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Sammanfattning  

Turismbranschen är en ung bransch i Sverige men viktig för landets näring och ekonomi där 

en stor del utgörs av fjällturismen. Att marknadsföra en plats kallas 

destinationsmarknadsföring som blivit ett stort fenomen och en viktig del av arbetet med att 

marknadsföra sig inom turismbranschen. Entreprenörerna inom turismbranschen är viktiga då 

de är en stor del av destinationen. Deras marknadsföring och kommunikation blir en kraft att 

räkna med för att attrahera turister till området. Syftet med studien är att identifiera resurser 

som entreprenörer använder sig av för att nå sin målmarknad genom 

destinationsmarknadsföring. För att uppnå detta ska två frågeställningar besvaras: Hur kan 

entreprenörer attrahera gäster genom destinationsmarknadsföring? Vilka 

marknadsföringskanaler använder sig entreprenörer av för att nå ut till sin målgrupp inom 

turismbranschen? De teorier som använts i studien är destinationsmarknadsföring, 

internetmarknadsföring, tjänstemarknadsföring och entreprenör som företagare. Studiens 

metod består av fyra semistrukturerade intervjuer med företag som är verksamma i Åre och en 

innehållsanalys där observation har gjorts på företagens internetmarknadsföring. Slutsatsen är 

att entreprenörerna genom samarbete kan utöka efterfrågan på destinationen och nå ut till fler. 

De marknadsföringskanaler som företagen använt mest är digital kommunikation och mer 

specifikt sociala medier som Facebook och Instagram. Även sökoptimering för att få högre 

trafik till företagens hemsida används av företagen. 
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Abstract 

The tourism industry is a young industry in Sweden but important for the economy and a 

large part of the field is mountain tourism.  Marketing a place is called destination marketing, 

which has become a huge phenomenon and an important part of efforts for promotion in the 

tourism industry. The entrepreneurs in the tourism industry are an important part, as these are 

a big part of the destination. Their marketing and communication becomes a force to reckon 

with in order to attract tourists to the area. The purpose of this study is to examine how 

entrepreneurs through destination marketing reach their target market and with the intention 

to identify marketing channels that the entrepreneur uses. To achieve this, two questions will 

be answered: How can entrepreneurs attract customers through destination marketing? 

Which marketing channels do business owners use to reach out to their target market in the 

tourism industry? The theories used in this study are destination marketing, internet 

marketing, services marketing, and entrepreneurs as business owners. This study’s 

methodology consists of four semi-structured interviews with companies operating in Åre, 

which is a destination where tourists can visit the mountain all year out. Also a content 

analysis has been done where an observation was made looking at the company’s internet 

marketing. The conclusion is that the entrepreneurs through collaboration can increase the 

demand on the destination and reach out to more tourists. The marketing channels that was 

used the most is digital communication, more specifically, social media like Facebook and 

Instagram. Also search engine optimization to get higher traffic to the corporate website is 

used. 
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1 Inledning 

Inledningsvis ges en introduktion till turismbranschen och vikten av entreprenörer inom 

näringen. Vidare introduceras problematiken kring entreprenörers möjligheter inom 

marknadsföring vid begränsade resurser och ett geografiskt avstånd till marknaden. Det leder 

till studiens syfte och med hjälp av de valda frågeställningarna beskrivs inriktningen för 

studien. Kapitlet avslutas med att beskriva undersökningens avgränsningar och varför 

undersökningen är begränsad till det geografiska området Åre. 

1.1 Bakgrund 

I Sverige är turismbranschen en ung bransch men däremot en stor och viktig näring för vårt 

lands ekonomi. Branschen växer starkt för varje år och 2012 växte bland annat turismens 

exportvärde till 6,1 % av Sveriges totala export av produkter och tjänster. Sysselsättningen 

inom turismbranschen ökade med 5,7 % och för hela Sverige var den totala ökningen enbart 

0,9 % (Tillväxtverket, 2013). Fjällturism är en stor del av Sveriges turism med utbud av 

friluftsliv som erbjuds under vintern och sommaren. De stora destinationerna är Åre, Sälen, 

Funäsdalen, Idre och Vemdalen. Bodén (2010) menar att det mest sannolika scenariot fram 

till 2020 är att fjällturismen kommer att fortsätta växa. Med en växande bransch kommer det 

att krävas ett större utbud av produkter och tjänster inom fjällturismen. Därför krävs fler 

aktörer inom turismbranschen för att stärka utbudet, förbättra destinationerna och följa 

efterfrågan. En destination är en geografiskt avgränsad plats där aktörer är verksamma och 

skapar ett utbud för turister, det vill säga de personer som rest utanför sitt hemområde 

(Weaver & Lawton, 2010 sid. 115). Då destinationen är en naturbaserad produkt som behöver 

aktörer för att utöka och komplettera kärnprodukten blir destinationen aktörernas spelplan 

inom fjällturism. Utan utbud och marknadsföring attraheras inte turisterna och får inte 

vetskapen om den specifika destinationen. (von Friedrichs Grängsjö, 2003). Fenomenet att 

marknadsföra en plats kallas destinationsmarknadsföring och har blivit en viktig del av arbetet 

att marknadsföra sig inom turismbranschen. 

En viktig del av turismbranschen är som tidigare nämnt aktörerna och de som skapar utbudet 

på en destination. I Sverige finns en stark entreprenörsanda (Tillväxtverket, 2013) och inom 

turismbranschen finns det ett stort antal entreprenörer som hjälpt till att utveckla destinationer 

(Bodén & Rosenberg, 2004, sid. 376-385). Entreprenörerna har inverkan på utvecklingen och 
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graden av destinationens framgång därför blir deras arbete att attrahera turister en viktig del 

av destinationens attraktionskraft beskriver Page och Connel (2009, sid. 302). Därmed blir 

entreprenörernas marknadsföring en styrka och hur de syns och marknadsför sig blir en viktig 

faktor för området (von Friedrichs Grängsjö, 2003). Många entreprenörer har 

resursbegränsningar då de inte alltid har stora företag bakom sig som kan förse dem med 

resurser som behövs. Entreprenörerna kan anskaffa sig resurser genom socialt baserad 

resursanskaffning som innebär att entreprenören kan bland annat utnyttja sitt nätverk som till 

exempel samarbetspartner för att komma åt resurser till företaget till låg eller ingen kostnad 

alls.  Entreprenören finner lösningar på resursbehov utan att använda sig av externa finansiella 

medel som till exempel banker eller riskkapital. Genom att dela på varandras resurser som till 

exempel tjänster kan en av effekterna vara att de når ut till flera. Entreprenörers sätt att 

marknadsföra sig själva får alltså synergieffekter för ett större område och skapar därmed 

andra möjligheter. (Landström & Löwengren, 2009, kap. 8-9) 

1.2 Problemdiskussion 

Precis som många andra branscher måste aktörer i turismbranschen segmentera sin marknad 

och balansera turismen med andra industrier. Det kan uppstå en viss problematik för 

entreprenörer att nå ut till sin målmarknad då den nödvändigtvis inte befinner sig inom 

samma område som turistattraktionen.  För turismentreprenörer kan det vara svårt att 

förmedla en upplevelse och nå ut till sin målmarknad på grund av geografisk distans. (Kotler 

et al., 1993, sid. 199-203) 

Tjänsten produceras och konsumeras samtidigt därför måste budskapet som marknadsförs 

bygga på hela destinationen. Enligt tidigare forskning av Weaver och Lawton (2010, sid. 10) 

måste entreprenörer inom destinationen genom destinationsmarknadsföring lyfta fram och 

marknadsföra hela destinationen för att attrahera turister till området. von Friedrichs Grängsjö 

(2003) diskuterar vidare och menar att aktörerna på destinationen måste samarbeta för att 

hjälpa entreprenörerna att effektivt förmedla sin kommunikation till mottagaren för att 

destinationen ska lyckas. Destinationsmarknadsföring kan användas som ett strategiskt 

tillvägagångssätt för att uppnå konkurrensfördelar på en destination (Shirazi & Som, 2011). 

Tinsley och Lynch (2001) diskuterar hur småturismföretagares nätverk i form av samarbeten 

mellan företagen bidrar till att utveckla hela destinationen, de menar att nätverkandet mellan 

entreprenörer kopplar samman destinationen och därmed attraherar turister. Däremot påpekar 
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von Friedrichs Grängsjö (2003) att samarbetet mellan aktörerna kan vara svårt då många 

individer kan vara inblandade och de har även individuella mål för marknadsföringen. 

Marknadsföring utan större ekonomiska resurser kan betyda svårigheter att nå 

målkonsumenten och därför kan det behövas andra resurser än pengar för att nå ut rätt med 

kommunikationen (Landström & Löwengren, 2009, kap. 8). De begränsade resurser som 

entreprenörer kan ha i en liten verksamhet är problematisk, eftersom de inte kan använda till 

exempel stora marknadsföringskampanjer som har höga kostnader och därför behöver 

samarbeta med andra företag för att dela på kostnaderna (Holmquist, 2009, sid. 87).  

Problemdiskussionen visar hur entreprenör genom destinationsmarknadsföring, nätverkande 

och samarbete med varandra kan utveckla destinationen. Dock visar den forskningen inte hur 

aktörerna inom destinationen marknadsför sig och mer specifikt vilka marknadsföringskanaler 

som används. Tidigare forskning har vanligtvis varit fokuserat på hur samarbetet mellan 

entreprenörerna kan utveckla destinationen och attrahera turister och de vanligaste metoderna 

som använts har varit intervjuer. För att utöka den tidigare forskningen har studien delvis 

fokus på hur samarbeten mellan företagen i en destination kan vara till fördel för att attrahera 

turister till hela destinationen. Och delvis hur entreprenörer individuellt marknadsför sitt 

företag inom en destination. Studien har ett metodologiskt bidrag där utöver 

semistrukturerade intervjuer också en innehållsanalys utförts. I form av ett 

observationsschema har olika sätt som entreprenörerna marknadsför sig på identifierats och 

analyserats. 

1.3 Frågeställningar 

Hur kan entreprenörer attrahera gäster genom destinationsmarknadsföring? 

Vilka marknadsföringskanaler använder sig entreprenörer av för att nå ut till sin målgrupp 

inom turismbranschen? 

1.4 Syfte 

Syftet med studien är att identifiera resurser som entreprenörer använder sig av för att nå sin 

målmarknad genom destinationsmarknadsföring. 
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1.5 Avgränsningar 

Studien kommer att avgränsas till fjälldestinationen Åre i Jämtlands län och undersökningen 

kommer att utgå från företag som erbjuder sina tjänster i och omkring Årefjällen. Åre och 

Jämtlands län är kända för sin starka företagsamhet och entreprenörsanda (Bodén, 2010), Åre 

ökar i antalet invånare och företag (Åre Kommun, 2013). Åre anses som Sveriges största 

fjällturismort (Visit Sweden, 2013) och är en av fem svenska destinationer som tilldelats, av 

regeringen 2012, 60 miljoner kronor att dela på för att utveckla turismen (Regeringen, 2013). 

Vi anser att Åre passar in som destination och avgränsning av studien då ekonomiska 

satsningar görs i området som främjar aktörerna. Åre är även lokaliserat inom ett begränsat 

område med turister som främst kommer från Mälardalen och Mellansverige samt från 

utlandet. Det gör att undersökningen av entreprenörer som verkar i Årefjällen passar in för att 

svara på frågeställningarna. Vidare kommer studien avgränsas till fyra företag, Camp Åre, 

Explore Åre, Fjällkonferens och Åreguiderna som alla erbjuder aktiviteter i Åre. Motivet till 

att fyra företag valts presenteras under metodkapitlet, 3.6.1 Företag som observerats och 

intervjuats. En innehållsanalys har genomförts där händelser observerats under 2013 i sociala 

medier som företagen är aktiva inom. Tidsperioden har valts för att få ett stort tidsspann men 

även en avgränsad period och för att enskilda händelser inte ska ha för stor betydelse samt för 

att ha tillräckligt med data för att kunna jämföra företagen. 
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2 Teoretisk referensram 

I kapitlet förklaras inledningsvis destinationsmarknadsföring och destinationsnätverk för att 

få inblick i hur en destination marknadsförs och vilka faktorer som är betydande. Vidare 

beskrivs tjänstemarknadsföring för en djupare inblick hur marknadsföring kan se ut i 

tjänstesektorn. Även internetmarknadsföring presenteras och slutligen berörs 

entreprenörskap och dess betydelse för företagande samt studiens definition på 

entreprenören. 

