitScotland 2014).  

Målet med kampanjen är att locka nya och återkommande besökare att vilja uppleva landet, antingen för 

första gången, eller söka ny information om man är en åtekommande besökare. Att positionera Skottland 

som en dynamisk och kreativ nation på den internationella scenen, att generera stolthet över landet och 

att låta skottarna själva välkomna besökare från runt om i världen och presentera landets bästa tillgångar 

ska främja turismen i landet. Man arbetar hårt med marknadsföringen och använder alla potentiella 

kanaler för att sprida homecomeingkampanjen. Marknadsföringen grundar sig i den tidigare forskningen 

och i vad som där verkade vara de största bidragande orsakerna till varför utländska besökare valde att 

resa till Skottland. Därför står aktiviteter som golf och friluftsliv högt bland de nyckelteman som 

presenteras, men även historia, konst samt mat och dryck läggs det fokus på. Men målet är inte bara att 

locka turister och besökare utan även att involvera alla delar i den skotska turistindustrin och få alla att 

                                                 
7
 E-postintervju med Barbara Samoilenko, VisitScotland - Marketing Manager Europe 2014-05-15 
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känna sig delaktiga. Att engagera, inspirera och mobilisera samhällen runt om i landet, att locka med 

olika skotska verksamheter men även att förbättra den skotska profilen internationellt anses viktigt 

(VisitScotland odat. E). 

4.4. Svensk Destinationsutveckling 

 

Strategi 2020, som togs upp i inledningen av empiriavsnittet, är namnet på Sveriges målbild för år 2020, 

vilken är att fördubbla landets exportintäkter och omsättning samt öka sysselsättningen inom turismen. 

Strategin togs fram bland annat av Svensk turism AB och VisitSweden och i samband med detta 

diskuterade företagen fördelarna med ett utvecklingsbolag, vars syfte skulle vara att se till att målet för 

strategi 2020 uppfylls. Därför bildades Svensk destinationsutveckling AB eller SveDest 2011 och ägare 

var då Svensk turism AB, VisitSweden och Swedavia. I mars 2014 blev bolaget partnerägt och SveDest 

består idag av fyra partners, varav två var med och skrev Strategi 2020 (Johan Willis 2014). Vi fick en 

intervju med Johan Willis, vars officiella roll i bolaget är managementkonsult och han berättade bland 

annat om SveDest, sin syn på turistindustrin och vikten av samverkan.  

Willis berättade att SveDest främst har haft som uppgift att hjälpa destinationer, som visat potential, att 

bli exportmogna utifrån VisitSwedens kriterier för exportmogna destinationer. Han menade vidare att i 

marknadsföringen av ett land måste arbetet vara oerhört medvetet, fokuserat, smart etc. men för att bli 

riktigt framgångsrik med sin marknadsföring krävs attraktiva produkter att sälja, något Willis menar är 

eftersatt i Sverige. Willis berättade att VisitSwedens VD Thomas Brühl, vid uppstarten av SveDest, tog 

upp bristen på attraktiva produkter; han använde metaforen att Sverige är som en galleria men att det är 

för tomt på hyllorna.  

”VisitSweden har ju uppdraget att marknadsföra Sverige utomlands men det måste ju upp fler produkter 

på hyllorna och det är det som är vår uppgift, att bidra till och stötta processen för att få fram nya 

attraktiva erbjudanden”
8
 (Willis 2014). 

Sverige har ett bra och stadigt inflöde av turister men för att landet ska nå sina mål med turismen för 

2020, måste det finnas fler saker för turisterna att spendera pengar på menar Willis. Det tycker han kan 

vara lite svårt, då han anser att det starkaste Sverige har att erbjuda utländska besökare är en fantastiskt 

vacker och orörd natur. Problemet ligger i att om turisterna kommer hit och upplever naturen och 

utnyttjar allemansrätten, så konsumerar de inte särskilt mycket, vilket genererar låga intäkter för den 

svenska turistnäringen. Utmaningen ligger i att paketera olika typer av upplevelser, så att man kan ta 

betalt för dem anser Willis. Han menade också att den moderna turisten, den globala resenären, som är 

den som VisitSweden fokuserar på, är mycket berest och har sett mycket av världen. Detta har lett till att 

han eller hon letar efter nya exotiska upplevelser.  

”...de vill uppleva det genuina och inte hamna i någon typ av turistcirkus”
9
 

(Willis 2014). 

                                                 
8
 Intervju med Johan Willis, Managementkonsult SveDest 2014-05-05 

9
 Intervju med Johan Willis, Managementkonsult SveDest 2014-05-05  
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Willis poängterade vikten av nischade erbjudanden, sådant som skiljer sig från mängden. Han berättade 

att man på SveDest brukar tala om Värdetriangeln, där toppen består av vad man kallar för dragare 

vilket kan vara till exempel orter, attraktioner eller ett speciellt tema. Dragaren är det som utgör den 

huvudsakliga reseanledningen för besökaren. Han nämnde ishotellet i Kiruna som exempel på en 

dragare och han poängterade att SveDest ställer krav på att dragare ska vara unika. Under dragarna i 

värdetriangeln finns profilerande utbud, som är sådant som profilerar en destination men inte oftast är 

den huvudsakliga reseanledningen. Därefter i värdetriangeln återfinns basutbudet, som Willis menar är 

mycket viktigt för en destination. Basutbud är exempelvis utbudet av boende, restauranger, 

samhällsservice och shopping. Under värdetriangeln står en plattform, som består av den offentliga 

leveransen, vilket innefattar kommuner och regioner, som måste dra sitt strå till stacken för att 

destinationen ska uppfattas som attraktiv och vara välfungerande ur ett besöksperspektiv. Sådant som 

transportmöjligheter, kommunikationer och miljö är här inräknat.  

