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Förord 

Vi vill inledningsvis rikta ett stort tack till de företag och personer som ställt upp på intervjuer och hjälpt 

till och bidragit med tankar och åsikter som bidragit till en positiv utveckling av denna studie. Vi tar i 

denna uppsats gemensamt ansvar för samtliga delar. Vi vill fortsättningsvis även rikta ett stort tack till 

vår handledare, Gustaf Onn som stöttat och gett användbara tips under uppsatsskrivandet. 

 
Abstract 

The purpose of this study is to examine how different Swedish destinations is marketing themselves to 

international visitors through internal collaboration and cooperation. We also seek to investigate what 

potential development areas that might exist in this field. To fulfill the purpose of this study, we will 

make a comparison of how different Swedish destinations work to marketing themselves to international 

visitors. We will also look into how various tourism related companies collaborate within the local 

destination. 

 
The result of this study has indicated that Visit Sweden has a crucial role in the international marketing 

process of the Swedish destinations involved in this study and the majority of the respondents have a 

collaboration of some kind with Visit Sweden to reach out to established international markets. 

Furthermore the study shows that the regional destination company Tourism in Skåne has a crucial role 

in marketing the southern parts of Sweden. The study also indicates that the national strategy 2020 is 

central for creating collaboration between different actors within the ten studied destinations and that 

this strategy is shown useful to make all actors work after the same ambitions and develop the tourism in 

a profitable and sustainable way. This study also shows several development areas when it comes to 

marketing these destinations. The major challenge is the fast globalization- and digitalization process 

that defines the modern society. The study also shows that all the studied destinations puts the most 

efforts into the digital marketing. Social media such as Facebook, Twitter and Instagram is used to 

create long-term relationships with the customers and to be available on the customers platforms. Social 

media is also used as a channel to create commitment among potential customers, to link potential 

visitors to the destinations own website and to spread marketing campaigns. 

 
Keywords: Tourism, collaboration, marketing 

 
Sammanfattning 

Syftet med denna studie är att undersöka hur olika svenska destinationer genom intern samverkan 

marknadsför sig gentemot internationella besökare och vilka eventuella utvecklingsområdet som finns 

på denna front. Detta kommer göras genom en jämförelse av hur olika svenska destinationer arbetar för 

att marknadsföra sig till internationella besökare och hur olika turistrelaterade företag samarbetar inom 

den lokala destinationen. 

 
I denna undersökning har en kvalitativ metod med en induktiv ansats för att få en ökad förståelse över 

hur tio olika destinationer i Sverige arbetar för att marknadsföra sig internationell, hur de inom 

destinationen samverkar för att uppnå målen inom turistindustrin och på vilket sätt sociala medier 

används i detta arbete. Denna studie fokusera på samverkan och internationellt marknadsföringsarbete. 

http://tyda.se/search/profitable?lang%5B0%5D=en&amp;lang%5B1%5D=sv


Denna studie indikerar att Visit Sweden har en betydande roll för den internationella marknadsföringen 

av de svenska destinationer som medverkat i denna studie. Större delen av de tillfrågade respondenterna 

samarbetar på olika sätt med Visit Sweden för att nå ut till bestämda internationella marknader. Studien 

konstaterar fortsättningsvis att det regionala destinationsbolaget, Tourism in Skåne har stor betydelse för 

marknadsföringen av de skånska destinationerna som medverkat i denna studie. Studien indikerar att 

den nationella strategin 2020 är central för att skapa samarbeten mellan olika aktörer inom de tio 

undersökta destinationerna och att denna strategi visat sig framgångsrik för att samtliga aktörer på 

destinationerna ska arbeta mot gemensamma mål och utveckla turismen på ett lönsamt och hållbart sätt. 

Vid denna undersökning hittades även ett antal utvecklingsområden gällande marknadsföringen på dessa 

destinationer, den största utmaningen består av att ta ställning till den snabba globaliserings- och 

digitaliseringsprocessen som definierar det moderna samhället. Undersökningen har dessutom visat att 

samtliga tio destinationer lägger sitt fokus på den digitala marknadsföringen och att sociala medier i 

form av Facebook, Twitter och Instagram används för att skapa långsiktiga relationer med kunderna och 

finnas tillgänglig på kundens plattformar. Fortsättningsvis används sociala medier som kanaler för att 

skapa ett engagemang bland de potentiella kunderna samt för att länka potentiella besökare vidare till 

destinationernas egna hemsidor och sprida marknadsföringskampanjer. 

 
Nyckelord: Turism, samarbete, marknadsföring 
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1.0 Introduktion 
 
I det inledande kapitlet diskuteras bakgrunden inom den moderna turismen, dess tillväxt och den ökade 

konkurrensen mellan turistdestinationer i syfte att introducera läsaren till det aktuella ämnet. 