2.1 Destinationsmarknadsföring 

Destinationsmarknadsföring innebär att ett budskap kommuniceras ut för en specifik plats. 

Det är ett budskap som bör bygga på innehållet av destinationen (von Friedrichs Grängsjö, 

2003). Inom turismbranschen produceras produkten på platsen den konsumeras på och är 

oftast en tjänst inom ett större system (Weaver & Lawton, 2010, sid. 20). Avsändarna är oftast 

små till medelstora företag och entreprenörer som står bakom företagen. Entreprenörer måste 

ofta lyfta fram och marknadsföra hela destinationen och inte enbart sig själva för att från 

början attrahera turisterna till området (von Friedrichs Grängsjö, 2003). Destinationens 

attraktivitet är viktigt för att konkurrensen är stor och turister får ett större utbud att välja på 

för varje år . Destinationens varumärke och utbud behöver vara starkt för att vinna turisterna 

på marknaden (Shirazi & Som, 2011). Turistiska produkter är oftast upplevelser och 

destinationsmarknadsföring bör därför utgå från att lyfta fram och marknadsföra upplevelser 

genom destinationen (Sfandla & Björk, 2013). Destinationsmarknadsföring kan ses som att 

marknadsföra en känsla, en idé eller en uppfattning om ett område, det handlar om att skapa 

en image och ett varumärke. Utan en gemensam strategi är detta svårt att framföra och 

kommunicera (Weaver & Lawton, 2010, kap. 7). 

2.1.1 Destinationsnätverk 

Den turistiska produkten kan uppfattas komplext då tjänster produceras och konsumeras 

samtidigt, det medför att de flesta aktörerna på en destination arbetar tillsammans och 

samarbetar för att främja destinationen även om de är konkurrenter (von Friedrichs Grängsjö, 

2003). För att en destination ska lyckas menar Sfandla och Björk (2013) att nätverkande är det 

som hjälper aktörerna att enas för att framföra sin kommunikation på det mest effektiva sättet 
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till mottagaren. Däremot argumenterar von Friedrichs Grängsjö (2003) att samarbetet mellan 

aktörerna kan vara svårt eftersom det ofta är många personer inblandade och där aktörerna har 

egna mål och motivationer för marknadsföring. Destinationsnätverket bör baseras på normer 

och värdering och aktörer i nätverket bör agera gemensamt för att lyckas med relationerna de 

emellan menar von Friedrichs Grängsjö (2003). Samarbetet mellan entreprenörer är viktig för 

att bygga upp förtroende inom nätverken, även för att motverka intern oenighet och 

problematiken som ligger i att de samtidigt är samarbetspartners och konkurrenter (Sfandla & 

Björk, 2013). 

2.2 Tjänstemarknadsföring 

Skillnaden mellan en produkt och en tjänst är att produkter har en fysisk närvaro och tjänster 

är immateriella (Baines et al., 2011, sid. 480).  Tjänster karaktäriseras efter: de är 

immateriella, har avsaknad av ägarskap, är oskiljbara som innebär att tjänsten utförs på en 

gång till skillnad från produkt då den går igenom distributionskanaler tills den når kunden, 

hållbarhet som innebär att det inte går att lagra en tjänst till skillnad från en produkt och 

variabilitet där tjänstenivån inte kan reproduceras konstant (Baines et al., 2011, sid. 487). 

2.2.1 ”Service Dominant Logic” 

Inom marknadsföring har ett skifte skett där det gått från varudominerande synsätt, ”Goods 

Dominant Logic” (GDL), till ett tjänstedominerande synsätt, ”Service Dominant Logic” 

(SDL). Inom GDL har det centrala varit den fysiska produktionen och varorna. Detta innebär 

att konsumtion och produktion sågs som två separata enheter, det innebär att värdet övergick 

till kunden genom utbyte. Därför ansågs kunden som en overksam mottagare och betalare. 

 Det centrala inom SDL är det immateriella, utbytesprocesser och relationer. (Vargo & Lush, 

2004) 

Eftersom värdet skapas när kunden konsumerar en produkt eller tjänst ses marknaden utifrån 

en konsumtion och värdeskapande perspektiv där det inte finns stor skillnad mellan produkter 

och tjänster. Definitionen av en tjänst inom SDL är utnyttjandet av kunskap och färdigheter 

genom handling och processer till fördel för en annan enhet eller företaget. Det innebär att 

värdet ligger i användandet av produkten eller tjänsten och inte i att äga en fysisk produkt. För 

att producera mer kundanpassade lösningar är ett av företagets mål enligt SDL att maximera 

kundens inblandning i skapandeprocessen. SDL kännetecknas av operanta resurser som 
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innebär de kunskaper och färdigheter hos gäster och företag som krävs för att använda de 

fysiska produkterna som är viktiga för värdeskapande. De är källan till konkurrensfördelar 

(Vargo & Lush, 2004).  Morgan et al. (2008) beskriver att med SDL får marknadsföring en 

annan dimension och agerar som en samordnande funktion. Den integrerar värdeskapande 

kompetens i företaget med kundupplevelse. I sin tur ger detta en bredare definition på 

marknadsföring eftersom det kopplar verksamheten med marknadsföringsfunktionen och 

kräver en djupare analys och förståelse för kundnyttan . 

2.3 Internetmarknadsföring 

Destinationsmarknadsföring via internet är ett måste för att synas och positionera sig mot 

marknaden. Utöver traditionella annonskampanjer på strategiska hemsidor innefattar 

internetmarknadsföring också sökmotoroptimering, sociala medier, resehemsidor, 

jämförelsesajter med mera. Sökmotoroptimering och sociala medier anses vara den största 

internetmarknadsföringen inom turismbranschen.  (Pan et al., 2011) 

2.3.1 Sociala medier 

Sociala medier har de senaste åren blivit en viktig kanal att marknadsföra sig via och för att 

skapa uppmärksamhet, opinion, kommunicera och dela information. Det visar sökningar, 

inom turismbranschen, på sökmotorer där majoriteten av träffarna vidarebefordrar till olika 

sociala medier. Vilket betyder att när turister söker information via internet inför sin resa 

hamnar de på någon social mediesida från företag och innehållet på sidan påverkar besökaren 

inför sitt val av till exempel destination eller produkt. (Xiang & Gretzel, 2010) 

En studie som Kwok och Yu (2013) genomförde påvisade vilken effekt företags 

uppdateringar på Facebook fick. Undersökningen visade att de uppdateringar som fick mest 

”likes” och delningar var de som handlade om aktiviteter och deras dagliga verksamheter så 

som matbeskrivningar eller händelser i vardagen. De uppdateringar med minst reaktion var 

uppdateringar med marknadsförings- och säljperspektiv som inkluderade ord som vinna, 

chans, rea och tävling. Uppdateringar som fick mest respons var statusuppdateringar och 

foton. Videos och länkar genererade minst kommentarer och ”likes”. Kommunikationen med 

gästerna visades vara en annan viktig faktor, den bör vara på en informell nivå för att skapa 

relationer och gärna som konversationer under uppdateringar. Den sista faktorn studien tar 
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upp är att aktörerna bör se på liknande företag som lyckats få många följare och mycket 

interaktion med gästerna, det vill säga jämföra med ”best in practise”. (Kwok & Yu, 2013) 

Sociala medier måste bearbetas och strategiskt användas inom marknadsföring för att hålla 

jämna steg med konkurrensen och för att kommunicera företagets budskap samt att synas. 

(Xiang & Gretzel, 2010) 

2.3.2 ”Search engine marketing” 

Inom internetmarknadsföring är ”Search engine marketing” (SEM), sökmotormarknadsföring, 

den mest framträdande och omtalade strategin idag som utvecklas och blir allt viktigare inom 

destinationsmarknadsföring (Pan et al., 2011).  Inom SEM arbetar företag dels för att 

optimera hemsida och kanaler genom att positionera sig högt upp på sökträffarna för att 

generera hög trafik till företaget och dels för att skapa sig ett starkt varumärke samt finna 

målmarknaden (Bih‐yaw et al., 2013).  

För att optimera SEM måste avsändarföretaget förstå användarens behov och frågor, skapa en 

strategisk design på den lilla faktarutan som visar vad sidan innehåller, finna nyckelord som 

eftersöks ofta och implementera detta i destinationens eller företagets hemsida. Företaget bör 

också förutse konkurrenters strategier för att till exempel inte arbeta med samma nyckelord 

och övervaka processen. För att flexibelt kunna möta turisterna och gästerna är övervakningen 

över marknaden och trender nödvändigt. (Pan et al., 2011) 

2.4 Entreprenörskap 

Studien utgår från synen på entreprenören som företagare eftersom det finns flera definitioner 

på ordet. Entreprenören är den centrala aktören i skapandet av ett företag. (Gartner et al., 

1992) 

2.4.1 Entreprenörer som företagare 

Entreprenörskap kan betyda att anta utmaningen för att förverkliga sin idé och skapa en vision 

(Johannisson, 2005). Entreprenören är den som identifierar och formar affärsmöjlighet och 

behöver även upprätthålla motivationen i företaget (Shaver & Scott, 1991). En entreprenörs 

beteende kan kännetecknas av initiativtagande som leder till konkreta åtgärder som till 

exempel anskaffa resurser (Mueller et al., 2012). Sambanden mellan företagande och 

marknadsföring är värdeskapande som påverkas av marknaden menar Morgan et al. (2011). 
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Värde skapas genom att framgångsrikt identifiera och exploatera en möjlighet som möter 

kundens behov på nya sätt (Shane & Venkataraman, 2000). Marknaden ger signaler till 

entreprenören om vilket värde som behövs, när det behövs och hur det bör levereras. Därför är 

det marknaden som utgör styrsystemet och avgör om det blir framgångsrikt eller misslyckat 

för entreprenören (Morgan et al., 2011). 

2.4.2 Entreprenörers resursbegränsning och nätverk 

Entreprenörer har oftast resursbegränsningar och en stor del av att förverkliga affärsidéer 

handlar om att införskaffa resurser som behövs. Dessa resurser kan vara fysiska, mänskliga, 

organisatoriska, finansiella eller sociala. (Holmquist, 2009, sid. 87) 

Socialt kapital kan vara entreprenörens nätverk som är en nödvändig del av 

etableringsprocessen när andra resurser saknas. Det finns svaga och starka bindningar inom 

ett nätverk och dessa syftar på hur nära knutna personerna inom nätverket är. Svaga 

bindningar krävs för att koppla samman ett nätverk med ett annat och på så sätt få ytterligare 

information och kunskap. För att få starka bindningar krävs det mycket investering av sociala 

nätverksrelationer mellan aktörerna. Inom nätverket finns både affärsmässigt nätverk och 

socialt nätverk.  Företag kan samarbeta av flera olika skäl som till exempel att dela på 

marknadsföringskostnader. (Landström & Löwengren, 2009, kap. 8) 

2.5 Val av teorier  

Vi kommer genom teorier om destinationsmarknadsföring, entreprenörskap, 

tjänstemarknadsföring och internetmarknadsföring att analysera det empiriska materialet som 

vi presenterat i studien. Valet av teorin destinationsmarknadsföring grundar sig i att vi 

undersöker entreprenörer i Åre där företagare använder sig av destinationsmarknadsföring för 

att attrahera turister. Destinationsmarknadsföringen beskriver hur en entreprenör kan ta hjälp 

av själva platsen för att marknadsföra sig och hur platsen kan generera möjligheter för 

företaget. Denna teori används för att identifiera samarbeten mellan entreprenörerna som 

marknadsför hela destinationen. Valet av entreprenörskapsteorier grundar sig i att entreprenör 

är ett begrepp som har flera definitioner därför måste vi i studien konkretisera vad vi menar 

med entreprenörer. Teorin om entreprenörers resursbegränsningar används för att framföra 

hur de intervjuade företagens samarbete verkar till deras fördel. Valet av 

tjänstemarknadsföringsteorin grundar sig i att turismentreprenörer oftast marknadsför tjänster 
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då det är upplevelser de producerar och inte materiella produkter. Därmed måste vi i studien 

förklara vad som menas med tjänster och hur de bäst marknadsförs.  ”Service dominant 

logic”-teorin används för att förklara när kundnyttan uppstår inom tjänster och för att kunna 

analysera hur turismentreprenörerna tillämpar detta. För att kunna analysera resultatet av 

innehållsanalysen har teorierna internetmarknadsföring och mer specifikt sociala medier 

tillämpats för att kunna identifiera marknadsföringskanaler och hur de bäst används. 
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3. Metod 

I detta kapitel beskrivs hur studien genomförts, hur data samlats in samt hur urvalet har skett. 