Willis utvecklade detta genom att ta upp att kärnan av SveDests destinationsutvecklingsarbete handlar 

om att utveckla en plats’ attraktionskraft. Detta handlar inte enbart om att utveckla platsen för besökare 

utan det krävs även att man ser till invånarnas perspektiv. En destination, exempelvis en stad, ska vara 

attraktiv för människor att bo i samtidigt som den är attraktiv för företag att etablera sig i. Lyckas man 

med detta, så ökar även möjligheten att attrahera besökare till staden. Därför vill SveDest vidga synen 

på destinationsutveckling och belysa betydelsen av regional utveckling och vikten av att se till de lokala 

invånarna.    

I intervjun diskuterade vi begreppen samverkan och målbild, vilket Willis beskriver som mycket viktigt. 

Han anser att det bör finnas en uppslutning kring en gemensam målbild inom ett företag och att den 

målbilden sedan måste genomsyra arbetet. Vad gäller samverkan menar Willis, att det är viktigt för 

aktörer att tänka gränslöst, exempelvis att olika regioner kan samverka. Ett problem som han tar upp i 

detta sammanhang är, att vissa regionala aktörer endast vill utveckla sina egna kommuner och inte ge 

någon annan fördelar. Han menar att många svenska aktörer inte förstår hur samverkan kan vara 

gynnande för det egna företaget. Detta kan grunda sig i bristande förtroende för eventuella 

samverkanspartners. Willis avrundar samtalet med att berätta att han anser att affärsmognaden hos 

många turistföretag i Sverige fortfarande är mycket låg, vilket lyser igenom i bland annat den skepticism 

som finns till samverkan. Han menar att hela turistnäringen på det stora hela behöver professionaliseras. 
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5. Analys  

 

Vid flera tillfällen i uppsatsen har vi valt att lyfta fram det faktum, att konkurrensen inom turistindustrin 

är mycket hård, när det kommer till att locka besökare. För att nå ut till potentiella besökare krävs därför 

marknadsföringsstrategier som får kunden att välja en destination före en annan. Marknadsföringen är 

därmed mycket viktig, kanske speciellt för de destinationer som inte har några naturliga dragare, alltså 

attraktioner som i sig lockar besökare. Det gäller för lokala aktörer i området att ta vara på de resurser 

som de förfogar över och paketera attraktiva erbjudanden.  

Det som VisitSweden gjort som ett steg i processen före själva marknadsföringen är att grunda bolaget 

Svensk Destinationsutveckling. En typ av arbetsfördelning där vi antar att VisitSweden insett sina egna 

begränsningar och förstått värdet i att utveckla exportmogna destinationer. Johan Willis anser att just det 

är ett problem i Sverige, att det finns för få attraktioner och för få erbjudanden att marknadsföra. Att ta 

upp problem av detta slag blir för oss ett sätt att djupare analysera arbetet med marknadsföringen av en 

nation som destination. Det går inte att sätta igång att marknadsföra en destination och vänta på att 

turisterna anländer utan det är viktigt att se till att det finns exportmogna destinationer som är 

välförberedda på att ta emot besökare. Detta innebär att det exempelvis i Sverige måste finnas 

tillräckligt många erbjudanden för att fylla de krav och behov som turister kan tänkas ha. Annars 

riskerar destinationen att besökarna blir missnöjda och då inte vill återvända samt att de berättar om sina 

upplevelser för sina närstående, som då kanske väljer att inte resa till destinationen. Detta styrks av 

Mostafavi och Mat Som, som menar att besökare, som talar väl om en destination för sina bekanta är 

den bästa marknadsföringen.  

Vi använder oss här av ordet destinationen eftersom konsumenten utvärderar sin reseupplevelse som en 

helhet och associerar alla upplevelser man haft under besöket med destinationen. Buhalis menar 

nämligen att trots att erbjudanden och upplevelser på en destination kan få olika mer eller mindre goda 

separata omdömen har konsumenterna en känsla av att det rör sig om en enda upplevelse av 

destinationen.  Fastän turistindustrin kan ses som splittrad på grund av att den är så mångfacetterad, så 

behöver den inte upplevas som sådan för besökaren. Man utvärderar sin upplevelse av destinationen 

som helhet trots variationen av upplevelser inom destinationen. Medvetenhet och kunskap om detta är 

viktig för turistaktörer - att de som enskild aktör kan bli starkare tack vare sin delaktighet i en stark 

destination. Detta leder oss in på processen före marknadsföringen - marknadsanalyser, 

omvärldsanalyser och samverkan mellan olika aktörer, för att tillsammans stärka destinationen som de 

har gemensamt. 

 

5.1. Bakomliggande arbete – indirekt försäljning 

 

Samverkan:  

Vi har tidigare tagit upp Buhalis resonemang, att turisten utvärderar en destination som helhet, när 

denne bedömer sin upplevelse av destinationen. Vi väljer att återigen lyfta fram detta, eftersom vi anser 

att det går att koppla till samverkan. Istället för att aktörer på samma destination ser varandra som 

konkurrenter, så menar vi att de bör inse vilka fördelar de kan nå genom att samverka med varandra och 

därigenom förbättra besökarens upplevelse av destinationen som helhet. Exempelvis kan ett hotell, en 
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restaurang och en attraktion paketera ett gemensamt erbjudande vilken bör gynna samtligas 

verksamheter. Vi menar att samverkan är någonting som kan skapa en mer enhetlig och välfungerande 

destination, som ger turisten en mer positiv upplevelse av destinationen.  