Problemformulering, syfte och frågeställningar, avgränsningar och en disposition presenteras därefter 

för en vidare förståelse av uppsatsens fokus. 

 

1.1 Bakgrund 

 
Turism är för närvarande den snabbast växande ekonomiska sektorn i världen. Denna tillväxt är nära 

kopplad till en ökad differentiering och ökad konkurrens mellan turistdestinationer och den moderna 

turismen som har möjliggjort för en snabb och konstant utveckling som bidragit till ett växande nummer 

av nya destinationer vuxit fram. (UNWTO, 2016) 

 
Enligt Visit Swedens hemsida har en större del av intäkterna inom turismen kommit från utlandet. 

Statistik från Tillväxtverket visar att utländska besökares konsumtion i Sverige under 2014 uppgick till 

96,5 miljarder kronor och har därmed ett högre exportvärde än den totala summan av svensk järn- och 

stålproduktion. Turismen i Sverige har under en längre period haft en stark positiv utveckling. En stark 

tillväxt skedde 2014 då de utländska övernattningarna ökade med 6,7%. Den utomeuropeiska 

marknaden har stått för en stor del av denna tillväxt som ökar för varje år. (Tillväxtverket, 2014:7) 

Resultat från Nation Brands Index 2014 visar att Sverige har stärkt sin position som turistdestination i 

utlandet och visar vidare att Sverige har ett av världens starkaste nationsvarumärken. (Visit Sweden, 

2014:4) 

 
Parallellt med denna positiva utveckling som äger rum inom den svenska turistnäringen har den 

internationella konkurrensen hårdnat mellan olika potentiella destinationer. En konkurrens som 

förutspås fortskrida inom de kommande åren i och med den starka tillväxten inom näringen. För att 

kunna hantera denna starka internationella konkurrens utvecklades en gemensam nationell strategi på 

initiativ av Svensk turism i ett samarbete med bland annat SHR, Visit Sweden, Tillväxtverket, 

Swedavia, Stockholm Visitors Board, nätverket Sveriges Regionala Turistorganisationer och med ett 

finansiellt stöd från Jordbruksverket. Strategin har som vision att på ett hållbart sätt fördubbla den 

svenska besöksnäringen inom loppet av tio år. Sverige ska år 2020 vara ett naturligt val för den globala 

turisten och turism ska då vara Sveriges nya basnäring. Strategi 2020 framhåller att en hållbar tillväxt 

ska skapas i alla delar av landet.(Strategi 2020, 2016). Målet den svenska regeringen har satt upp för den 

svenska besöksnäringen är att ”Sverige skall ha en hög attraktionskraft som turistland och en långsiktig 

konkurrenskraftig turistnäring, som bidrar till en hållbar tillväxt och ökad sysselsättning i alla delar av 

landet”. För att kunna uppfylla detta mål tilldelades Visit Sweden 70 miljoner kronor under tre år för att 

kunna genomföra insatser med syfte att stärka Sverigebilden utomlands. (Regeringen,2015) 

 
Sverige har goda förutsättningar att bli en konkurrenskraftig turistnation i och med den latenta 

efterfrågan som finns från de internationella besökare, Sveriges utbud med närhet till både natur och 

storstadsupplevelser och de konkreta mål som näringen satt upp inför framtiden. Dock är turismen i 
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Sverige relativt underutvecklad och i många fall har dess fulla utvecklingspotential inte 

uppmärksammats och kunskapen inom turism är på många plan bristfällig. (Tillväxtverket, 2015) 

 

1.2 Problemformulering 

 
Forskaren Soteriades menar att turistnäringen har utvecklats globalt och då konkurrensen är stor 

internationellt ställer det höga krav på turistdestinationer att de utvecklar och effektiviserar sin 

marknadsföring gentemot potentiella turister. Till följd av globaliseringen som sker inom turistnäringen 

uppstår nya utmaningar för turistdestinationer. Bland annat menar Soteriades att en utmaning som 

destinationer står för är att både konsumenterna och miljön förändras. Det är därför av yttersta vikt att 

destinationer uppmärksammar dessa förändringar som konstant sker på marknaden men också att de 

arbetar proaktivt för att kunna fortsätta vara framgångsrika inom turistnäringen. För att arbeta proaktivt 

med dessa förändringar är tydliga strategier nödvändiga. Destinationers marknadsföringsorganisationer 

måste därför alltid ligga steget före utvecklingen.(Soteriades 2012: 107) 

 
Samarbete mellan olika aktörer på destinationer lyfts inom turistforskningen fram som en 

framgångsfaktor för att skapa en hållbar destinationsutveckling, vilket Jörgen Elbe (2002) och Yvonne 