Vi har inledningsvis beskrivit vilken forskningsstrategi och forskningsdesign studien har. 

Vidare beskrivs tillvägagångssättet och motivering till valet av kvalitativa intervjuer och 

innehållsanalysen. Därefter beskrivs urvalet där de olika företagen presenteras samt hur 

urvalsprocessen gått till. Slutligen finns metoddiskussion där studiens tillförlitlighet och 

överförbarhet beskrivs och diskuteras. 

3.1 Forskningsstrategi   

Forskningsstrategi är den inriktning som väljs för genomförande av en studie som till exempel 

kvalitativ, kvantitativ eller en blandning av dessa två (Bryman & Bell, 2013, sid. 49). 

Kvalitativ forskningsstrategi kommer att användas för att kunna besvara syftet. Studiens syfte 

är att identifiera resurser som entreprenörer använder sig av för att nå sin målmarknad genom 

destinationsmarknadsföring. Det som en kvalitativ forskningsstrategi lägger vikt på är 

tolkningen av data samt ger en beskrivning av den insamlade data (Bryman & Bell, 2013, sid. 

390-391). Studiens kvalitativa data kommer att inhämtas från telefonintervjuer, personlig 

intervju och mail-intervjuer.  I studien kommer även en metodtriangulering att genomföras 

som är en kombination av kvalitativ och kvantitativ strategi. Den genomförs för att 

dubbelkontrollera den ena forskningsstrategi mot de resultat som fås från den andra och på så 

sätt öka tilltron för studien (Bryman & Bell, 2013, sid. 634). Efter att intervjuerna genomförts 

kommer en innehållsanalys genomföras som är en kvantitativ metod där vi kommer att 

använda oss av ett observationsschema, mer ingående beskrivning av denna presenteras 

längre ner i metodkapitlet 3.4 Innehållsanalys. Detta för att vi ska kunna jämföra företagen 

mer ingående samt som en dubbelkontroll till de kvalitativa data som vi kommer att erhålla 

från intervjuer.  

Strategin för analysen är att den ska bygga en koppling mellan teorin och empirin (Bryman & 

Bell, 2013, sid. 34). Genom empirin och teorin ska analysdelen ge en redogörelse för hur vi 

uppfyllt studiens syfte och utifrån de frågeställningar som vi satt upp kommer slutsatser dras 

och en avslutande diskussion sammanfattar studien (Denscombe, 2009, sid. 367-369). 
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3.1.1 Forskningsdesign 

Forskningsdesign utgör en ram för insamling och analys av data som styr och vägleder hur en 

metod används och hur data analyseras i studien (Bryman & Bell, 2013, sid. 62). I denna 

studie kommer komparativ design användas för att kunna besvara frågeställningarna. Grunden 

i komparativ design är dess förmåga att få särskiljande drag i två eller flera fall att fungera 

som utgångspunkt för teoretiska reflektioner om kontrasterande resultat (Bryman & Bell, 

2013 sid. 93). Vi har valt att fokusera på företag som erbjuder tjänster i form av olika 

aktiviteter för att få förståelse för hur företag på en destination når ut till sin målmarknad. 

Företagen kommer jämföras med varandra för att hitta likheter och olikheter. Under 

insamlingen och analysen av empiri kommer vi att arbeta iterativt, där vi ständigt går fram 

och tillbaka i materialet för att hitta mönster och samband. Analysen bygger på jämförelse 

och erfarenheter, intervjuerna som genomförs kommer att bearbetas ständigt för att fungera 

som lärande till kommande intervju (Hjerm & Lindgren, 2010). 

3.2 Datainsamling 

I den samhällsvetenskapliga forskningen ser forskaren på social struktur och sociala processer 

som en summa av människors personliga egenskaper. Detta görs enklast via kvalitativ metod 

som undersöker och hittar mönster bland informanters svar och oftast genomförs en studie 

med hjälp av intervjuer (Trost, 2010, sid. 27). På grund av att kvalitativa intervjuer ofta har 

enkla, raka frågor som ger komplexa och innehållsrika svar anser vi att en komparativ design 

med kvalitativ intervju som metod är mest passande för studien. Materialet blir ofta rikt och 

med rätt utfört arbete kan vi finna intressanta skeenden, mönster och åsikter från intervjuerna 

(Trost, 2010, sid. 25). Vi kommer att genomföra telefonintervjuer och det grundar sig i att 

företagen befinner sig långt ifrån geografiskt och därför är det svårt att genomföra personliga 

intervjuer. Fördelar med telefonintervjuer kan vara att det är billigare och tar mindre tid i 

anspråk för både intervjuaren och intervjupersonen (Bryman & Bell, 2013, sid. 220). I denna 

studie är just tid och kostnad som resulterat i att telefonintervjuer kommer att användas och 

detta på grund av att den undersökta platsen ligger geografiskt långt ifrån lärosätet.  

3.3 Innehållsanalys (se bilaga 1) 

En innehållsanalys kommer att genomföras vilket analyserar dokument och texter som är 

tryckta, elektroniska eller i visuell form på ett systematiskt och replikerbart sätt (Bryman & 
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Bell, 2013, sid. 299). I studien kommer dokumenten att vara elektroniska och analysen består 

av företagens mest använda sociala medier. Innehållsanalys kommer att genomföras för att 

dubbelkontrollera intervjumaterialet och utöka empirin som kommer resultera i mer data som 

förstärker analysen. En genomgång kommer att genomföras av de mest använda sociala 

medier med på förhand uppsatta kategorier. Innehållet kommer kvantifierats utifrån olika 

kategorier som utformas i förväg.  

När innehållsanalysen genomförs kommer målsättningen att vi ska vara objektiva där en 

systematisk beskrivning av det karakteristiska i olika budskap ska identifieras (Bryman & 

Bell, 2013, sid. 298-300). Vi kommer att sätta upp olika nyckelord associerade till temat 

destinationsmarknadsföring i innehållsanalysen (Denscombe, 2009, sid. 307). Vi kommer att i 

förväg sätta upp olika kategorier som är relevanta för studien och företagens användning av 

sociala medier. Detta kommer att göras i förväg för att objektivitet och systematik är viktiga 

egenskaper för en innehållsanalys. Objektiviteten i studien ska bygga på att det ska framgå 

hur kategoriseringen gått till för att våra personliga värderingar i liten utsträckning ska 

påverka processen (Bryman & Bell, 2013, sid. 300). Vi förklarar kategorierna ingående 

nedan. Kategoriseringen kommer att utgå från medföljande text till inlägget, har inlägget 

enbart bilder och videos och ingen text så kommer vi att gå efter vad bilden visar.  

För att observera hur aktiva de valda företagen varit det senaste året kommer vi i 

observationsschemat presentera: antal inlägg senaste året, antal inlägg per vecka, antal 

följare, antal bilder och antal videoinlägg. Inläggen kommer att delas upp i fyra kategorier 

där det ska observeras om inlägget är:  

Destinationsmarknadsföring: Handlar inläggen om destinationen Åre, genom att de till 

exempel enbart har “Åre” i texten eller en bild på ett område i Åre utan att någon person eller 

aktivitet är med på bilden, kommer vi att definiera inlägget som destinationsmarknadsföring. 

Personliga inlägg: Innehåller inläggen personlig information om en anställd eller i form av 

en bild på en anställd kommer vi att definiera det som “Personliga inlägg”.  

Reklam för hela företaget: Handlar inlägget om till exempel ett event företaget deltagit i 

eller ett inlägg om ett erbjudande kommer vi att definiera som “Reklam för hela företaget” 

och inte specifikt en aktivitet de erbjuder. 
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Utbudsrelaterad marknadsföring: Handlar inlägget om utbudet som företaget har, som om 

en aktivitet finns på bilden med medföljande text som beskriver aktiviteten kommer vi att 

definiera det inlägget som “Utbudsrelaterat marknadsföring”.  

För att minimera subjektiviteten i studien kommer vi att genomföra observationen 

gemensamt. Vid eventuella fall där vi är oense om vilken kategori vissa inlägg tillhör kommer 

argument läggas fram och den utav oss som har mest legitima argument kommer att välja. 

Tidsperioden som valts för denna studie är händelser som skett år 2013. Vi har valt 2013 för 

att få ett stort tidsspann men också en avgränsande period för att inte enskilda händelser ska 

ha för stor betydelse samt för att ha tillräckligt med data för att kunna jämföra företagen. 

Även en observation på företagens hemsida kommer att göras som kommer att beskriva 

information som finns på hemsidan och hur den ser ut och vilket intryck den ger. 

3.4 Tillvägagångssätt 

Studiens arbete inleddes med att olika vetenskapliga artiklar och pressartiklar söktes och 

lästes inom destinationsmarknadsföring och entreprenörskap där en intressant infallsvinkel 

identifierades gällande turismentreprenörer och deras förmåga att nå ut till sin målmarknad. 

Därefter sökte vi sekundärdata som skulle ligga till grund för den teoretiska referensramen i 

form av litteratur och vetenskapliga artiklar. Primärdata samlade vi in genom 

semistrukturerade intervjuer genomförda med fyra företag i Åre. Datainsamlingen 

kompletterades med en innehållsanalys av företagens hemsida, Facebook-sida och Instagram-

konto, motivering till valet av dessa görs längre ner under 3.4.1 Val av sociala medier. 

Innehållsanalysen gjordes för att fokusera fynden och stärka materialet inför analysen så att 

rätt slutsatser kunde dras. Innehållsanalysen är gjord med hjälp av ett observationsschema. 

Analysen av empirin har skett iterativt och löpande under datainsamlingen. Materialet har 

kodats under insamlingen och nyckelord identifierats i empirin för att underlätta strukturen 

och utformningen av analysen. Paralleller har dragits från den presenterade teorin med 

analytiska slutsatser som har skrivits ned under arbetets gång. De mönster som hittats 

presenteras kronologiskt i analyskapitlet med koppling till teorikapitlet. Slutsatser och förslag 

till vidare forskning beskrivs i ett avslutande kapitel där frågeställningarna besvaras och de 

analyserade fynden förklaras och diskuteras för att uppnå syftet. 
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3.4.1 Telefonintervjuer, personlig intervju och mail-intervjuer  

Företagen som kontaktades valdes utifrån en lista från destinationsbolaget Åre Destination 

AB över deras medlemmar (Åre Destination AB, 2013) och från den listan användes våra 

personliga erfarenheter för att välja vilka företag som lämpades bäst att undersökas inför 

studien. De företag som valdes var de som erbjöd aktiviteter i Åre för att de var passande för 

studien då att förmedla en upplevelse som görs inom destinationsmarknadsföring. I studien 

har fyra semistrukturerade intervjuer genomförts för att företagen som intervjuats ska få en 

stor frihet att utforma svaren på sitt sätt och ge uttömmande svar samt att möjligheten för oss 

att kunna ställa följdfrågor och följa upp och utveckla . Frågorna utformades utifrån studiens 

syfte och frågeställningar. På så sätt har den data som behövts samlats in för att kunna 

jämföra företagen och för att få svar som kan bidra till att besvara studiens frågeställningar 

(Bryman, 2008, sid. 414-415). Detta resulterar i en låg grad av standardisering och 

variationsmöjligheterna är stora (Trost, 2010, sid. 39). Genom personlig intervju, 

telefonintervjuer och mail-intervjuer har mer djupgående och varierande information erhållits 

för analysering. Initialt kontaktades 13 företag, varav nio avböjde medverkan eller gav inget 

svar (se bilaga 3). 

De aktivitetsföretag som intervjuades var Camp Åre, Explore Åre, Fjällkonferens och 

Åreguiderna (se bilaga 4). Företagen kontaktades initialt via mail där en beskrivning av 

uppsatsen gavs samt en förklaring varför företaget i fråga är intressant för undersökningen. 

Mail-intervju gjordes med Åreguiderna där vi fick maila tillbaka om eventuella 

kompletteringar behövdes. Med Fjällkonferens genomfördes först en mail-intervju som sedan 

kompletterades med en kortare telefonintervju. Med Explore Åre genomfördes en 

telefonintervju och med Camp Åre en personlig intervju då en av studiens författare befann 

sig i Åre och företaget föredrog en personlig intervju under samma period (se bilaga 4). 