Detta är någonting som vi kommit fram till utifrån vår empiri. När vi intervjuade Johan Willis på Svensk 

destinationsutveckling, berättade han att många svenska turistaktörer måste inse vikten av samverkan, 

när det kommer till att utveckla av sina erbjudanden. Just vikten av samverkan är något som även Fyall, 

Garrod och Leask tar upp i sin rapport. De menade (2001) att det i Skottland finns ett intresse för 

samverkansstrategier, medan Willis (2014) presenterade ett problem i att det verkar finnas en viss rädsla 

för att samverka bland svenska turistaktörer. Något som han tror grundar sig i bristande förtroende, han 

menar således att samverkan inom den svenska turistindustrin kan utvecklas. Vänder vi däremot blicken 

mot Skottland, så har VisitScotland tydligt uttryckt att de arbetar för att involvera alla delar i den 

skotska turistindustrin. De vill mobilisera industrin och ha engagerade turistaktörer som tillsammans 

förbättrar den skotska profilen internationellt. Vi upplever att man arbetar mycket med samverkan och 

att arbetet är ganska långt gånget. Vilket kanske kan härledas till att man redan 2001 insett vikten av 

samverkan. Kan det vara så att Sverige i jämförelse med Skottland ligger efter i detta arbete?  

 

Vi förstår det som att den typen av samverkan som Johan Willis syftar på är den där turistföretag 

framförallt arbetar tillsammans med exempelvis produktkombinationer. Detta arbete är ingenting som vi 

noterat att VisitSweden själva arbetar med, utan de har överlåtit den delen till SveDest. VisitSweden 

sysslar snarare med en typ av samverkan där de för samman olika aktörer i gemensamma kampanjer, 

exempelvis Swedish Moments, alltså en form av gemensam marknadsföring. Denna typ av 

marknadsföringserbjudanden som lyfter fram fler olika typer av upplevelser är mer attraktiva och 

slagkraftiga tror vi, vilket gynnar svensk turistnäring. VisitSweden har också tagit fram Swedish Long 

Tail-modellen i ett försök att knyta samverkansband mellan aktörer på den svenska marknaden och ge 

de mindre företagen en chans att medverka i marknadsföringen mot utländska marknader.  Detta är 

givetvis ett steg i rätt riktning, men vi upplever att Sveriges turistnäring generellt sätt behöver bli bättre 

på att samverka.  

 

Sammanfattningsvis kan man säga att VisitSweden arbetar med samverkan i sin marknadsföring, medan 

VisitScotland utöver detta även arbetar med samverkan i arbetet med att stärka Skottlands image. 

Någonting som VisitSweden snarare har överlåtit till Svensk Destinationsutveckling, som försöker få 

svenska turistaktörer att förstå vikten av samverkan. Vi upplever det som att Skotska turistaktörer redan 

är medvetna om detta, medan det är något eftersatt bland svenska turistaktörer. 

 

Omvärldsanalys:  

Destinationsmarknadsföringen blir allt mer tävlingsinriktad menar Buhalis. Likaså menar Mostafavi och 

Mat Som att global konkurrenskraft bör ha ett centralt fokus inom turismstrategier under 2000-talet. 

VisitSweden uppger att en del av arbetet med att sälja Sverige mot utländska besökare läggs på till att 

analysera konkurrenterna och att de har så kallade positionsteman som används i marknadsföringen av 

Sverige i syfte att positionera landet gentemot konkurrenterna. Även Kotler & Gertner och Perry & 

Riege lyfter fram värdet i att fokusera på konkurrensanalys. Kotler och Gertner menar att genom analys 

av konkurrenterna känner man till deras styrkor och svagheter. Detta vill vi koppla till det Andreas 

Bunkus (VisitSweden, Tyskland) sa: att konkurrenterna också kan ses som ett bollplank, och att man har 



26 

 

ett utbyte och en dialog i arbetet. Vi upplever detta som en genväg i processen att locka besökare till 

Sverige, man kan, genom dialog och utbyte, lära sig andra destinationers svagheter och styrkor och vad 

dessa upplevt som lönsamt och inte.  

Men hur mycket fokus lägger VisitSweden på en omvärldsanalys? Utifrån de forskningsartiklar vi tagit 

del av verkar just konkurrensfokus vara en mycket viktig del i processen att sälja en tjänst. Thomas 

Johansson (VisitSweden, Norge) menar, att det på VisitSweden pågår en konstant omvärldsbevakning 

där de tittar på konkurrenterna och Andreas Bunkus (VisitSweden, Tyskland) framhöll, att i mån av tid 

studerar de konkurrensen och då framförallt med fokus på de nationer som produkt- och imagemässigt 

kan konkurrera med Sverige. Vi förstår att konkurrensfokus skiljer sig mellan olika marknader och att 

konkurrensen inte är den samma från land till land. Thomas Johansson berättade exempelvis att i Norge, 

som är relativt likt Sverige, försöker man sälja in Sverige som ett avbrott i vardagen. På så vis tävlar 

man alltså om människors fritid och därmed torde alla aktörer alltifrån charterresor till biografer och 

restauranger anses vara konkurrenter sett ur VisitSwedens perspektiv.  

Frågan är egentligen hur stort fokus och till vilken grad man ska fokusera på konkurrenterna. Att en viss 

omvärlds- och konkurrensanalys måste existera är självklart men var går gränsen mellan att vara ett 

lönsamt fokusområde och ett överarbetat? Att känna till konkurrenterna och deras erbjudanden och 

tillgångar bidrar till att, i vårt fall, VisitSweden har möjlighet att kunna nischa sig och sticka ut från 

mängden eller inse fördelar med en konkurrens strategier och tillvägagångssätt men samtidigt måste 

man fokusera på att förbättra och sälja de tillgångar man faktiskt har.  

Marknadsanalys: 

Kotler menar att en framgångsrik marknadsföring bygger på att marknadsföraren vet vad han vill 

marknadsföra och mot vem. Just detta är något VisistSweden arbetat hårt med. Det noterade vi först och 

främst i kommunikationsguiden på deras hemsida men det var framförallt i intervjuerna med företagets 

representanter, som vi förstod vilken vikt de lägger på marknadsanalyser. Det var tydligt att Andreas 

Bunkus och Thomas Johansson visste precis hur marknadsföringen mot VisitSwedens olika målgrupper 

ser ut, vad besökarna föredrar samt vilka distributionskanaler som bäst når respektive segment.  