Von Grängsjö (2001) diskuterar i sina avhandlingar. Forskning gjord av Soteriades (2012: 117) tyder på 

att nätverksbildning inom turistdestinationer kan förbättra effektiviseringen av 

destinationsmarknadsföringen. Volgger och Pechlaner (2014) beskriver att de destinationsorganisationer 

som aktivt främjar samarbeten mellan destinationens olika intressenter är avgörande för att säkerställa 

dess konkurrenskraft. Denna forskning tyder på att samarbeten i ett marknadsförings- och 

destinationsutvecklingssyfte är ett fortsatt forskningsproblem och av denna anledning är det intressant 

för oss turismvetare att undersöka detta fenomen vidare. 

 
1.3 Syfte och frågeställningar 

 
Det övergripande syftet med denna studie är att undersöka hur tio olika svenska destinationer genom 

intern samverkan marknadsför sig gentemot internationella besökare och vilka eventuella 

utvecklingsområdet som finns. Genom att jämföra hur de olika svenska destinationerna arbetar för att 

marknadsföra sig till internationella besökare hoppas vi kunna besvara vårt syfte och forskningsfrågor, 

samt få en konkret bild över hur de olika företagen arbetar för att uppnå en effektivare marknadsföring 

av en den egna turistdestinationen men även av Sverige som turistdestination. 

 
 Hur samverkar olika aktörer på svenska destinationer för att nå ut till internationella besökare? 

 Vilka utvecklingsområden finns det gällande marknadsföringen på de olika 

svenska destinationerna? 

 Hur tillämpas sociala medier som marknadsföringsverktyg på de svenska destinationerna? 

 
1.4 Avgränsningar 

 

I denna studie har vi valt att avgränsa oss till att undersöka hur tio olika svenska destinationer arbetar för 

att marknadsföra sig. Vidare kommer vi huvudsakligen avgränsa oss till internationella turister som 

besöker Sverige, men även inkludera nationella turister för att få en djupare förståelse över hela den 

nuvarande marknadsföringsprocessen. Fortsättningsvis berör studien enbart privatturism. 
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1.5 Disposition 
 

Vi har valt att dela upp uppsatsen i nio huvudkapitel. I det inledande kapitlet ges en introduktion till 

uppsatsens ämne, samt syfte och frågeställningar. I det efterföljande kapitlet behandlas undersökningens 

metodologiska ansats genom motivering för val av metod, kvalitativ intervju, cross-case analys, urval, 

genomförande, bearbetning, forskningsetiska överväganden och ett avsnitt som behandlar den 

övergripande kritik som kan riktas mot det egna tillvägagångssättet. Det tredje kapitlet behandlar 

undersökningens tidigare forskning där vi har valt att utgå från vetenskapliga artiklar och avhandlingar 

inom destinationsutveckling, marknadsföring och kommunikation. Kapitel fyra innehåller den teoretiska 

referensram som används som grund för denna studie. I kapitel fem presenteras vår empiriska studie, 

bestående av de tio intervjuer som genomförts, detta avsnitt är uppdelat under rubrikerna: presentation 

av deltagare, organisation och ägarskap, marknadsföring nationellt- och internationellt och samverkan. I 

det efterföljande kapitlet presenteras vår analys som kopplar samman vår empiri med den teoretiska 

referensramen. Därefter följer våra slutsatser, avslutande diskussion och förslag på vidare forskning. 
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2.0 Metod 

 
I detta avsnitt kommer vi redogöra för den metodologiska ansats som valts för att genomföra denna 

undersökning. Kapitlet inleds med motivering för valet av metod. Därefter görs en genomgång över det 

urval som ligger till grund för de intervjuer som genomförts. Därefter görs en genomgång av 

analysmetod som tillämpats efter våra genomförda intervjuer. Detta följs av en redogörelse kring de 

etiska överväganden som vi tagit ställning till under forskningsprocessen. 

 
2.1 Motivering för val av metod 

 
Med utgångspunkt att på bästa sätt besvara denna undersöknings syfte och för att förstå innebörden av 

destinationers marknadsföring har vi valt att tillämpa en kvalitativ metod med en induktiv ansats. Enligt 

Alvehus intresserar sig kvalitativ metod för meningar och innebörder snarare än statistiska verifierbara 

samband. Inom den kvalitativa forskningen finns det en idé om att det som människor upplever som 

viktigt är någonting man bör intressera sig för. Verkligheten ses inom den kvalitativa forskningen som 

en konstruktion av de aktörer som befinner sig där. (Alvehus 2013: 20) Enligt Trost bör studiens syfte 

och frågeställningar avgöra vilket tillvägagångssätt som är relevant. (Trost 2005: 25) Då vi i vårt syfte 

och frågeställningar söker en förståelse och innebörder av ett specifikt forskningsproblem anser vi att en 

kvalitativ ansats är det som är relevant för vår del. 