Telefonintervjuerna genomfördes genom högtalarfunktion för att vi båda skulle höra vad som 

sades och ha möjlighet att ställa följdfrågor. Personliga intervjun genomfördes med en av 

författarna närvarande där denna spelades in och därefter transkriberades. Intervjuerna 

spelades in och transkriberades i efterhand för att underlätta empiriutformningen och 

analysen. Att transkribera är tidskrävande och ingen enkel process, men det är ett sätt för 

forskaren att komma i närkontakt med den insamlade data och därmed blir det värdefullt för 

studien (Denscombe, 2009, sid. 260-261). Anledningen till att mail-intervjuer genomfördes 

med två av företagen var för att de inte hade möjlighet till telefonintervju och föredrog att 
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svara via mail. Mail-intervjuer kan anses vara icke-informativa men studien kunde 

genomföras då data som samlades in från informanterna som svarade via mail var informativ 

och kompletterades där information brast. 

3.5 Urval 

Urvalet har skett genom icke-sannolikhetsurval i form av bekvämlighetsurval. Bryman (2008) 

menar att bekvämlighetsurval kan vara de personer som för tillfället råkar finnas tillgängliga 

för forskaren. Populationen för denna studie är alla turistiska destinationer, Åre är 

urvalsramen eftersom en ökning av företagande har skett och är en av de populäraste 

fjällorterna i Sverige. Urvalet är aktivitetsföretagen Camp Åre, Explore Åre, Fjällkonferens 

och Åreguiderna. Initialt kontaktades 13 företag, varav nio avböjde medverkan eller gav inget 

svar (se bilaga 3). Valet av företag har skett genom bekvämlighetsurval där vi valt ut olika 

företag som befinner sig i Åre och de som blivit intervjuade har varit de som varit tillgängliga 

för intervju. Resultatet i kvalitativa forskningar ska generaliseras till teori och inte 

populationen då informanterna inte är representativa för en population. Det viktiga vid 

bedömningen av generaliserbarheten är kvaliteten på slutsatser som formulerats på grundval 

av kvalitativ data (Bryman & Bell, 2013, sid. 417).   

3.5.1 Företag som intervjuats och observerats 

Camp Åre erbjuder kundanpassade aktiviteter och äventyr under alla årstider för både företag 

och privatpersoner. De är Åres största aktivitets- och äventyrsbolag. 

Explore Åre har funnits i tre år och arrangerar aktiviteter för främst företag men också till 

privatpersoner och har även paketlösningar för skolresor och svensexor/möhippor.  

Fjällkonferens grundades 1999 och de sammanställer konferenser, kickoffer, möten och event 

i Åre men också i Sälen, Trysil och Hemsedal. 

Åreguiderna har funnits sedan 1985 och erbjuder olika aktiviteter för privatpersoner och 

företag och fokuserar på guidade turer både sommar och vinter. Åreguiderna är Åres äldsta 

aktivitetsbolag. 
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3.6 Sociala medier 

Efter att intervjuerna genomfördes identifierades två sociala medier som använts mest av de 

fyra företagen. Nedan beskrivs dessa två samt hur många användare de har för att påvisa deras 

nytta. 

3.6.1 Facebook 

Facebook startades 2004 som ett socialt nätverk där familjer, vänner och företag förenas. Idag 

har Facebook 1.15 miljarder användare där 699 miljarder loggar in varje dag och 899 miljoner 

är aktiva via mobilen. (Facebook, 2013) 

3.6.2 Instagram 

Instagram startades oktober 2010 och är ett socialt nätverk där bilder kan delas med vänner 

och bekanta och företag. Instagram har för tillfället 150 miljoner användare och i genomsnitt 

läggs 55 miljoner bilder per dag. (Instagram, 2013) 

3.7 Metodkritik 

I studien har metodtriangulering genomförts som är tidskrävande därför kräver den 

uppoffringar någon annanstans (Denscombe, 2009, sid. 191).  I studien hanterades detta 

genom att fokus lades på att kunna besvara studiens syfte och frågeställningar, det fick ta den 

tid som behövdes för att få utförligare empiri. 

Nackdelen med intervjuer är att de är tidskrävande på grund av den bearbetning av material 

som krävs (Bryman & Bell, 2013, sid. 491). Eftersom intervjun med Fjällkonferens gjordes 

först via mail och kompletterades sedan med telefonintervju var den inte tidskrävande. 

Åreguiderna valde också att göra intervjun via mail och komplettera material via mail och 

därför blev processen mindre tidskrävande. Den mest tidskrävande intervjun skedde med 

Explore Åre och gav mer material att gå igenom och sammanfatta. Intervjun med Camp Åre 

var mindre tidskrävande intervjupersonen var mindre villig att ge målande och långa svar. 

Genomförande av telefonintervjuer kan leda till att intervjupersonen kan avsluta intervjun 

fortare och därmed genomförs inte en lång intervju samt att intervjupersonen kan ge mindre 

uttömmande svar. Det kan även förekomma tekniska svårigheter när det kommer till att spela 

in och det finns även risk för störningar ”på linjen” (Bryman & Bell, 2013, sid. 495). Detta 
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märktes på intervjun med Fjällkonferens då det samtalet blev en kortare intervju än vi räknat 

med. Däremot hade vi redan fått mycket svar från de via mail. 

Då intervjuerna genomfördes på företagens villkor minimerade det risken för att inte få 

uttömmande svar (Bryman, 2008, sid. 208). Då två av företagen föredrog mail-intervjuer där 

ena fick kompletteras med telefonintervju fick dessa genomföras då det är bäst att utföra en 

intervju på informantens villkor för att denna ska känna sig trygg (Trost, 2010, sid. 66).  

För att minimera innehållsanalysens subjektivitet har observationen genomförts gemensamt 

där en diskussion har förts vid oenighet om vilka inlägg som tillhör vilken kategori, detta har 

vi löst genom att lägga fram argument. Den som haft mer legitima argument har valts. Detta 

har skett enbart ett fåtal gånger då de flesta inläggen har haft medföljande text som tydligt 

visat på vilken kategori de tillhör efter de kriterier vi i förhand specificerat. 

3.7.1 Källkritik 

Vi har använt oss av sekundärdata i form av litteratur och vetenskapliga artiklar. Vi anser att 

vetenskapliga artiklarna som använts för studien är av hög kvalité och publicerade av till 

exempel International Journal of Tourism Research och ETOUR där de har granskats och 

recenserats av många forskare. Nackdelen med sekundärdata är att det är tidskrävande då 

materialet är nytt för forskarna. I studien lade vi ner mycket tid på att lära känna materialet då 

vi ansåg att det skulle hjälpa oss i arbetet och förbättra resultatet. 

De tekniska svårigheterna hanterades genom att telefonintervjuerna spelades in och 

framfördes genom högtalarfunktion. Anteckningar togs även under intervjuerna ifall tekniska 

svårigheter skulle uppstå. Den ena av oss fokuserade på att ta anteckningar och den andra på 

att leda intervjun. Då två av intervjuerna skedde via email var det viktigt att informanterna 

fick information om studien för att kunna besvara frågorna på rätt sätt. Frågorna utformades 

konkret och välstrukturerade eftersom informanterna hade tidsbrist. Materialet granskades 

kritiskt då vi var medvetna att informanterna jobbade för företaget och 

marknadsföringsstrategier inte ville avslöjas samt att de för de mesta skulle prata till fördel för 

företaget. Därför utformades frågorna på ett sätt att det bara skulle handla om vilka 

marknadsföringskanaler som de använder och hur. Informanternas personliga åsikter var inte 

viktiga för vår studies syfte. 
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3.7.2 Kvalitetsmått vid kvalitativ databearbetning 

Inom kvalitativ forskning finns andra kriterier för att mäta validitet eftersom många forskare 

inom kvalitativa forskningar anser att det inte är relevant då de inte är intresserade av 

mätning. De kriterier för att mäta validitet inom kvalitativa forskningar är tillförlitlighet och 

överförbarhet som motsvarar intern och extern validitet inom kvantitativa forskningar 

(Bryman & Bell, 2013, sid. 401-402). 

3.7.2.1 Tillförlitlighet 

Eftersom det kan finnas olika beskrivningar av en social verklighet handlar tillförlitligheten 

om att öka trovärdigheten av undersökningens resultat. Vi anser att studien hade fått högre 

trovärdighet om mer djupgående intervjuer hade genomförts som senare skulle ligga till grund 

för analysen. Då vi använt relevanta informanter och kompletterat med en innehållsanalys har 

inte detta en stor påverkan på resultatet eftersom de intervjuer som genomförts har kunnat 

kompletteras med ytterligare svar vid behov. Intervjuerna har blivit informationsrika genom 

komplettering av svar för att kunna analysera samt besvara syftet och frågeställningarna. 

Trovärdigheten kan ökas genom respondentvalidering som innebär att forskningen säkerställs 

genom att låta informanterna ta del av insamlad data (Bryman & Bell sid. 403). Vi har i 

studien gett möjligheten till informanterna att ta del av den för att bekräfta att vi uppfattat 

deras sociala verklighet som studerats på ett korrekt sätt. Informanterna har påpekat det som 

ansetts feltolkat och sedan har det korrigerats. 

3.7.2.2 Överförbarhet 

Överförbarhet innebär att om den redogörelse som görs är tillräckligt fyllig och utgör en 

komprimerad beskrivning kan den således ses som en databas. Denna databas kan bedöma hur 

pass överförbar resultaten är till en annan miljö (Bryman & Bell, 2013, sid. 404). Intervjuerna 

spelades in och transkriberades eftersom tolkningsfel minskar då informanternas egna ord 

använts. Det som sagts under intervjun kan även användas i andra studier då studiens 

insamlade data baseras utifrån informanternas egna ord och inte är från våra tolkningar. 

Om de semistrukturerade intervjuerna som genomförts för studien replikeras skulle det vara 

svårt att få liknande svar då det är en kvalitativ metod som har tyngd på ord och tolkning 

(Bryman & Bell, 2013, sid. 390-391). I vårt metodkapitel har vi fokuserat på att göra studien 

så transparent som möjligt genom att ingående beskriva hur den genomförts. För att minska 
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tolkningsutrymmet har intervjuerna transkriberats och informanternas egna ord använts 

genomgående i empirin.  

3.8 Forskningsetik 

Utgångspunkten för etiska överväganden för forskare är att individer inte får utsättas för 

psykisk eller fysisk ohälsa, kränkning eller förödmjukelse Inför varje vetenskaplig 

undersökning ska alla ansvariga forskare bedöma värdet av kunskapstillskottet mot potentiella 

risker som kan riskera i negativa konsekvenser (Vetenskapsrådet, 2002, sid. 5). I denna 

undersökning har enbart passande företag kontaktats och de har själva valt ut den person som 

ska representera företaget och ställa upp i intervjun. 

Vetenskapsrådet (2002, sid. 6-14) har tagit fram fyra allmänna huvudkrav med tillhörande råd 

och rekommendationer för att detta ska efterföljas och regleras. Informationskravet är det 

första kravet som betyder att forskaren måste informera de berörda parterna om den aktuella 

forskningen och undersökningens syfte. I den första kontakten med de tillfrågade företagen 

har syftet med uppsatsen presenterats och vad vi ämnar företaget kan bidra med och därför 

blev kontaktade. Fortsatt öppen kommunikation har att förts för att intervjupersonen ska 

känna sig säker med vad och varför denne intervjuas för. Samtyckeskravet beskriver kravet att 

alla deltagare i undersökningen har rätt att själva bestämma över dess medverkan. De 

kontaktade företagen har själva fått bestämma vem som får representera företaget samt när 

intervjun genomförs. Konfidentialitetskravet skyddar berörda personer konfidentialitet och 

hanteringen av personuppgifter säkras på ett sådant sätt att inte obehöriga kan ta del av dem. 

Alla företag som kontaktas har fått frågan om anonymitet och hur de vill presenteras med 

samt att vid känslig information får de valet att avstå att svara. Då intervjuerna har 

transkriberats får alla intervjupersoner ta ställning till om de vill bli inspelade under 

intervjuerna. Sista kravet är nyttjandekravet som beskriver att den insamlade materialet från 

enskilda personer enbart får endast användas för forskningsändamålet. I denna uppsats 

kommer intervjupersonerna informeras om att det är enbart till denna undersökning som 

informationen används till. Det etiska ansvaret ska alltså följas genom dessa krav och den 

yttersta ansvarige är alltid projekt- eller forskningsledaren och denne ska också ansvara att 

kraven följs av alla involverade i studien och undersökningen (Vetenskapsrådet, 2002, sid. 