Kotler och Keller lyfter fram värdet av marknadsundersökningar i syfte att förstå vad kunden söker. 

Enligt vår empiri är detta något som både VisitSweden och VisitScotland arbetar mycket med. 

VisitSweden har fokus på 12 prioriterade marknader på vilka företaget har utlandskontor i syfte att 

marknadsföra Sverige och arbeta fram en marknadsrapport och marknadsanalys. Styrkan i detta, vilket 

Andreas Bunkus på VisitSwedens kontor i Tyskland lyfter fram, är att man gör det möjligt att få en 

djupare kunskap om landet, om man är på plats. Han menar att de som arbetar för VisitSweden i 

exempelvis Tyskland, bör ha bättre förutsättningar än de som sitter på kontoret i Stockholm att följa 

utvecklingen på den prioriterade marknaden. Utlandskontoren ger möjlighet att följa nyhetsflödet, förbli 

uppdaterade på trender och så vidare, vilket gör att de enklare kan anpassa marknadsföringen för att 

attrahera rätt kundsegment i respektive land. Även VisitScotland analyserar och studerar marknader, 

eller nyckelmarknader som de kallar dem, på vilka de lägger större fokus i sin marknadsföring. 

Skillnaden här ligger i att Skottland inte arbetar med utlandskontor utan arbetet sker från kontoret i 

Edinburgh. Vi menar att detta torde försämra möjligheterna att följa med i de prioriterade ländernas 

utveckling och trender. 
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VisitScotland har lagt fokus på att undersöka landets varumärke. Undersökningen genererade kunskap 

om vad folk förknippar med Skottland och vad som är positivt och negativt i besökarens ögon. Kotler & 

Gertner, menar att i och med att man inom turism inte säljer en vara, utan en tjänst, som produceras och 

konsumeras samtidigt, så krävs det att företaget eller i vårt fall, VisitSweden, som säljer tjänsten, har 

god image och ett välvårdat varumärke. Den skotska turistnäringen vet i och med forskningen om 

landets varumärke vad besökare förknippar med landet och därmed vad de ska lägga större fokus på i 

marknadsföringen och vad de ska försöka arbeta bort eller förändra. Exempelvis framgick det av 

forskningen att Skottland gav en känsla av romantik, något man använt i marknadsföringen av landet 

och de kampanjer man genomför. I samma forskning framgick det också att Skottland kan upplevas som 

avlägset och dyrt och det är således något VisitScotland måste arbeta med att förändra. VisitSweden har, 

såvitt vi förstått, inte genomfört eller färdigställt en liknande studie av samma omfattning, däremot har 

alltså VisitSweden studerat och lokaliserat kundsegment eller målgrupper och hur intressen skiljer sig 

mellan olika målgrupper. Marknadsrapporterna som framställs för respektive marknad av respektive 

utlandskontor är också ett verktyg för att veta vad man ska lyfta fram i arbetet med att sälja in Sverige. 

Med andra ord, VisitScotland har genom forskning tagit reda på hur marknaden upplever landet, och vet 

således vad de kan sälja. VisitSweden å sin sida, vet vad kunden är intresserad av och således vad 

Sverige kan sälja till respektive marknad och målgrupp. De respektive nationella turistorganisationerna 

har alltså nått ungefär samma information men med olika infallsvinklar. Vi upplever dock att 

VisitSwedens kunskap är mer inriktad mot specifika marknadssegment och de kan på så vis fokusera 

kommunikationen mer. 

Kotler & Keller betonar värdet av att lokalisera olika segment och menar att en vara eller produkt inte 

attraherar och tillfredsställer alla människor, då intressen skiljer sig mellan kunderna. Att då, som 

VisitSweden har gjort, lokalisera olika segment genom att identifiera olika grupper och deras intressen 

genererar bättre möjligheter att kunna precisera sin marknadsföring och kommunikation. 

Kundsegmentet eller målgruppen DINKs, ofta yngre par som ännu inte bildat familj, är i Frankrike 

exempelvis generellt sätt intresserade av lokal matkultur och restaurangbesök när man reser, medan man 

vet att i Tyskland är mat och matkultur inte en direkt reseanledning. Denna kunskap bör bidra till en 

effektivare resursfokus.  

Hittills har analysen av VisitSwedens och VisitScotlands arbete med marknadsanalyser samt 

identifiering av målgrupper belyst de positiva aspekterna av detta arbete. Nu vill vi däremot lyfta fram 

en diskussion om huruvida VisitSweden genom sitt fokus på målgrupperna DINKs, WHOPs och Active 

Family missar eventuella potentiella besökare. Var hamnar exempelvis gruppen ungdomar, eller mindre 

aktiva familjer? Vi förstår att en nationell turistorganisation måste ta ett beslut om vilka de ska fokusera 

på att locka till sitt land, eftersom det kan vara svårt att finansiera och utföra en gedigen 

marknadsföring, som riktar sig mot hela världen. Då upplever vi att marknadsföringen i sådana fall bör 

vara mycket allmän och nå ut till så många som möjligt, för att den i någon mån ska vara befogad. Vi 

förstår att organisationer som VisitSweden och VisitScotland därför istället har avgränsat sitt fokus till 

endast några marknader. I det avseendet har organisationerna arbetat på samma sätt och vi anser att 

avgränsningarna mot endast några marknader är nödvändig. Skillnaden är däremot att VisitSweden 

sedan har urskilt tre målgrupper, vilket VisitScotland inte har gjort. VisitScotland är, i vårt tycke, på så 

vis mer inkluderande i sin marknadsföring än VisitSweden. Därför vill vi fokusera på den svenska 

organisationens val av ytterligare avgränsning.  
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På VisitSwedens hemsida presenterar de att deras framtagna målgrupper består av 10-30% av 

befolkningen på respektive marknad. Detta visar att organisationen mycket väl är medveten om att de 

bortser från 70-90% av befolkningen på respektive prioriterad marknad. Dessutom, genom sina 

prioriterade marknader, fokuserar man endast på 12 av världens länder. Thomas Johansson på 

VisitSwedens kontor i Norge nämnde i sin intervju att deras syfte är att få fler norrmän att vilja åka till 

Sverige. Är det då lämpligt att endast fokusera på 10-30 % av befolkningen undrar vi? 