 
Vidare har vi valt att arbeta utifrån en induktiv ansats. En induktiv ansats förknippas med kvalitativa 

undersökningar tack vare den starka kopplingen mellan teori och data. Många forskare, inklusive 

Bryman hävdar att teorins roll i huvudsak används som en bakgrund till kvalitativa undersökningar. 

(Bryman 2011: 29) Alvehus argumenterar för att kvantitativa element inte är helt uteslutet inom 

kvalitativ metod. Om ett antal intervjupersoner uttrycker samma åsikter eller diskuterar samma ämne 

bör detta anses som intressant. Alvehus påpekar dock att om någonting förekommer mer sällan bör detta 

inte ses som meningslöst. (Alvehus2013:21) 

 
2.2 Kvalitativ intervju 

 
Vi har valt att använda oss av semistrukturerade intervjuer för att samla in material till denna 

undersökning eftersom vi anser att det är mest lämpligt för det syfte vi vill uppnå med denna studie. 

Enligt Alvesson är skillnaderna mellan de olika intervjuteknikerna en fråga om struktur. Skillnaderna i 

struktur handlar främst om graden av detaljer när intervjuaren talar om de förbestämda intervjufrågorna. 

Alvesson hävdar att intervjuaren antingen har en väldigt sträng struktur där man under hela 

intervjuprocessen håller sig till frågorna och den tänkta ordningen, alternativt använder sig av ett 

ostrukturerat sätt, där intervjun blir som ett ostrukturerat samtal med ett brett tema. Detta gör att 

intervjupersonen har stor frihet i sina svar. Intervjuaren måste dock se till att inga större avvikelser görs 

från den tänkta intervjuguiden. (Alvesson 2011: 16) 

 
Inom kvalitativa studier brukar det talas om halvstrukturerade eller semistrukturerade intervjuer. 

Intervjuaren har då fastställda teman som ska talas om under en intervju, men det ger även 

respondenterna utrymme att fördjupa sig i frågorna som ställs. Det finns självfallet både för- och 

nackdelar med graden av struktur. Alvesson beskriver att en hög grad av struktur gör att intervjuaren får 
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den typ av svar som efterfrågas men det bidrar även till att det blir lättare att sortera, jämföra och 

analysera intervjumaterialet. En lägre grad av struktur kan i sin tur medföra att intervjuaren får en större 

insikt i hur respondenterna resonerar , men även få nya och oväntade svar. En nackdel med intervjuer 

som har en låg grad av struktur kan dock vara att respondenternas svar kommer långt ifrån det 

förbestämda temat och blir därför spretiga och svåra att hitta relevanta resultat i. (Alvesson 2011: 62) 

En semistrukturerad intervjuteknik kännetecknas enligt Bryman av en uppsättning frågor som är allmänt 

formulerade. En fördel med semistrukturerade intervjuer är att intervjuaren har möjlighet att ställa 

ytterligare frågor eller uppföljningsfrågor direkt under intervjuns gång. (Bryman 2011: 206) I en 

undersökning av detta slag räcker det inte ofta med att intervjua en eller ett par individer, men om vi 

istället intervjuar omkring sex till åtta personer ur en specifik grupp ökar vi därmed säkerheten att 

materialet är oberoende av enskilda deltagaren personliga uppfattningar. Detta beror dock på vilken typ 

av undersökning som görs. När intervjuaren känner igen svaren eller upptäcker ett återkommande 

svarsmönster i intervjuerna kan det talas om att en så kallad mättnad uppnåtts. När mättnad har uppnåtts 

kan det innebära att fler intervjuer inte leder till någon ny kunskap, men om möjligheten finns kan det 

vara nödvändigt att genomföra några fler intervjuer för säkerhets skull. Det går dock aldrig att helt 

förutspå mättnadsnivån i en undersökning. Ahrne och Svensson anser att fördelen med kvalitativ metod 

är att intervjuaren inte behöver bestämma antalet intervjuer i förväg utan det kan vara relevant att istället 

varva intervjuer och analys. (Ahrne & Svensson2015:42) 