16). 
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4 Empiri 

I detta kapitel presenteras insamlad data från intervjuer och observationer. Först presenteras 

företaget sedan intervjun som gjorts med företagen. Slutligen presenteras observation som 

gjorts på hemsidan och observation som gjorts genom innehållsanalys på Facebook och 

Instagram. 

4.1 Camp Åre 

Camp Åre erbjuder helikopterskidåkning, skotersafari, hästturer, kajakpaddling och många 

andra aktiviteter. Företaget är ett aktivitets- och evenemangsbolag som skräddarsyr 

upplevelser för företag och privatpersoner. De är tre anställda samt extra guider vid behov och 

bedriver verksamheten året om men skiftar aktiviteter efter årstider. 

4.1.1 Intervju 

Informanten beskriver att Camp Åre är ett av de största aktivitetsbolagen i Åre och har funnits 

sedan 2006. De erbjuder aktiviteter i området, uthyrning av utrustning så som kajaker och 

snowkite. De har sin butik, eller ”camp”, strategiskt placerat vid Åre strand, nära byns 

centrum och i direkt anslutning till en av Åres största hotell, Holiday Club. Informanten 

beskriver att läget för deras verksamhet är viktigt för dem och har gett företaget många 

fördelar. De samarbetar med Holiday Club och syns mycket tillsammans med och på hotellet. 

Eftersom hotellet är stort har de många som kommer förbi Camp Åre och är den första aktör 

som Holiday Clubs gäster möter efter ankomst till Åre, vilket är en fördel för företaget anser 

informanten. Att samarbeta med ett stort hotell som riktar sig till helårsturism och som satsar 

på konferens och familjer anser informanten vara ett måste på destinationer som har många 

aktörer där liknande tjänster erbjuds. Ett annat viktigt samarbete är med Ski Star, Åres back- 

och liftägare, som ofta bokar in Camp Åre för aktiviteter för deras konferensgrupper och 

evenemang de erbjuder sina gäster. Informanten berättar att Ski Star har stor betydelse för 

hela området eftersom de flesta turister associerar Åre med dem. Därför är det viktigt att 

erbjuda bra tjänster till Ski Star och deras gäster. Destination Åre AB jobbar mycket för 

regionens entreprenörer berättar informanten och är en viktig källa för relationsbyggande och 

nätverkande. Camp Åre deltar aktivt med Destination Åre AB och anser att de är värdefulla 

för att upprätthålla affärsmässighet. 
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De viktigaste marknadsföringsaktiviteter Camp Åre har är deras synlighet i byn och hos 

hotellen. De arbetar mycket med sin butik vid stranden och har ofta evenemang som ska locka 

dit människor. Det är också via deras hemsida som de flesta gästerna hittar till dem för att 

göra bokningar och de lägger ned en del tid och resurser på den för att optimera den. Däremot 

använder de sig inte av sökmotoroptimering än men anser att det är viktigt och något de 

kommer att göra i framtiden. För att utöka synligheten för de turister som är i Åre annonserar 

Camp Åre i de lokala tidningarna och hos andra företag. De bearbetar inte turisterna på deras 

hemmamarknad utan Camp Åre anser att deras utbud lämpar sig bäst att marknadsföras direkt 

på plats. Däremot arbetar de med ambassadörskap och varumärkesbyggande via deras 

Facebook-sida som de strategiskt bearbetar. Facebook är enligt Camp Åre mötesplatsen för 

deras gäster efter de besökt Åre och ger då chans till viral spridning av deras budskap och 

företagskänsla. De satsar inte på några Google-annonser eller internetmarknadsföring då de 

hellre vill synas direkt på plats.   

Camp Åre har en unik produkt i området och norra Europa, Zipline, en linbana uppe bland 

träden där man åker i sele mellan avsatser. Denna produkt berättar informanten är en faktor 

som attraherar turister och alla som ser banan eller har läst om den hittar till Camp Åre. 

Zipline-banan är en skalfördel och bidrar till mycket bokningar av de andra aktiviteterna. 

Informanten menar att inneha en unik produkt skapar ett större intresse och möjligheter för 

företaget. 

Platsen som Camp Åre har sin butik erbjuder stora ytor för evenemang. Det har möjliggjort att 

Camp Åre kan arrangera större evenemang och möten samt att de själva kan ha större 

marknadsföringsmässiga möten för Åres turister. Deras butik erbjuder bokning och 

information direkt till kunden och det tror informanten har en positiv påverkan på deras 

verksamhet. 

4.1.2 Observation hemsida 

Camp Åres hemsida är informativ, enkel att hantera och navigera runt i. Det första som syns 

på hemsidan är kontaktinformation som konstant finns tillgängligt överst på sidan oavsett 

vilken flik som besöks. Väl synligt finns de olika kategorier angående vad företaget erbjuder 

så som skotersafari, Zipline och grupp och konferens i form av bilder som kan väljas för att 

sedan få utökad information om aktiviteten. De skiljer på säsonger och det finns olika 

aktiviteter för varje säsong som presenteras synligt. Bilder används mycket för att visa olika 
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aktiviteter och förmedlar känslan i aktiviteterna Prisinformation finns enbart för vissa 

aktiviteter men för de flesta krävs offertförfrågan. Det som går att boka direkt och online är 

två aktiviteter som är Zipline och skoter. Deras olika partners finns även namngivna och 

presenterade och det är tre Årebaserade hotell och tre externa samarbetspartner inom reklam, 

skoter och säkerhetsföreskrifter. Hemsidan är användarvänlig och förenklar för kunden att 

finna information som kan leda till köp av någon av tjänsterna. Det är varken ett överflöd av 

aktiviteter eller val. (Camp Åre, 2013) 

4.1.3 Innehållsanalys Facebook och Instagram (se bilaga 1) 

Företaget är verksam och aktiv på Facebook och har 573 följare i december 2013. De har 

under 2013 producerat 50 statusuppdateringar varav de flesta har varit utbudsrelaterade 

inlägg, 48 %. 24 % av inläggen kunde kopplats till destinationsmarknadsföring där de lyfte 

upp Åre som helhet. 20 % av inläggen var av personlig karaktär och enbart 8 % hade inslag 

av direkt reklam för själva företaget. Foton är viktiga för Camp Åre och näst intill alla 

uppdateringar innehöll minst ett foto för att visualisera det de ville förmedla och under 2013 

publicerades 97 stycken foton på deras Facebook-sida. 

På Camp Åres Instagram-konto är det enbart 5 bilder upplagda och alla de är tagna 2012 och 

deras följarantal är enbart 20 stycken. Vilket visar på att det är ett socialt media de för 

närvarande inte använder. De har inget Twitter-konto eller företagsblogg. 

4.2 Explore Åre 

Aktivitetsbolaget Explore Åre har funnits i tre år och har två heltidsanställda och upp till 10 

guider under säsongen. De arrangerar aktiviteter för främst företag men också till 

privatpersoner och har även paketlösningar för skolresor och svensexor/möhippor. De 

erbjuder även fasta aktiviteter i veckorna per säsong och de flesta aktiviteterna sker i backarna 

eller vid Åresjön. 

4.2.1 Intervju 

Explore Åre startades för tre år sedan av ägaren och tillika dagens VD med visionen att 

erbjuda aktiviteter som saknades i området. Företaget vänder sig främst till företag som under 

konferensresor till Åre bokar Explore Åre för aktiviteter under vistelsen och som del i 

konferensupplägget. Då de flesta som utnyttjar Explore Åre är företag och konferensgäster är, 
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enligt informanten, kontakten med Åres hotell och konferensföretag viktig då det ofta är de 

som bokar in aktiviteterna till företagen och inte företagen själva. Explore Åre arbetar också 

till viss del med agentbokare som externt bokar in privatpersoner samt grupper för deras 

aktiviteter. Informanten beskriver att samarbeten och nätverk är viktiga för företagets 

verksamhet och deras synlighet. Explore Åre har inga exklusiva kontrakt med specifika hotell 

utan de arbetar med relationer och satsar på att erbjuda en så pass bra produkt att hotellen i 

fortsättningen ska välja dem i första hand. Det är främst här som samarbeten är viktiga enligt 

informanten och denna påpekar att utan täta relationer skulle de förlora gäster. De har 

dessutom avtal med vissa nyckelhotell där de drar av en viss procent på priset när bokningar 

kommer från dessa hotell.  

Utöver samarbeten arbetar Explore Åre med barteravtal vilket menas att de byter tjänster med 

andra företag, istället för att betala för till exempel en annonsplats får de gratis synlighet mot 

en gratis aktivitet. De samarbetar tätt med både Åres destinationsbolag Destination Åre AB 

och lift- och backägarna Ski Star för att synas på plats i Åre men också utanför och då främst i 

Mälardalen eftersom de flesta av deras gäster kommer därifrån. De använder Destination Åre 

AB för att följa med dem på mässor och evenemang för att personligen möta gästerna på 

deras hemmaplan. Detta ansåg informanten som en av de viktigaste 

marknadsföringsaktiviteterna, eftersom de kommer  nära gästerna, kan förmedla företagets 

budskap och kommunicera deras tjänster direkt till kunden. De arrangerar även visningsresor 

för företag och visar upp produkten direkt till företagen för att få potentiella nya gäster. 

De marknadsföringsaktiviteterna Explore Åre betalar och har budget för är en del 

tidningsannonser och då främst i lokala medier, Google-annonser och Facebook-annonser. De 

annonserar i destinationsrelaterad press så som Magasin Åre och den veckovisa publicerade 

gratistidningen ÅreIdag. Detta berättar informanten att det gör Explore Åre inte enbart för 

själva annonsens skull utan också för att stå på god fot med tidningarna för att möjliggöra 

redaktionellt utrymme i framtiden. Informanten anser att de bäst investerade pengarna är på 

Google-annonser då han anser att det är dessa som genererat flest bokningar. De flesta av 

Explore Åres hemsidas besökare kommer från Google-sökningar eller annonser berättar 

informanten. 

Explore Åre är väldigt aktiva på de sociala medier de fokuserar på som är främst Facebook 

och till viss del Instagram. Företaget ser uppdateringarna och aktiviteten på sociala medier 

som varumärkesbyggande och relationsskapande mellan dem och deras befintliga och 
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potentiella gäster. De kan via Facebook kommunicera ut deras budskap och med stor 

spridning. De uppdaterar Facebook flera gånger i veckan och Instagram lite då och då när de 

har fina bilder de vill förmedla. Informanten berättar om att de har ett kommande samarbete 

som kommer resultera i en Youtube-film i marknadsföringssyfte. 

Explore Åre anser att deras hemsida är ett viktigt verktyg för att synas och knyta till sig nya 

gäster samt att visa upp deras utbud. De arbetar aktivt med att sökmotoroptimera hemsidan 

både själva och genom externa företag. Detta beskriver informanten är viktigt för Explore Åre 

och tror det hjälper dem att få fler och nya besökare till hemsidan. De har investerat mycket 

pengar och tid på sökmotoroptimering och de anser att det har gett en positiv utveckling för 

företaget och en viktig del att fokusera på marknadsföringsmässigt. 

Avslutande berättar informanten att Explore Åre arbetar mestadels med relationer mellan 

företag i Åre och med deras gäster, de anser att detta är det som fungerar bäst för dem. Även, 

som tidigare nämnts, är Google deras viktigaste kanal att nå ut till marknaden och genererar 

flest bokningar.  

4.2.2 Observation Hemsida 

Explore Åres hemsida har tydlig kontaktinformation, information om aktiviteter som erbjuds 

och samarbetspartner. Ingående beskrivningar av vad aktiviteterna innebär och bilder finns. 

Hemsidan har tydlig prisinformation och direktiv av hur man ska gå tillväga för bokningar 

vilket underlättar för kunden. Olika säsonger kan väljas för att se vilka aktiviteter som erbjuds 

under sommar och vinter. Det finns även kategori för mer specifika evenemang som 

konferens, skolresor, privat och svensexa/möhippa där man kan välja det man söker direkt. 

Beskrivning av företaget finns och citat från nöjda gäster presenteras. Generellt är hemsidan 

informativ och förenklar för kunden att finna information som kan leda till köp av någon av 

tjänsterna. Mycket bilder används och det är varken ett överflöd av aktiviteter eller val. 