Vi avser behandla huruvida denna prioritering är mer eller mindre effektiv och har därför valt att föra 

argumentation utifrån båda sidor av frågan. Å ena sidan, genom sitt fokus på dessa målgrupper avstår 

VisitSweden från att försöka nå ut till vissa möjliga besökare, å andra sidan varför rikta sig mot andra än 

den av organisationen identifierade, ekonomiskt starka målgruppen - den globala resenären, som både är 

resebenägen och reseerfaren? Frågan är vad som är mest effektivt - att identifiera tydliga målgrupper 

eller inte? Vi har tidigare nämnt att det finns forskning som stödjer identifiering av målgrupper och 

menar att marknadsföring ska riktas mot vad som anses vara rätt målgrupp. Då menar alltså 

VisitSweden att exempelvis en grupp av yngre människor som reser utan föräldrar inte är rätt målgrupp 

för dem. Vi spekulerar i att detta beror på att de ser denna grupp som en ekonomiskt svag grupp eller en 

grupp som inte är intresserade av vad Sverige har att erbjuda. Om det nu är så VisitSweden resonerar, 

något vi tycker oss kunna läsa mellan raderna, så känns det rimligt. På vilket sätt kan det vara lönsamt 

att fokusera på en grupp som är ekonomiskt svag eller allmänt ointresserad av landet?  

Vi har möjligtvis ett svar på den frågan, och i vår argumentation vill vi lyfta fram 

relationsmarknadsföring. I studiens teoriavsnitt presenterade vi Mostafavi och Mat Som som menar att 

återkommande kunder genererar återkommande inkomster samt ytterligare besökare då de talar positivt 

om destinationen i samtal med vänner och bekanta. Vi menar då att till exempel målgruppen unga 

människor, genom en positiv resa till Sverige, kan bli återkommande besökare, framtida besökare, som 

även talar väl om Sverige med sina vänner, som då lär känna Sverige, vilket de kanske inte gjorde innan.  

Chansen att även de vill besöka Sverige är därför möjligtvis större än tidigare. Vi menar slutligen att 

marknadsföring och fokus på även yngre människor, som kanske inte nödvändigtvis är en ekonomiskt 

stark grupp, ändå skulle kunna löna sig om man ser på det som en investering för framtiden.  

5.2. Tillvägagångssätt – direkt försäljning 

 

Både VisitSweden och VisitScotland arbetar med olika typer av kampanjer för att marknadsföra 

respektive land. VisitSweden arbetar just nu med Swedish Momentskampanjen. I intervjuerna med 

Andreas Bunkus och Thomas Johansson på VisitSwedens utlandskontor i Tyskland respektive Norge, 

fick vi reda på att kampanjen särskilt fokuserar på målgruppen Active Family samt att locka besökare 

från den målgruppen till att besöka Sverige under årstiderna vår, sommar och höst. Kampanjen är även 

fokuserad till fyra av VisitSwedens tolv prioriterade marknader, varav samtliga har Active Family som 

prioriterad målgrupp. Två av dessa är Norge och Danmark, som tillhör VisitSwedens direktmarknader. 

De andra länderna som ingår i kampanjen, Nederländerna och Tyskland har även de Active Family som 

prioriterad målgrupp. Däremot har vi uppmärksammat att Finland inte ingår i Swedish 

Momentskampanjen, trots att de tillhör direktmarknaderna och bland annat har Active Family som 

prioriterad målgrupp. Denna bortprioritering ställer vi oss frågande till.  
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VisitScotland arbetar, enligt vår empiri, i ännu större utsträckning med kampanjer än VisitSweden. 

Deras kampanjer syftar till att lyfta fram sådant som identifierats som anledningar till att resa till 

Skottland. Eftersom man vill locka besökare till Skottland året om är utbudet mycket varierat. 

VisitScotland verkar inte rikta marknadsföringen av sina kampanjer mot någon särskild målgrupp och 

det är tydligt att de riktar sig mot den breda massan. Buhalis och Moutinho lyfts fram i studiens teoridel 

och båda menar att en destination genom marknadsanalyser blir mest fördelaktig om man vet vilken typ 

av marknadsföring som lämpar sig bäst mot en viss målgrupp eller marknad. Vi tolkar detta som att de 

då menar att exempelvis en kampanj bör vara specifikt framtagen för en viss målgrupp eller marknad. 

Pratt et al. däremot lyfter i sin studie fram ett resultat som motsäger detta, nämligen att mer allmänna 

marknadsföringskampanjer tenderar att vara mer framgångsrika och lönsamma än specificerade 

marknadsföringskampanjer. De menar att marknadsföring av destinationer bör vara tilltalande för så 

många potentiella besökare som möjligt.  

 

Det finns alltså olika uppfattningar om hur marknadsföring ska genomföras och i det här fallet fokuserar 

vi speciellt på marknadsföringskampanjer, vilket både VisitSweden och VisitScotland använder sig av. 