 
Enligt Eriksson och Hultman är den största fördelen med kvalitativa intervjuer att intervjuaren får 

möjlighet att läsa av respondenten genom att tolka den givna situationen men intervjuaren har dessutom 

möjlighet att studera respondentens kroppsspråk. Vidare så har även intervjuaren möjligheten att låta 

respondenten förklara eventuella oklarheter som kan uppstå under en intervju, eller låta respondenten 

utveckla sina svar ytterligare för att få större förståelse. (Eriksson & Hultman 2014: 104-105) Detta 

anser vi vara lämpligt för denna undersökning eftersom vi direkt vill följa upp de svar som vi anser är 

särskilt intressanta under våra intervjuer. Vi anser att det är till vår egen fördel att arbeta med 

semistrukturerade intervjuer där vi har fastställda teman att utgå ifrån. Dels för att säkerställa att vi får 

svar på våra frågor men även för att kunna analysera materialet under uppsatsprocessens gång. Med 

semistrukturerade intervjuer har vi möjlighet att ge våra respondenter utrymme för att själva reflektera 

över frågeställningarna och på så sätt kan vi få ytterligare svar som vi inte väntat oss. Vi kommer 

dessutom vara uppmärksamma under våra intervjuer för att kunna identifiera kopplingar till våra 

intervjuteman och frågeställningar för att kunna få så relevanta och öppna svar som möjligt från våra 

respondenter. Vi har tagit ställning till detta resonemang Ahrne och Svensson presenterar och vi har 

därför inte haft något förbestämt antal intervjuer som vi ska genomföra. Vi uppfattar oss klara med 

intervjuerna när vi är säkra på att mättnad har uppnåtts och att materialet inte påverkas av enskilda 

individers åsikter. 

 

2.3 Cross-Case analys 

 
Inom cross-case analys används en blandning av olika metoder genom en triangulering, och forskaren 

använder ett flertal olika källor vid insamling av empiri. Genom att använda sig av olika metoder och 

flertal källor försöker forskaren finna mönster och likheter för att stödja den individuella tolkningen och 

på så sätt få stöd för sin problemformulering.  De olika metoderna som kan användas för att samla in 
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empiri kan vara intervjuer, observationer, undersökningar eller arkiv. Genom trianguleringen 

blir giltigheten och tillförlitligheten större. (Lee & Chavis 2012: 430) 

 
De nackdelar Eisenhardt uppmärksammar med cross-case analys är först och främst att forskare 

generellt är dåliga på att hantera information och drar ofta förhastade slutsatser med en begränsad 

mängd data. Ytterligare en nackdel är att forskare kan bli påverkade av omgivningen eller högt 

uppsatta respondenter och därför ignorerar vad statistiken säger eller omedvetet går ut med fakta som 

är obekräftad. För att undvika detta bör forskare analysera den insamlade datan på flera olika sätt. Vid 

användning av cross-case analyser kan forskaren utgå från tre olika dimensioner. I den första 

dimensionen delas den insamlade datan upp i olika kategorier för att sedan ställas mot varandra för att 

på så sätt leta efter likheter och skillnader i materialet. Kategorierna kan definieras utifrån sin 

problemformulering eller tidigare litteratur. En annan dimension att arbeta utifrån och välja olika par 

av forskning och sedan ställa dessa par mot varandra. Genom att arbeta på detta sätt tvingas forskaren 

att leta efter dolda likheter och skillnader. När forskaren jämför liknande fall med varandra för att hitta 

olikheter kan han nå en stor framgång. På liknande sätt kan forskaren nå en stor förståelse genom att 

ställa olika fall mot varandra för att hitta olikheter mellan dem. Genom detta arbetssätt kan nya 

kategorier och begrepp framkomma som annars hade förbisetts. En tredje dimension är att dela upp 

datan i olika kategorier och analyserar den utifrån dessa kategorier. Dessa kategorier kan vara 

exempelvis observationer och intervjuer. (Eisenhardt 1989: 540-541) 

 
I denna undersökning har vi valt att arbeta utifrån den tredje dimensionen då den insamlade datan 

delas upp i olika kategorier och analyseras utifrån dessa. Anledningen att vi har valt att arbeta utifrån 

denna dimension och med detta arbetssätt är för att vi då utnyttjar alla insikter från all form av data. 

Hittar vi ett tydligt mönster i vår data kan det stödjas genom bevis från ytterligare källor. På så sätt blir 

datan starkare och vi får en starkare grund att bygga vår studie på. (Eisenhardt 1989: 541) 

 

2.4 Urval 

 
I denna undersökning har vi valt att utgå från ett målinriktat urval. Denna urvalsmetod går ut på att 

forskaren strategiskt väljer ut relevanta deltagare för att skapa en överrensstämmelse mellan studiens 

forskningsfrågor och urval. (Bryman 2011:434) 

 
Urvalet gjordes genom att vi vände oss direkt till individer som vi ansåg skulle kunna hjälpa oss 

besvara studiens frågeställningar och syfte. För att få en större spridning av destinationer valde vi att ta 

destinationer från olika delar av Sverige och inte endast från större städer eller landsbygd. Urvalet 

består av respondenterna Marie Johansson på Strömma turism och sjöfart samt Destination Stockholm, 