(Explore Åre, 2013) 

4.2.3 Observation Facebook och Instagram (se bilaga 1) 

Företaget är verksamt på Facebook och har 1002 följare december 2013. De har under 2013 

producerat 91 statusuppdateringar där de flesta varit utbudsrelaterade, 46 %.  25 % har varit 

reklam för företaget. 19 % har varit av personlig karaktär och 15 % har kopplats till 

destinationsmarknadsföring där de lyft upp Åre som destination.  Antal bilder som lagts upp 
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under 2013 har varit 237 det vill säga nästan alla statusuppdateringar mer eller mindre är med 

foton. 

På Explore Åre Instagram-konto finns 21 inlägg och de har 30 följare. Explore Åre har ingen 

Twitter eller företagsblogg. 

4.3 Fjällkonferens 

Fjällkonferens grundades 1999 och arrangerar konferens, kickoff, möte eller evenemang i 

bl.a. Sälen, Åre, Vemdalen, Trysil och Hemsedal.  De är sammanlagt 7 anställda och några 

säsongsanställda, i Åre har de 2 säsongs anställda.   

4.3.1 Intervju 

Informanten har jobbat på företaget i 3,5 år och är även den person som startat upp 

Fjällkonferens i Åre. Ägarstrukturen i företaget består av Fjällkonferens W AB som ägs utav 

FK Holding AB som har 3 delägare genom Peter Formstam, Mikael Håland och Martin 

Essunger, samtliga genom bolag. Två av företagets 12 anställda är verksamma i Åre. 

Fjällkonferens affärsidé omarbetas för närvarande men verksamheten anordnar skräddarsydda 

konferenser med resa, boende och aktiviteter.  

Deras viktigaste marknadsföringsaktiviteter är digital kommunikation där hemsidan är deras 

viktigaste marknadsföringsverktyg beskriver informanten. Hemsidan är det som hjälper 

gästerna mest och som bidrar med så mycket information att en gäst går från intresserad till 

beslut. De använder sig även av digital annonsering där de bland annat annonserar på 

tidningarna Aftonbladet och DNs hemsidor. Utöver annonser på hemsidor har de även 

Google-annonser som reklam för företaget. Fjällkonferens marknadsför inte specifikt Åre i 

den digitala annonseringen utan det är företaget i stort och själva grundidén. För att 

marknadsföra Åre specifikt använder Fjällkonferens deras egen säljpersonal och 

samarbetspartners som befinner sig i Åre. Just digital annonsering är det som Fjällkonferens 

lägger mest resurser på i både pengar och utveckling. Upp till 90 % av all deras 

marknadsföring sker via internet. För att optimera marknadsföringskostnaderna samarbetar de 

med en mediebyrå som analyserar medieval, förhandlar priser och upphandlar annonsplatser. 

Dessa samarbeten har de för att stärka deras varumärke samt kännedomen om deras 

erbjudande till marknaden och med mediebyråns hjälp kan de göra det på rätt plats och media. 
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Fjällkonferens marknadsför sig till störst del på gästernas hemmaplan och enbart runt 10 % av 

marknadsföringen sker direkt ute på deras destinationer. 

Informanten beskriver att samarbeten och goda relationer är viktigt för dem och att det 

ständigt bidrar till nya uppdrag och bokningar. Samarbeten har bidragit till möjligheter som 

tidigare inte funnits för företaget och ökat Fjällkonferens utbud och bidragit till utveckling. 

Viktiga samarbeten i Åre är med Åre Destination AB för deras synlighet och informanten 

anser att organisationen är viktig för att främja samverkan och utveckla destinationen och 

dess position på marknaden. n. Enligt informanten är Ski Star också en viktig leverantör och 

en “bra vän” på destinationen då de bidrar till att turisterna och konferensgäster besöker 

destinationen. Fjällkonferens anser dock inte att de till stor del är beroende av någon 

samarbetspartners marknadsföring utan samarbeten fungerar som stärkande för företaget och 

bidrar till ytterligare resurser till utbudet. 

Informanten beskriver att företagets hemsida är, som tidigare nämnts deras ”livsnerv” och det 

absolut viktigaste redskapet gentemot marknaden. Det är via den som de flesta kontaktar 

Fjällkonferens. De har vid flera tillfällen sökmotoroptimerat hemsidan för att generera 

ytterligare trafik och det har resulterat i ökad besöksstatistik och försäljning. 

Sökmotoroptimeringen anser information varit en lyckad strategi och då deras hemsida är så 

viktigt för företaget läggs stora resurser där för att maximera dess funktion.  

Fjällkonferens är aktiva på sociala medier och arbetar främst med Facebook för löpande 

kommunikation men även Youtube för att stärka det visuella intrycket. Arbetet på Facebook 

anses som varumärkesbyggande och fungerar som ambassadörsverksamhet. Informanten 

beskriver att via Facebook kan de förmedla personliga intryck som fungerar som 

värdesättande för företaget. 

4.3.2 Observation hemsida 

Fjällkonferens befinner sig på flera områden, därför kan det område som är av intresse först 

väljas. Det finns beskrivning om företaget och även kontaktinformationen är tydlig. Bilder 

finns på aktiviteter som erbjuds och ingående beskrivningar på vad dessa innebär. För de som 

vill boka konferens finns en önskelista som kan användas för att skräddarsy sin konferens som 

sedan skickas in och därmed fås en offert. Det finns information om pressartiklar som 

fjällkonferens varit med i och de använder sig även av kundcitat där olika företag har skrivit 

utvärderingar om Fjällkonferens. Hemsidan är informativ och användarvänlig som medför att 
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ett professionellt intryck fås. Allt med hemsidan lockar till köp och förenklar för kunden och 

utseendemässigt är hemsidan i toppklass med snygg layout och formgivning samt har bra 

effekter och bilder. (Fjällkonferens, 2013) 

4.3.3 Innehållsanalys Facebook och Instagram (se bilaga 1) 

Företaget är verksamt på Facebook och har 1041 följare december 2013. De har under 2013 

producerat 56 statusuppdateringar där de flesta varit reklam för hela företaget, 41 %.  29 % 

har varit utbudsrelaterade. 25 % har varit av personlig karaktär och enbart 5 % har kopplats 

till destinationsmarknadsföring där de lyft upp Åre som destination.  Antal bilder som lagts 

upp under 2013 har varit 41 det vill säga nästan alla statusuppdateringar mer eller mindre är 

med foton. 

På Fjällkonferens Instagram-konto finns enbart ett inlägg och de har 15 följare, detta innebär 

att det inte är en social media de för närvarande använder sig av. Fjällkonferens har ingen 

Twitter eller företagsblogg. 

4.4 Åreguiderna 

Åreguiderna erbjuder skoterguidning, skidguidning, fisketurer, middagsturer, vin- och 

champagneprovning, aktiviteter under sommaren och arrangerar även bröllop. De är 

Årefjällets äldsta guideföretag och har startats och drivits som ett familjeföretag. Företaget 

har två andra anställda men vid behov tar de in externa guider. 

4.4.1 Intervju 

Intervjun med Åreguiderna genomfördes med företagets VD som arbetat först som anställd i 

fyra år och sedan blivit ägare. Företaget startade 1985 och tanken bakom företaget är att 

förmedla unika upplevelser i och omkring Åre samtidigt som turisterna ska ha roligt i Åre by. 

Deras affärsidé är att bli det bästa och snyggaste guideföretaget i Åre och ha så roligt som det 

går under tiden.   

Informanten berättar att det viktigaste och mest använda marknadsföringsaktiviteten 

Åreguiderna använder sig av är sociala medier som Facebook och Instagram där de aktiv 

bearbetar sidorna och berättar för deras följare om utbudet och evenemang. De annonser en 

del i tidningar och magasin som distribueras lokalt och som är turistrelaterade men inga större 

satsningar har gjorts på annonskampanjer. Informanten berättar att det inte läggs mycket 
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pengar på marknadsföring generellt inom företaget utan Åreguiderna använder sig mer av 

spridning av deras budskap via gratiskanaler. De satsar på sociala medier och viral 

informationsdelning samt samarbeten med lokala turismföretag som främst är hotell. 

Informanten berättar om vikten av samarbeten i byn och anser att Åre Destination AB har 

bidragit mycket för synligheten för Åreguiderna. Även Ski Star är en bidragande faktor för 

bokningar av företagets aktiviteter och evenemang, informanten menar att de bidrar till att 

hela Åre fungerar som by och attraherar gäster och turister till byn. Åreguiderna är beroende 

av hotellen på destinationen och företaget förlitar sig till deras marknadsföring för att generera 

bokningar och gäster. Informanten berättar att hotellen är första platsen som turisterna 

anländer till och att de fungerar som en stor källa till information för turisterna vilket bidrar 

till bokningar för Åreguiderna.  

Informanten berättar att Åreguiderna marknadsför sig till turister som befinner sig i Åre och 

Jämtland och inte på hemmamarknaden där turisterna kommer ifrån. De satsar mer på 

samarbeten och synlighet på destinationen än reklam i olika former. I övrigt använder 

Åreguiderna inte särskilt mycket internetmarknadsföring så som annonser. Däremot anser 

informanten att deras hemsida är det som är viktigast i deras synlighet för gästerna. Det är där 

turisterna kan hitta information om företagets aktiviteter och utbud. Åreguiderna har inte 

sökoptimerat deras hemsida då de inte använder internetmarknadsföring i stor utsträckning 

därför anser det inte är nödvändigt. 

Åreguiderna satsar mest på att vara en naturlig del av destinationen och förlitar sig på att 

hotellen och konferensarrangörer bokar in dem för aktiviteter. Då lite pengar satsas på 

marknadsföring är det samarbeten och deras rykte som är viktigast för Åreguiderna och deras 

sätt att synas.  

4.4.2 Observation hemsida 

Åreguidernas hemsida har information om aktiviteter som erbjuds, tydlig kontaktinformation 

och även information om vilka deras samarbetspartner är. Det finns däremot knapphändiga 

eller inga beskrivningar alls på vad aktiviteterna innebär, utan det är mest bilder på 

aktiviteterna och mindre texter. Det finns några prisuppgifter på vissa aktiviteter på hemsidan 

och där det saknas finns inga tydliga direktiv om hur priser kan erhållas beskrivs, däremot så 

är deras kontaktuppgifter konstant synliga oavsett vart på hemsidan kunden befinner sig. De 

har en företagsblogg som senast uppdaterats december 2012 och hemsidan är inte kopplad till 
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varken deras Facebook eller Instagram. En kort beskrivning av företaget finns och deras 

guider är namngivna och de beskriver att de samarbetar med flera framstående skidåkare. 

Hemsidan är enkel och saknar utförliga beskrivningar om både aktiviteter och arrangemang. 

De ger lite matnyttig information och har korta presentationer. Även om kategorierna och 

menyn lovar mycket så saknas grundläggande information som lockar till köp. (Åreguiderna, 

2013) 

4.4.3 Innehållsanalys Facebook och Instagram (se bilaga 1) 

Åreguiderna har en aktiv och väl uppdaterad Facebook-sida med 540 följare och 100 inlägg 

under 2013. De statusuppdateringar de publicerat har varit mestadels personliga inlägg på 35 

% och följt av både utbudsrelaterade och reklaminlägg om företaget med 26 % respektive 25 

% av alla inlägg. Minst fokuserar de på destinationsbaserade inlägg som stod för 14 % av 

uppdateringarna. Foton är viktiga för Åreguiderna och de har under 2013 publicerat 94 

stycken på deras Facebook-sida. Generellt sett är deras officiella sida på Facebook levande 

och inbjudande med stor variation på vad de publicerar.   

Företagets Instagram-konto följs av 169 stycken och de publicerade 16 foton 2013. Av dem 

var 31 % personliga inlägg och lika många utbudsrelaterade. Reklam för hela företaget var 25 

% av alla inlägg och destinationsmarknadsföringsinlägg var 13 %. Åreguiderna har en 

företagsblogg men den har enbart uppdaterats 2011 och 2012. 
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5 Analys 

I detta kapitel har de valda teorierna destinationsmarknadsföring, tjänstemarknadsföring, 

internetmarknadsföring och entreprenörskap analyserats tillsammans med empirin. 

5.1 Destinationsmarknadsföring 

Destinationens varumärke och utbud måste vara starkt för att attrahera turisterna på 

marknaden beskriver Shirazi och Som (2011). En destination med många aktörer som arbetar 

tillsammans och visar upp en enad front tilltalar turisterna. De intervjuade företagen fokuserar 

inte enbart på att marknadsföra sig själva utan hela destinationen då alla informanterna anser 

att destinationsmarknadsföring är viktigt för att attrahera turister till platsen. Enda undantaget 

är Fjällkonferens som anser att destinationsmarknadsföring är viktigt men gör lite själva i sin 

egen marknadsföring för att lyfta hela destinationen. Fjällkonferens räknar med att 

destinationerna säljer sig själva och Fjällkonferens kan dra nytta av destinationens varumärke. 