Den stora skillnaden är dock att VisitSweden, med sin kampanj, fokuserar på en viss målgrupp och fyra 

särskilt utvalda marknader, medan VisitScotland enligt vår uppfattning är mindre segmenterade i sin 

marknadsföring, eftersom de inte riktar in sig mot någon särskilt målgrupp eller marknad. Eftersom vi 

har tagit del av studier som stödjer båda tillvägagångssätten, är det därmed svårt att argumentera för att 

ett sätt är mer effektivt än det andra. Vi ställer oss däremot frågan: Blir VisitSweden genom sitt fokus på 

endast en av sina tre målgrupper för avgränsade i Swedish Momentskampanjen och är det inte att 

avgränsa sig för mycket att dessutom bara presentera kampanjen på de fyra språk mot vilken 

marknadsföringen av kampanjen riktas? Således utelämnas det engelska språket, vilket samtliga 

marknader, i olika stor utsträckning kan och förstår. Hur många potentiella besökare försvinner genom 

denna avgränsning? 

 

Som tidigare nämnt finns en studie, som tyder på att avkastningen i mer allmänna 

marknadsföringskampanjer är tre gånger så hög som vid mer segmenterade kampanjer. Innebär det att 

Sverige hade fått högre avkastning på sina investerade pengar i VisitSweden om Swedish 

Momentskampanjen var mer allmän i sin utformning och även vände sig mot målgrupperna, DINKs och 

WHOPs, eller åtminstone mot alla marknader där Active Family är en prioriterad målgrupp? Samtidigt 

finns det studier vars resultat, om de appliceras på VisitScotlands tillvägagångssätt, menar att deras 

kampanjer blir för allmänna och att mer målgruppsfokuserade kampanjer hade varit att föredra. Däremot 

marknadsför VisitScotland i sina kampanjer sådant som de utifrån forskning identifierat som de mest 

betydande anledningarna att resa till Skottland, vilket måhända innebär, att detta mer allmänna 

tillvägagångssätt ändå kan ses som målgruppsfokuserat?  
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6. Slutdiskussion 

 

Syftet med uppsatsen har varit att studera och undersöka Sveriges nationella turistorganisation 

VisitSweden. För att sätta VisitSwedens arbete i proportion till något har vi också valt att, till viss del, 

studera Skottlands nationella turistorganisation VisitScotland. Att studera själva marknadsföringen och 

kommunikationen till utländska marknader har kompletterats med att studera hur Sveriges, och till viss 

del även Skottlands, arbete runt om själva kommunikationen ser ut.  

Utifrån den första frågeställningen: vad är karaktäristiskt för VisitSwedens arbete med att sälja landet 

mot utländska marknader, vill vi diskutera organisationens utlandskontor. Vi anser att VisitSweden, 

genom sina utlandskontor, har möjlighet att skaffa sig en bättre kunskap om de prioriterade 

marknaderna, deras utveckling och trender. Flera forskare som vi presenterar i teoriavsnittet, diskuterar 

värdet i att känna sin målgrupp och därmed kunna rikta sin kommunikation på bästa sätt. Genom att ha 

utlandskontor besitter VisitSweden kunskap, om varje prioriterad marknad var för sig, vilket medför att 

de kan variera kommunikationen beroende på marknadens behov och intressen.  

Utifrån den andra frågeställningen: hur arbetar VisitSweden med att sälja Sverige utöver det direkta 

marknadsföringsarbetet, vill vi diskutera de prioriterade marknaderna samt den fokuserade målgruppen 

den globala resenären och de segment denne är uppdelad i. Utifrån vår teori kan vi slå fast att en 

destination, eller i Sveriges fall en nation, inte kan attrahera alla människor med sitt utbud då intressen 

skiljer sig mellan olika grupper. Därmed torde denna inriktning på målgrupper vara lönsam. Å andra 

sidan menar forskare att ett mer inkluderande och allmänt fokus är mer lönsamt. Huruvida vad som är 

rätt och fel eller vad som är mest och minst lönsamt kan vi inte uttala oss i, däremot kan vi presentera 

vår uppfattning av VisitSwedens tillvägagångssätt och värdet av det. Vi diskuterar här de två första 

frågeställningarna tillsammans.  

 

En sammanfattning av VisitSwedens arbete är att man har avgränsat hela den internationella marknaden 

till 12 prioriterade marknader. 12 länder mot vilka man riktar sitt fokus i arbetet med att sälja Sverige. 

På dessa 12 prioriterade marknader har VisitSweden tagit fram en målgrupp, kallad den globala 

resenären, en köpstark, resebenägen och reseerfaren målgrupp med stor potential att någon gång resa till 

Sverige. Ytterligare en avgränsning har sedan gjorts, då man delat in den globala resenären i tre 

segment – DINKs, WHOPs och Active Family. Med andra ord är fokuseringen väldigt inriktad. 

VisitSweden uppger att endast 10-30% av befolkningen på marknaderna stämmer in på målgruppen. 

Således, med fokus på endast en mindre del av befolkningen på endast 12 länder, borde VisitSweden ha 

bra förutsättningar att känna sina potentiella besökare väl och därmed kunna effektivisera 

kommunikationen till nästan maximum. Utifrån Kotler & Gertner, Buhalis, Kotler & Keller och 

Moutinho som samtliga menar att en fokuserad kommunikation, mot en välavgränsad marknad med 

välavgränsade kundsegment, är viktiga aspekter för en effektiv marknadsföring, så verkar VisitSwedens 

strategi närmast optimal. Men går Sverige miste om flera potentiella besökare genom denna snäva 

avgränsning? 