Ewa Jerlinder Åre Destination AB, Peter Göransson på Vimmerby turistbyrå, Staffan Smedfors på 

Ölands turistbyrå, Pär Svensson på Stockholm Visitors Board, Jörgen Nilsson på Visit Linköping, Anna 

Wittgren på Malmö turism, Gunilla Svensson på Båstad turism och näringsliv, Marcus Ståhl på 

Destination Vemdalen samt Birgitta Bogren på Siljan turism AB. Respondenterna består främst av 

verkställande direktörer för turistbyråer, chefer, destinationsutvecklare samt ansvariga för sälj och 

marknadsföring.  
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2.5 Genomförande 

 
För att komma i kontakt med respondenter till denna undersökning kontaktades inledningsvis 

trettiofem destinationer via mejl. Av dessa trettiofem potentiella deltagare återkopplade tio personer 

och kunde tänka sig att ställa upp. Fem av intervjuerna skedde via telefon, fyra intervjuer skedde via 

mejl och en intervju gjordes genom ett personligt möte. Trots att en stor del av intervjuerna skedde via 

telefon och mejl upplevde vi att vi fick de svar som vi efterfrågade. 

 
Den semistrukturerade intervjutekniken som används vid denna studie innebär att vi utgått från ett 

intervjuformulär, med i detta fall tjugosju stycken frågor. Samma intervjufrågor ställdes till samtliga 

deltagare, med enbart mindre ändringar. Samtliga frågor hade öppna svarsmöjligheter. Detta gjorde att 

vi kunde anpassa våra intervjuer efter respondenternas svar. 

 
Intervjumiljön bör enligt Göran Ahrne vara fri från möjliga störningsmoment som kan distrahera 

respondenterna och påverka resultatet på ett negativt sätt. (Ahrne & Svensson, 2011: 44) Med detta i 

åtanke valde vi i att göra den personliga intervjun i en miljö som vår respondent skulle känna sig 

bekväm i. Därför genomfördes denna intervju i ett mötesrum på respondentens arbetsplats i Stockholm. 

Även vid telefonintervjuerna gjordes en noggrann övervägning och planering. Vi bokade därför 

grupprum på Södertörns Högskolas bibliotek och grupprum på Högdalen och Medborgarplatsens 

bibliotek. Detta för att utesluta eventuella störningsmoment som kan påverka intervjuerna på ett 

negativt sätt. 

 
Innan intervjuerna genomfördes informerades samtliga deltagare kring undersökningen och hur det 

insamlade materialet från intervjuerna skulle tillämpas i vår uppsats. Respondenterna informerades 

sedan kring att deras deltagande var frivilligt och att de därigenom hade rätt att avbryta studien när 

som helst. Större delen av respondenterna fick intervjuformuläret skickat till sig innan 

telefonintervjuerna och den personliga intervjun genomfördes. Samtliga respondenter godkände att vi 

spelade in intervjuerna med ljudinspelningsprogram i våra mobiltelefoner. Detta gjordes för att vi 

skulle kunna fokusera helt på intervjufrågorna och underlätta vår transkribering. Vi valde även att 

anteckna stödord under samtliga telefonintervjuer. Under telefonintervjuerna ställde vi varannan fråga 

från intervjuformuläret. Intervjuformuläret anpassades beroende på destination och individens 

befattning. 

Längden på intervjuerna varierade från omkring 30-45 minuter. 

 
2.6 Bearbetning 

 
Bearbetning av det insamlades gjordes genom en transkribering av samtliga intervjuer. 

Transkriberingen gjordes genom att de genomförda intervjuerna spelades upp och antecknades i ett 

gemensamt dokument på dator och intervjuerna som skett via mejlkontakt klistrades in i samma 

dokument. Detta gjordes för att få en överskådlig bild över vårt material. Inspelningarna lyssnades 

igenom flera gånger för att säkerställa att inget konkret fallit bort vid vår transkribering. Efter 

transkriberingen genomfördes en kodning av materialet. Kodning är en metod som används för att 

forskaren ska komma närmare det insamlade materialet och finna gemensamma mönster. (Bryman 

2011:242) Kodningen gjordes genom att vi letade efter gemensamma eller avvikande mönster i 

materialet som sedan markerades dessa i det gemensamma dokumentet och härledes till de 
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intervjumallens tre huvudteman: organisation och ägarskap, marknadsföring och samarbete för att vi 

på så sätt skulle få en överskådlig bild över vår empiri och underlätta en kommande analys av 

materialet. 