Företagen själva lyfter upp Åre på sociala medier där en del av inläggen handlar om hela 

destinationen och inte specifikt om företaget. Vi uppfattar att de inlägg som görs om 

destinationen i sociala medier är ett sätt för företagen att använda sig av 

destinationsmarknadsföring för att få följaren att längta tillbaka och fortsätta tänka på Åre. 

Detta är i linje med Sfandla och Björk (2013) som menar att om en destination ska lyckas är 

nätverk i form av samarbete det som hjälper aktörerna att enas och för att framföra sin 

kommunikation. Detta bekräftar informanterna och beskriver vikten av att synas och ha starka 

relationer med hotellen på plats och detta påpekar specifikt Explore Åre, Camp Åre och 

Åreguiderna som alla förlitar sig till viss del till hotellens rekommendationer. Aktörerna i 

nätverket bör samarbeta för att lyckas med relationerna anser von Friedrichs Grängsjö (2003).  

Informanterna anser att Destination Åre AB och lift- och back ägarna Ski Star är viktiga 

samarbetspartner som gynnar de enskilda aktörernas marknadsföring då de når ut till fler . 

Explore Åre arbetar tätt med dessa för att marknadsföras på plats i Åre och även utanför, 

främst i Mälardalen, företaget deltar med Destination Åre AB på mässor och evenemang för 

att personligen möta gästerna på deras hemmaplan. Det bekräftar vad von Friedrichs Grängsjö 

(2003) menar med att ta hjälp av ett övergripande ramverk som kan vägleda och ge synergier. 

 Fjällkonferens marknadsför inte Åre specifikt eftersom de erbjuder flera destinationer och 

därför anser de att Åre Destination AB är en värdefull samarbetspartner för deras 
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marknadsföring gällande Åre. De intervjuade företagen anser även att Ski Star är en värdefull 

samarbetspartner för deras marknadsföring och en bidrar till fler bokningar.  Åreguiderna 

anser också att Ski Star är en bidragande faktor att hela Åre fungerar som by och attraherar 

turister till destinationen. Företagen skapar synergieffekter och kompletterar utbudet på 

destinationen. Ski Star bidrar inte med enbart personer till destinationen utan de kan med 

deras utbud anlita de lokala företagen. Destinationsbolaget skapar varumärket Åre och som 

Weaver & Lawton (2010) menar att en gemensam strategi krävs för att upprätthålla och 

framföra kommunikationen, vilket de undersökta företagen indirekt har gjort med deras starka 

destinationsförankring på deras sociala medier.   Precis som Sfandla och Björk (2013) 

beskriver turistiska produkter som upplevelser och att dessa kommuniceras bäst genom 

destinationsmarknadsföring, kommunicerar de intervjuade företagen med bilder och 

personliga uttryck om destinationen och deras utbud genom. Fjällkonferens är den som minst 

använder sig av destinationsuttryck i sina inlägg. 

5.2 Tjänstemarknadsföring 

Som det tidigare berörts i teoridelen är det centrala med “Service Dominant Logic” (SDL) det 

immateriella, utbytesprocesser och relationer (Vargo & Lush, 2004). Enligt SDL är ett av 

företagens mål att maximera kundens inblandning i skapande processen som även leder till 

konkurrensfördelar (Vargo & Lush, 2004). På samtliga intervjuade företags hemsidor finns 

möjligheten för kunden att läsa om de olika aktiviteterna som erbjuds och därefter ta beslut 

om vilken aktivitet som passar dem bäst. Åreguiderna berättar att de vill erbjuda gästen den 

tjänst som denna efterfrågar och det betyder att företaget vill uppfylla önskemålen. Explore 

Åre vill att deras samarbeten ska bygga på kvalité och att hotellen ska välja själva att 

rekommendera dem till gästerna. Åreguiderna och Explore Åre visar att service och kundnytta 

genom tjänsten är viktigt för deras varumärke och hur de vill profilera sig mot gästen. 

Fjällkonferens har en funktion på hemsidan där aktiviteter och eventuella önskemål om 

föreläsare kan sparas till en lista och därefter får gästen information om kostnaden för dessa. 

Detta går i linje med SDL där kunden skapar sin egen produkt och är med initialt i 

beslutsprocess för slutprodukten. På Camp Åres hemsida kan olika säsonger väljas för att se 

vad som erbjuds för varje säsong och prisinformation erhålls genom offertförfrågan. Dock är 

det bara två aktiviteter som kan bokas online där prisinformation finns tillgänglig som kan 

försvåra för gästen då den måste söka ytterligare information om resterande aktiviteter. Även 

om Åreguidernas mål är som tidigare nämnt att samverka med gästen och låta denna vara 
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medproducent försvårar företaget dock processen med en mindre informativ hemsida. På 

företagets hemsida finns för lite information om de olika aktiviteterna och inga tydliga 

direktiv om hur prisuppgifter kan erhållas vilket heller inte skapar direkt samverkan mellan 

gästen och företaget utan blir ett extra moment. SDL kännetecknas av operanta resurser vilket 

innebär att kunskaper och färdigheter hos både gäster och företag krävs för att använda och 

utforma de fysiska produkterna beskriver Vargo och Lush (2004) vilket då står i rak motsatts 

med hur Åreguiderna hanterar sin hemsida. På Explore Åres hemsida finns däremot tydlig 

information om aktiviteterna där prisuppgifter lätt kan hittas och som förenklar gästens 

beslutsprocess och delaktighet. 

Morgan P et al. (2008) menar att SDL ger en annan dimension till marknadsföringen där den 

integrerar värdeskapande kompetens i företaget med kundupplevelse. Samtliga intervjuade 

företag erbjuder aktiviteter som kan skräddarsys av kunden efter deras önskemål, gästen 

skapar sin egen produkt. Gästerna kan genom företagens hemsida lättare få information om 

utbudet och därigenom skräddarsy sin resa. På så sätt agerar SDL som en samordnande 

funktion där företagen får en större förståelse för vad gästerna vill ha och därmed skapa större 

kundnytta och gästerna får en utökad produkt som möter förväntningarna och höjer 

upplevelsen. Camp Åre är den med störst utbud och har en stor butik där gästerna kan komma 

och se smakprov på tjänsterna och de fysiska produkterna. 

5.3 Internetmarknadsföring 

Pan et al. (2011) beskriver att det är ett måste att synas på internet genom att marknadsföra sig 

via hemsidor och sociala medier. Detta passar väl in på de intervjuade företagen då de baserar 

deras marknadsföring via internet med annonser, deras hemsidor och sociala medier. Camp 

Åre, Explore Åre och Fjällkonferens har inbjudande och informativa hemsidor som förenklar 

köpbeslut och lockar till engagemang. De menar också att hemsidan är ett otroligt viktigt 

verktyg för att förmedla deras tjänster. Åreguiderna brister lite i deras utformning och innehåll 

av hemsida och enligt Xiang och Gretzel (2010) kan det vara negativt då kundens första 

kontakt med företaget är hemsidan och då krävs ett gott första intryck. Pan et al. (2011) 

beskriver vikten av att synas högt upp på sökmotorlistor, det är vitalt för en destination och 

viktigt för den enskilda entreprenören. Fjällkonferens och Explore Åre beskriver att de har 

ökat deras trafik med sökmotoroptimering och de båda anser att det är ett viktigt verktyg för 

dem. Sökmotoroptimering beskriver Bih‐yaw et al. (2013) som ett sätt att inte bara hamna 
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högt upp bland träffarna utan det kan hjälpa till att finna marknaden mer effektivt och 

samtidigt få inblick av hur konkurrenterna strategiskt bearbetar internet. Denna aspekt gav 

däremot inte informanterna intryck av att de tänkt på utan de använde mest optimeringen för 

deras hemsida och att öka trafiken. 

Åreguiderna berättar att deras främsta marknadsföringsaktiviteter är det som sker via internet 

och då via viral marknadsföring på sociala medier. De har ett väldigt aktiv Facebook-konto 

med täta uppdateringar som ofta är personliga och utbudsrelaterade. Detta är i likhet med vad 

Kwok och Yu (2013) påpekar är en framgångsfaktor inom sociala medier när uppdateringar är 

fokuserade på att visa deras dagliga verksamhet och är av mer personlig karaktär än reklam 

för företaget. Likaså är Camp Åres Facebook-sida med flest inlägg om deras utbud varvat 

med personliga inlägg som enligt Kwok och Yu (2013) skapar en vänskaplig kommunikation 

och bygger och stärker relationer mellan företaget och gästerna. Fjällkonferens har däremot 

inte följt den linjen utan fokuserar deras uppdateringar på reklam för företaget vilket består av 

40 % av alla deras inlägg. Det alla de intervjuade företagen har fokuserat på och stämmer 

överens med vad Kwok och Yu (2013) ansåg som viktigt i kommunikationen, är det visuella. 

Alla de undersökta företagen har publicerat många bilder och till nästan varje 

statusuppdatering tillhör en eller flera foton. Åreguiderna påpekar att deras synlighet och 

bearbetning av sociala medier är det som enskilt är viktigast i deras marknadsföringsstrategi. 

Xiang och Gretzel (2010) bekräftar den strategin då de kom fram till att de högsta träffarna i 

en sökmotor hänvisade till företags sociala mediesidor. Enligt vår uppfattning har 

Åreguiderna däremot inte någon fokus på att lyfta fram hemsidan då de inte 

sökmotoroptimerar men beskriver att tillgängligheten av internetmarknadsföringen har 

varit viktig de senaste åren. Xiang och Gretzel, (2010) påpekar i deras forskning att innehållet 

i företagens sociala mediesidor kan spela en avgörande roll för om en gäst väljer företaget 

eller inte. Alla de intervjuade företagen har tagit innehållet i beaktning då deras sociala 

mediesidor återger en personlig och positiv sida av företaget men också innehållsrikt över vad 

verksamheten erbjuder. Både Fjällkonferens och Explore Åre anser att sociala medier 

fungerar som varumärkesbyggande och att det är en marknadsföringskanal som visar fram 

företagets värderingar.  
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5.4 Entreprenörskap  

Värdeskapande erhålls genom att framgångsrikt identifiera, evaluera och exploatera en 

möjlighet som möter kundens behov på nya sätt (Shane & Venkataraman, 2000). Explore Åre 

startades för tre år sedan med visionen att erbjuda aktiviteter som saknades i Åre. Grundaren 

ville finna affärsmöjligheter som kunde möjliggöra en verksamhet i området precis som 

Shaver och Scott (1991)  menar identifierar en entreprenör, någon som formar 

affärsmöjlighet.  Morgan et al. (2011) diskuterar hur marknaden ger signaler till företagare 

om vilket värde som behövs, när det behövs och hur det behövs därmed blir marknaden den 

som utgör styrsystemet och avgör om det blir framgångsrikt. De Årebaserade företag som 

intervjuats startades alla för att möta kundens behov på nya sätt och utnyttja områdets rika 

naturresurser. Fjällkonferens däremot hade funnits på andra skidorter tidigare och valde att 

etablera sig i Åre då de såg potential för deras verksamhet, de hade haft en liknande start i 

Sälen där de först etablerat sig. Dessa företag har därmed enligt vår uppfattning identifierat 

signaler om vilket värde som behövs på marknaden och startat sin verksamhet vilket befäster 

deras position som entreprenörer.  

5.4.1 Entreprenörers resursbegränsning och nätverk 

För att entreprenörer ska kunna förverkliga deras affärsidéer handlar det om hur de kan 

införskaffa de resurser som behövs (Holmquist, 2009, sid. 87). Både Camp Åre, Explore Åre, 

Fjällkonferens och Åreguiderna är självfinansierade och har inte fått bidrag från privata eller 

offentliga aktörer. Entreprenörers nätverk blir betydelsefulla för företagets tillväxtförmåga 

och kan även ge konkurrensfördelar (Landström & Löwengren, 2009, kap 8). Camp Åre, 

Explore Åre och Åreguiderna förklarar att kontaken med hotellen i Åre och konferensföretag 

är viktiga då det ofta är de som bokar in aktiviteterna till företagen där hotellen kan ge 

information om de olika aktiviteterna. Explore Åre arbetar med relationer och satsar på att 

erbjuda en så pass bra produkt för att hotellen ska i fortsättningen välja dem i första hand. De 

har även avtal med vissa nyckelhotell där de drar av en viss procent på priset när bokningar 

kommer från dessa hotell. Explore Åre arbetar även med barteravtal som innebär att de byter 

tjänster med andra företag istället för att betala för dem, till exempel annonsplats mot en 

konferensaktivitet.  