 

Vi forsätter här våra slutsatser av arbetet med att lyfta in även den tredje frågeställningen i diskussionen: 

Hur ser VisitSwedens arbete ut i förhållande till VisitScotland, vilka likheter och skillnader finns det? I 

vår studie framgår att de största skillnaderna mellan VisitSwedens och VisitScotlands arbete är 

styrningen mot målgrupper. VisitSweden har alltså identifierat den globala resenären. VisitScotland å 
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andra sidan, verkar inte ha siktet inställt mot en specifik målgrupp. Men likt VisitSweden riktar de sitt 

arbete mot prioriterade marknader eller nyckelmarknader, som de kallar det. Huruvida det är mest 

ekonomiskt lönsamt att rikta sitt arbete mot specifika och avgränsade målgrupper som i Sveriges fall 

eller att rikta den mot den breda massan så som Skottland gör, råder det som sagt delade meningar om, 

vilket framgår av tidigare forskning som vi presenterar i vår teoretiska del. Det är inte möjligt för oss 

som författare att bestämma vilken typ av arbete med att locka besökare, som ter sig bäst i fråga om 

kostnad och effekt. Vi kan inte mäta värdet av marknadsföringen för de två nationella 

turistorganisationerna och således kan vi inte avgöra huruvida VisitSwedens arbete kan effektiviseras, 

genom att arbeta mer likt VisitScotland. Dock kan vi presentera en hypotes. Då den tidigare forskningen 

inte kan erbjuda ett svar på huruvida den inriktade målgruppsmarknadsföringen eller den mer allmänna 

och breda marknadsföringen är mest effektiv, vill vi påstå att ett mellanting, alltså en blandning av de 

båda, kan vara den mest effektiva formen av arbetet med att sälja ett land. VisitSweden riktar sig bara 

mot 10-30% av befolkningen på de prioriterade marknaderna och bör kanske således närma sig 

VisitScotland något och då nå en bredare kundgrupp. VisitScotland å sin sida kanske bör närma sig 

VisitSweden något och avgränsa sin marknad för att kunna specificera och rikta sin kommunikation mer 

effektivt.  

 

Vad gäller samverkan, upplever vi att VisitScotland har kommit en bit längre på vägen än Sverige. 

Johan Willis efterlyser en bättre förståelse för värdet av samverkan och menar att generellt sätt måste 

den svenska turistnäringen professionaliseras. VisitSweden har arbetat fram Swedish Long Tail 

modellen, vars syfte är att få företag att samverka med varandra och även ge mindre företag en chans att 

etablera sig på marknaden. En bra början, men inte tillräckligt.  Frågan är om det ligger på VisitSwedens 

bord att få svenska aktörer inom turismbranschen att förstå värdet av samverkan och skapa 

samverkansband. Eller är det så att det är upp till aktörerna själva, att med hjälp av 

destinationsutvecklingsbolag som SveDest, bedriva arbetet för en bättre samverkan och således låta 

VisitSweden fokusera sina resurser på, att sälja Sverige till utländska marknader? 

 

Även konkurrens lyfts i teoridelen fram som något aktörer inom turistbranschen bör fokusera på. 

Konkurrensanalys kan ge fördelar gentemot konkurrerande företag och representanter från VisitSweden 

uppger att ett visst fokus på omvärlden finns. Hur stora resurser och hur mycket kraft man lägger på att 

analysera omvärlden skiljer sig mellan de prioriterade marknaderna, enligt empirin. I det empiriska 

materialet om VisitScotland framkommer det ingenting om någon som helst analys av konkurrenterna. 

Kanske ses inte konkurrensanalys som speciellt värdefullt, kanske känns ett större fokus på 

konkurrensanalys som missriktade resurser eller så kanske man inte vill presentera arbetet med analysen 

av konkurrenterna. Hur som helst så upplever vi, att fokus på konkurrenterna inte får speciellt mycket 

utrymme i de nationella turistorganisationernas arbete och kanske är detta rätt. Kanske behöver fokus 

istället ligga i att ta fram attraktiva produkter, få aktörer att jobba tillsammans och effektivisera 

kommunikationen mot utlandet. När detta når en tillfredställande nivå, kanske man kan lägga mer 

resurser på konkurrensanalys, men tills dess behöver Sverige fylla hyllorna med attraktiva produkter, få 

fler aktörer att samverka och skapa attraktiva erbjudanden och kanske, utifrån våra egna slutsatser, 

bredda sin marknadsföring något – för att nå fler potentiella besökare. 
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6.1. Förslag på vidare studier 

 

Ett område som denna studie berört och som det råder delade meningar om, är huruvida marknadsföring 

ska vara mer allmän och inkluderande av fler målgrupper, eller mer snäv och inriktad mot vissa 

målgrupper. Vad är mest lönsamt sett till investerade resurser i marknadsföring och vad kan generera 

störst intäkter? Vilket tillvägagångssätt lockar flest turister? Detta är någonting som vi vill ge som 

förslag på vidare forskning. Vi har presenterat vår tes om en kompromiss av dessa två tillvägagångssätt 

men vi skulle gärna se att det finns fler studier som kan stödja antingen det ena eller det andra 

alternativet. Många fler frågor har lämnats obesvarade eller bara delvist besvarade i vår studie. Frågor 

som värdet av konkurrensanalys för nationella turistorganisationer och på vems bord det ligger att 

strukturera samverkan och få aktörer att förstå värdet av detta. Det finns många frågetecken i vår analys 

och våra slutsatser. Fler resurser, mer tid och ytterligare studier skulle krävas för att kunna presentera 

någon form av svar på dessa.  
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Bilagor 

 
Bilaga 1 - Intervjumall för personlig intervju med Johan Willis – Svensk Destinationsutveckling  

Inledande fråga:  

 Är det okej att vi använder ditt namn och arbetstitel i uppsatsen? 

Följande teman avsåg vi sedan beröra i intervjun 

 SveDest roll och arbete  

 Johan Willis roll i SveDest 

 Lokalbefolkningens inverkan på en destination 

 Nischade erbjudanden 

 Genuina attraktioner/upplevelser 

 Samverkan inom turistindustrin  

 VisitSwedens marknadsföringsarbete och SveDest 

 

Bilaga 2 - Intervjumall för telefonintervju med Thomas Johansson – VisitSweden Norge 

 Presentation av oss och vårt arbete 

 Medgivande för inspelning samt att vi använder hans namn & arbetstitel i arbetet 

 Thomas Johanssons roll som country manager? 

 Huvudmålet/syftet med VisitSweden Norge?  