 

2.7 Forskningsetiska överväganden 

 
Vid all form av samhällsvetenskaplig forskning är det av central betydelse att forskare tar ställning 

till olika etiska ställningar. Forskningsetik kan vara problematisk att sammanfatta i en specificerad 

definition men innefattas i synnerhet av frågor gällande hur personerna som deltar i studier som 

informanter ska behandlas under hela forskningsprocessen. (Vetenskapsrådet 2011: 16) 

 
Dessa forskningsetiska frågeställningar kommer vi ta ställning till genom att utgå från 

vetenskapsrådet “God forskningssed”. Vi kommer i synnerhet ta ställning till det som kallas för 

informerat samtycke. Informerat samtycke innebär att de personer som deltar i vår undersökning ska 

bli informerade om vad studien innebär och att deltagarna har utifrån denna information rätt att själva 

bestämma om de vill medverka i studien eller inte. (Vetenskapsrådet, 2011:21) 

 
Det informerade samtycket har vi tillämpat genom att samtliga respondenter fick information kring vår 

studie vid den första mejlkontakten. Därefter fick de avgöra om de ville delta eller inte. Vid de senare 

telefonintervjuerna introducerade vi oss själva och studien ännu en gång. Detta för att minska risken 

för eventuella missförstånd mellan oss och respondenterna. Större delen av respondenterna fick även 

frågorna skickade till sig innan våra telefonintervjuer för att de skulle få en möjlighet att förbereda 

sina svar och avgöra om de ville medverka eller ej. 

 
2.8 Metodkritik 

 
Den kritik som kan riktas gentemot denna undersökning är att många av de företag på destinationerna 

vi har intervjuat antingen är privatägda eller kommunala. Detta gör att de kan vara partiska. Med 

partiska menar vi att intervjupersonerna på destinationerna representerar företag med nära anknytning 

till stat och kommun och övriga företag. Mängden och formen på dessa förbindelser kan antagligen 

skilja sig beroende på företagsformen. På grund av detta kan anställda inte säga vad de tänkt sig eller 

dela med sig av eventuella brister och förbättringsområden som finns på grund av den nära 

anknytningen till stat och kommun samt att de inte kan riskera en negativ ryktesspridning av företaget. 

Då vi anser att det är helt naturligt att företag väljer att vara partiska har vi valt att ha detta i 

bakhuvudet samt att kritiskt värdera detta under studiens gång men att samtidigt inte lägga alltför stor 

vikt vid detta. De företag eller organisationsformer som vi anser vara mindre partiska är ideella 

organisationer och hjälporganisationer. Anledningen till att vi väljer att se dessa som opartiska är för 

deras företagsidé bygger på att visa upp brister som exempelvis brist på pengar eller personal för att 

kunna värva människor till att donera pengar eller arbeta som volontär. Dessa organisationer strävar 

inte efter att ha ett bra rykte eller en fin fasad på liknande sätt som ett företag på en destination och har 

därför inte samma obligationer gentemot exempelvis staten, sin egen kommun eller andra företag. 

Detta är dock våra egna reflektioner och bör därför inte tas alltför allvarligt på eftersom vi inte har 

källor som stödjer detta.  
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Det finns även brister i kvalitativa intervjuer som vi tagit ställning till. Enligt Eriksson och Hultman 

(2014) finns det vissa risker med att genomföra intervjuer. En ovan intervjuare, eller en intervjuare 

som inte har tagit del av befintlig information kan lätt hamna i en situation där intervjun övergår till att 

bli ostrukturerad. Detta ställer mer krav på intervjuaren för att kunna tolka svaren som respondenten 

ger. Eriksson och Hultman pratar även om tre kritiska punkter som kan ske under en intervju. Den 

första kritiska punkten är intervjuareffekten där det uppstår ett samspel mellan intervjuaren och 

respondenten. Enligt Eriksson och Hultman kan detta samspel påverka resultaten negativt. Den andra 

kritiska punkten är halo-effekten som innebär att intervjuaren kan påverkas av andra faktorer än det 

som man faktiskt ska undersöka eller bedöma. Det kan handla om att respondenten är en viktig person 

eller högt uppsatt. Den sista kritiska punkten är centraltendensen där många respondenter undviker 

extremvärden när de svarar på intervjuarens frågor. (Eriksson & Hultman 2014: 104) 

 
För att undvika att ovanstående problem uppstår har vi haft dessa tre kritiska punkter i bakhuvudet 

under hela intervjuprocessen från att vi genomfört intervjuer, till när vi transkriberat och analyserat 

respondenternas svar. Genom att vara uppmärksamma på dessa kritiska punkter är vår förhoppning att 

vi agerat neuralt och att respondenternas svar anses vara pålitliga. 