Landström & Löwengren (2009) diskuterar vidare att inom nätverk finns svaga och starka 

bindningar som syftar på hur nära knutna personerna är inom nätverket och för att få de starka 
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bindningarna krävs det att investeringar i de sociala nätverksrelationerna. Till skillnad från 

Fjällkonferens som anser att de inte är beroende av någon samarbetspartners marknadsföring 

påpekar Explore Åre att med täta relationer erhåller de marknadsandelar. Camp Åre har ett 

specifikt hotell, Holiday Club, som de samarbetar med för synlighet och platsen för deras 

verksamhet.  
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6 Avslutning 

I detta avslutande kapitel presenteras studiens slutsatser, vidare förs en slutdiskussion som 

återkopplar till problemdiskussion. Slutligen kommer förslag till fortsatta studier. 

6.1 Slutsatser 

Syftet med studien är att identifiera resurser som entreprenörer använder sig av för att nå sin 

målmarknad genom destinationsmarknadsföring. För att kunna besvara syftet ställdes dessa 

frågeställningar upp: Hur kan entreprenörer attrahera gäster genom 

destinationsmarknadsföring? Vilka marknadsföringskanaler använder sig entreprenörer av 

för att nå ut till sin målgrupp inom turismbranschen? 

Utifrån analysen kom vi fram till att samarbete mellan entreprenörerna på en destination är 

viktiga för att attrahera turister till hela destinationen och därmed potentiella gäster till den 

enskilda aktören. Entreprenörerna är beroende av andra aktörer på destinationen så som 

hotellen och konferensföretagen som bokar upp aktivitetsföretagen för deras tjänster. Vi kom 

även fram till att hotellen inom destinationen får en stor roll då de marknadsför olika 

aktivitetsföretag genom rekommendationer. Att samarbeta med Ski Star och Åre destination 

AB kan entreprenörerna genom evenemang och mässor som besöks på turisternas 

hemmamarknad attrahera gästerna till destinationen samtidigt som de marknadsför sitt egna 

företag. Destinationen behöver marknadsföras i första hand för att sedan attrahera turisterna 

till det enskilda företaget. Destinationsmarknadsföringen är minst lika viktig som 

marknadsföringen för det enskilda företaget. 

Vad gäller frågeställningen om vilka marknadsföringskanaler som entreprenörerna använder 

sig av för att nå sin målgrupp var digital kommunikation den mest använda 

marknadsföringskanalen. Mer specifikt är användandet av sociala medier som Facebook och 

Instagram som företagen lägger mest tid på till lägst kostnad. Hemsidan är också en viktig 

marknadsföringskanal för företagen där ett första intryck fås av gästerna och där de upptäcker 

företagets utbud. För att hemsidan ska få högre trafik och gästerna ska lättare hitta till sidan är 

sökoptimering ett smart och resurseffektivt verktyg att använda sig av. Traditionell 

annonsering görs enbart i lokal press för att öka relationerna med tidningarna och för att 

tidningarna senare ska skriva redaktionellt material, vilket betyder gratis marknadsföring 

gömd i en artikel. 
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6.2 Slutdiskussion 

Problemdiskussionen beskriver hur entreprenören använder nätverkande och samarbeten med 

varandra för att utveckla destinationen. Detta skriver Tinsley & Lynch (2001), där de menar 

att nätverkandet mellan entreprenörer kopplar samman destinationen och därmed drar till sig 

turister. De intervjuade företagen beskriver nätverkande inom destinationen som viktigt men 

lägger mer kraft på samarbeten som genererar nya gäster till dem själva än som ger turister till 

destinationen. Vi anser att Explore Åre var företaget som drog mest nytta av att synas 

tillsammans med Destination Åre AB för att de använde samarbeten till att både attrahera 

turister till Åre men också till sig själva.  

En del av syftet med studien var att identifiera marknadsföringskanaler entreprenörerna 

använder sig av. De visade sig att alla företagen ansåg sin hemsida som det viktigaste visuella 

redskapet. Både Fjällkonferens och Explore Åre använde sig av sökmotoroptimering men det 

gjorde inte Åreguiderna även fast de ansåg att hemsidan som strategiskt viktigast för 

företaget. Här anser vi att aktivitetsföretag som använder sin hemsida som främsta 

kommunikationskanal borde fokusera på att den både ska vara professionell och lättillgänglig 

för att locka till köp. Utöver hemsidan annonserade alla företagen i olika medier. De enda 

som inte fokuserade sin annonsering i Åre var Fjällkonferens som mötte marknaden på 

gästernas hemmaplan, alla de andra kommunicerade i lokalpress i Åre med turismanknytning 

för att synas på plats. Det gav enligt en av informanterna större chans att få mer gratis reklam 

i form av redaktionellt innehåll vilket också är ett bra sätt, enligt oss, att använda mindre 

resurser men få ut mer resultat. Den största och mest kontinuerliga 

marknadsföringsaktiviteten de undersökta företagen gjorde var att bearbeta sociala medier och 

främst Facebook. Det är ett sätt som teorin visar i denna uppsats är viktigt idag för att få 

träffar på internetsökningar. Vi anser att en bra bearbetad Facebook är varumärkesbyggande 

och det bör finnas i åtanke när inlägg publiceras. Eftersom den första kontakten med företaget 

oftast är via deras Facebook-sida.  

Samarbeten kan hjälpa entreprenörerna vid begränsade resurser som en liten verksamhet kan 

ha diskuteras av Holmquist (2009, sid. 87). Vår studie visar att samarbetet mellan 

aktivitetsföretagen och hotellen är viktiga då aktivitetsföretagen gynnas av hotellens 

rekommendationer. Hotellen fungerar som en gratis marknadsföringskanal och är ett sätt att 

med begränsade resurser synas och kommunicera ut sitt budskap. De studerade företagen 

rekommenderas av vissa hotell, dock betyder detta inte att de alltid kommer att 
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rekommenderas. Vi anser att det är bra att synligheten hos hotellen bygger på 

rekommendationer eftersom det kan fungera som en drivkraft för aktivitetsföretagen. Vi 

menar att det kan användas som motivation för aktivitetsföretagen där de ständigt vill 

utveckla sig och ge god service för att bli rekommenderade av hotellen. 

Internetmarknadsföring av en destination är ett måste för att synas och positionera sig mot 

marknaden (Pan et al., 2011). Fjällkonferens har störst omsättning av samtliga intervjuade 

företag som medför att deras marknadsföringsbudget är större än resterande och kan 

eventuellt marknadsföra sig mer. Utifrån vår innehållsanalys har vi identifierat att alla 

företagen marknadsför sig genom sociala medier som Facebook och Instagram därför anser vi 

att det inte behövs stort kapital för att kunna marknadsföra sig. Vi menar att marknadsföring 

genom sociala medier har hjälpt entreprenörer med begränsade resurser att kunna 

marknadsföra sig till mindre kostnad och få en större spridning.  

Avslutningsvis vill vi påpeka och lägga till att ju mer affärsmässig och professionell företaget 

framställer sig i deras marknadsföring resulterar det i ett högre förtroende och intryck för 

företaget . 

6.3 Förslag till fortsatta studier 

Denna studie har utgått från ett företagsperspektiv därför skulle det vara intressant att se hur 

turister upplever destinationsmarknadsföringen för att se om den uppfattas på samma sätt som 

företagen ämnar kommunicera ut den. En undersökning ur kundperspektiv skulle kunna 

genomföras för att identifiera vilka marknadsföringskanaler kunderna använder för att söka 

information om destinationer. En sådan undersökning skulle kunna utformas genom en 

enkätundersökning som skulle baseras på hur turisterna gör sina val inför val av destination 

och på så sätt se om det eventuellt finns ett gap mellan företagens syfte och placering av 

marknadsföringen och hur den uppfattas av turisterna. 
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Bilagor 

Bilaga 1 Observationsschema 

 
Camp Åre Fjällkonferens Åreguiderna Explore Åre 

Verksam på Facebook JA JA JA       JA 

Verksam på Instagram JA JA JA JA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FACEBOOK 
 

 

 

 

 

 

 

Antal följare 537 1141 540 1002 

Antal inlägg 2013 50 56 100 91 

Antal bilder 2013 97 41 94 237 

Antal videoinlägg 2013 0 1 0 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Destinationsmarknadsföring 24 % (12 st) 5 % (3 st) 14 % (14 st) 15 % (14st) 

Personliga inlägg 20 % (10 st) 25 % (14 st) 35 % (35 st) 19 % (17st) 

Reklam för företaget 8 % (4 st) 41 % (23 st) 25 % (25 st) 20 % (18st) 

Utbudsrelaterade inlägg 48 % (24st) 29 % (16 st) 26 % (26 st) 46 % (42st) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INSTAGRAM 
 

 

 

 

 

 

 

Antal följare 20 15 169 30 

Antal inlägg 2013 0 (5 st 2012) 1 16 21 



 

 

Antal videoinlägg 2013 0 0 0 0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Destinationsmarknadsföring 0 0 13 % (2 st) 33 % (7st) 

Personliga inlägg 0 0 32 % (5 st) 5 % (1 st) 

Reklam för företaget 0 1 % (1 st) 25 % (4 st) 19 % (4st) 

Utbudsrelaterade inlägg 0 0 32 % (5 st) 42 % (9st) 

 

  



 

 

Bilaga 2 Intervjuguide 

1. Vilken är din roll i företaget? 

1.2 Hur länge har du arbetet inom företaget? 

2. Berätta lite kort om ert företag och historien bakom idén. 

3. Hur stort är företaget idag? (Antal anställda? Omsättning?)  

4. När startade företaget? 

5. Hur ser ägarstrukturen ut i företaget? 

6. Hur lyder er affärsidé? 

7 Har ni en extern affärsplan vi kan ta del av? 

8. Arbetar ni med sponsring och samarbetspartners? 

9. Har ni fått bidrag från privata eller offentliga aktörer till verksamheten? nej 

10. Hur påverkar era huvudfinansiärer era ekonomiska beslut och arbete? egna pengar, eget 

kapital, återinvestera 

Är det något mer du vill lägga till? 

Marknadsföring 

11. Vilka är era viktigaste marknadsföringsaktiviteter?  

12. Vilka marknadsföringskanaler använder ni mest för att nå ut till gästerna?  

13. Vad lägger ni mest resurser på inom er marknadsföring? 

14. Hur gör ni för att optimera marknadsföringskostnader? (Resursoptimering)  

15. Vad har samarbeten betytt för er marknadsföring? 

16. Har dessa nätverk bidragit till ytterligare marknadsföring?  

17. Hur viktigt är Åre Destination AB för er synlighet?  

18. Hur viktig är Ski Star?  

19. Finns det någon samarbetspartner som ni till stor del är beroende av deras 

marknadsföring?  

20. Marknadsför ni er mest till de turister som redan befinner sig i Åre eller bearbetar ni 

marknaden på deras hemmaplan? 

21. I hur stor utsträckning använder ni er av internetmarknadsföring? 

22. Hur viktig anser ni er hemsida är för att attrahera gäster? 

23. Har ni sökmotoroptimerat er hemsida?  

24. Är ni aktiva på sociala medier? Vilka?  

25. Vad har internettillgängligheten betytt för er marknadsföring?  

Är det något vi missat som ni anser är viktigt?  



 

 

Bilaga 3 Företag som kontaktats men ej deltagit 

 

Camp Duved 

Ja Event 

Harlaut 

JF Skoter 

Sky Sport 

Åre Mountainbike Center 

Åre Outdoor 

Åre Sleddog Adventures 

Äventyrligt i Åre 

 

  



 

 

Bilaga 4 Matris över intervjuade företag  

Typ av intervju Camp Åre Explore Åre Fjällkonferens* Åreguiderna 

Telefonintervju 
 

Rickard 

Fredriksson, 

VD 
 

 

Tove Rhodin,  

Guide 

 

Mail-intervju 
  

Martin Essunger, 

Ägare 

Philip 

Harlaut, VD 

Personlig 

intervju 

Fredrik 

Schillgard, 

Guide 

   

 

 

 

 