 Hur ser VsNorges marknadsföring av Sverige ut mer konkret och praktiskt? 

 Distributionskanaler? 

 Marknadsför ni mot hela eller delar av Norge? 

 Enligt VisitSwedens kommunikationsguide är era målgrupper DINKs, WHOPs och Active 

Family, på vilket sätt skiljer sig marknadsföringen mot dessa?  

 Andra potentiella målgrupper? Någon som missas? 

 Hur arbetar ni med kampanjen Swedish moments?  

 Några andra kampanjer? 

 Hur pass självstyrda är ni? Dvs. Hur pass tydliga är ramarna i kommunikationsguiden och från 

huvudkontoret för ert arbete?  

 Tittar ni på några konkurrenter, någon annan nationell turist organisation som också har Norge 

som målgrupp? 

 

Bilaga 3 - Intervjumall för skypeintervju med Andreas Bunkus – VisitSweden Tyskland 

 Presentation av oss och vårt arbete 

 Fråga om medgivande för inspelning samt att vi använder hans namn & arbetstitel i arbetet 

 Andreas Bunkus roll som marketing manager? 

 Hur ser marknadsföringen av Sverige ut i Tyskland mer konkret och praktiskt? 

 Distributionskanaler? 

 Marknadsför ni Sverige mot hela eller enbart delar av Tyskland? 

 Vad av Sverige vill ni ”sälja”?  



 

 

 Enligt VisitSwedens kommunikationsguide är era målgrupper WHOPs och Active Family, på 

vilket sätt skiljer sig marknadsföringen mot dessa?  

 Andra potentiella målgrupper? 

 Hur arbetar ni med kampanjen det nya matlandet Sverige ? 

 Har ni andra kampanjer förutom matlandet?  

 Tittar ni något på konkurrenter som också har Tyskland som målgrupp? 

 Hur pass självstyrda är ni, dvs. Hur pass tydliga är ramarna i kommunikationsguiden och från 

huvudkontoret för ert arbete?  

 Hur arbetar ni med marknadsprofilen för Tyskland?  

 Vem är den för? 

 Hur framställs den? 

 Marknadsprofilen lyfter fram der Spiegel, hur arbetar ni med detta? 

 45-64 åringar reser mest (enligt kom-guiden) – störst fokus på dem eller försöker ni locka nya 

besökare (andra grupper)? 

 

Bilaga 4 - Intervjumall för e-postintervju med Sofia Kinberg – VisitSweden Sverige 

- Hur skulle du beskriva VisitSwedens marknadsföringsarbete getemot utländska resenärer, hur 

ser det ut konkret, till exempel vilka distributionskanaler går ni igenom?  

- VisitSweden presenterar 12 prioriterade marknader mot vilka ni fokuserar era resurser. Hur får ni 

Sverige att synas för den bredare marknaden och ett mer allmänt kundsegment (dvs. Förutom 

WHOPs, DINKs och Active Family)?  

- Hur skiljer sig er marknadsföringsstrategi idag jämfört med den från 2010, dvs. Innan strategi- 

och vision 2020 arbetades fram?  

- Sverige är ett relativt ungt land inom besöksnäringen. Finns det några nationer eller destinationer 

vars marknadsföringsstrategi ni ser som en ”förebild”?  

- Är det okej att vi använder ditt namn och arbetstitel i uppsatsen?  

 

Bilaga 5 - Intervjumall för e-postintervju med Linda Williams – VisitSweden Frankrike 

 Tillvägagångssätt: 

- Hur ser marknadsföringen av Sverige ut i Frankrike mer konkret och praktiskt? 

- Vilka distributionskanaler använder ni? 

- Marknadsför ni mot hela eller delar av landet? 

- Vad av Sverige vill ni sälja in i Frankrike?  

 Prioriterade målgrupper: 

- Enligt VisitSwedens kommunikationsguide ska Frankrike rikta sig mot den prioriterade 

målgruppen DINKs, försvinner de andra potentiella grupperna (tex: Active Family och WHOPs) 

under ”radarn” så att säga, eller nås de också av er marknadsföring? 

 Matlandet:  

- Regeringen har beslutat att Sverige ska marknadsföras som ”det nya matlandet”, hur arbetar ni 

med detta? 

 

 



 

 

 Annat:  

- Hur pass självstyrda är ni och hur pass tydliga är ”ramarna” (ex. i kommunikationsguiden för ert 

arbete? 

- Hur arbetar ni med marknadsprofilen för Frankrike? 

- Vem är den för? 

- Hur framställs den?  

- Är det okej att vi använder ditt namn och arbetstitel i uppsatsen?  

 

 

Bilaga 6 - Intervjumall för e-postintervju med Barabara Samoilenko – VisitScotland 

- VisitScotland presents 8 core markets, Sweden among them - how do you reach out to these 

particular markets?  

- Does VisitScotland have offices located in each country or do you manage all marketing from 

Scotland? 

- You have worked with many different campaigns such as “Meet the scots – homecoming 

campaign” and “Natural Scotland” - What do you consider as the main strengths with this type 

of strategy?  

-  In addition to your campaigns, how would you describe VisitScotlands’ marketing strategies 

abroad? 

- Is it alright with you if we use your name and working title in the essay? 

 

Bilaga 7 - Intervjumall för e-postintervju med Lee McRonald – VisitScotland  

- VisitScotland presents 8 core markets, Sweden among them - how do you reach out to these 

particular markets?  

- Does VisitScotland have offices located in each country or do you manage all marketing from 

Scotland? 

- You have worked with many different campaigns such as “Meet the scots – homecoming 

campaign” and “Natural Scotland” - What do you consider as the main strengths with this type 

of strategy?  

-  In addition to your campaigns, how would you describe VisitScotlands’ marketing strategies 

abroad? 

- Is it alright with you if we use your name and working title in the essay? 

 

 

 

 
 

 

 

 

 