 

Större delen av studiens material inhämtades genom de semistrukturerade intervjuerna som gjordes med 

tio respondenter. Genom intervjuerna fick vi en djupare inblick kring hur dessa tio destinationer arbetar 

för att locka fler internationella besökare och även en inblick i hur olika aktörer på destinationerna 

samverkar. Resterande delen av materialet består av litteratur inom turismvetenskap, marknadsföring, 

elektroniska källor och vetenskapliga artiklar. Vissa av källorna kan upplevas som något gamla, men 

trots detta är dessa källor mycket relevanta för vår studie och därför uteslöts inte dessa. 
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3.0 Tidigare forskning 
 
I detta kapitel kommer den tidigare forskningen inom forskningsfältet behandlas och diskuteras. Inom 

det aktuella fältet har det gjorts mycket forskning men vi har valt att använda oss av de vetenskapliga 

artiklarna "City branding and its economic impacts on tourism", “Destination networking”, "The 

dynamic role of entrepreneurs in destination development”, “The effectiveness of regional marketing 

alliances: A case study of the Atlantic Canada tourism partnership 2000-2006”, " Social media as a 

marketing tool: its use by national tourism organisatios", "The impact of E-marketing use on small 

business enterprises' marketing succes" samt avhandlingarna “Utveckling av turistdestinationer genom 

samarbeten” och ”Destination networking". 

 

 
3.1 Destinationer som varumärke 

 
Herget, Petru och Abrhám beskriver i sin artikel“City branding and its economic impacts on tourism” 

att den ökade globaliseringen har lett till att städer måste utöka sin marknadsföring på ett internationellt 

plan, då marknadsföring inte längre handlar om att locka turister i närliggande områden. (Herget, 

Petru&Abrhám 2015: 121) 

 
Enligt Heget, Petru och Abrhám finns det ett ökat intresse för turisttjänster i många utvecklingsländer 

och numera är det inte bara länder som tävlar om konkurrensen, utan även städer vill locka potentiella 

turister till destinationen. Detta gör att vissa länder och städer hamnar i skymundan och tappar den 

attraktionskraft som krävs för ett vara ett framgångsrikt turistmål. På den internationella 

turismmarknaden går utvecklingen stadigt framåt. Även de offentliga investeringarna ökar, vilket sätter 

större press på både länder och städers varumärkesinsatser. Dessa varumärkesinsatser spelar en stor roll 

för ett land eller en stad, då uppfattningen har en stor inverkan på attraktionskraften och hur turister och 

investerare uppfattar destinationen. Detta gäller även för de närboende. Eftersom uppfattningen av en 

stad har så pass stor betydelse anlitar många städer experter inom marknadsföring som försöker skapa 

ett varumärke för staden, som i sin tur ska bli en attraktionskraft för besökare. På en teoretisk nivå 

menar författarna att varumärkesuppbyggnad ofta uppstår vid förändringar i turismens roll och status 

inom den globala miljön. Ett destinationsvarumärke kan definieras som "summan av uppfattningar som 

någon har om en viss plats, oavsett om det baseras på erfarenhet , hörsägen, eller fördomar, som 

påverkar hans/hennes inställning till denna destination på det känslomässiga planet. Den representerar 

blandningen av karaktär hos den plats som gör det distinkt och minnesvärd." (Herget, Petru&Abrhám 

2015: 120) Utifrån denna definition är det viktigt att komma ihåg att en destinations varumärke finns i 

betraktarens ögon kring att vara äkta och genuin, det kan därför inte påverkas. Genom att destinationer 

vårdar, utvecklar och presenterar sina främsta egenskaper gentemot deras aktuella målgrupper är det 

möjligt att förstärka eller om det behövs, ändra destinationens rykte. Det är detta som författarna kallar 

för varumärkesprocessen. För att lyckas med ett destinationsvarumärke krävs det att arbetet inte 

begränsar sig till kommunikation och marknadsföring utan även involverar stadsplanering, kultur, 

handel och investeringar.(Herget, Petru&Abrhám 2015: 119-120) Enligt författarna är konsumenter med 

hög lojalitet till ett specifikt varumärke villiga att betala mer och blir därför inte påverkade avpriserna, 



 

medan den genomsnittliga konsumenten anser att priset är en ytterst viktig faktor. (Herget, 

Petru&Abrhám 2015: 122) 

 
Herget, Petru och Abrháms studie visar att städer eller destinationer bör marknadsföras som 

kommersiella produkter. Studien visar att det är fullt möjligt för en destination eller en stad att ha ett 

varumärke och en image av kvalitet. Att erbjuda kvalitet är extremt viktigt för varumärkeslojaliteten och 

den ekonomiska överlevnaden för en stad. För att en destinations varumärke ska lyckas bör den unika 

identiteten lyftas fram i detta arbete. Det unika ska sedan forma en image av destinationen som kan 

användas i kommunikationen till konsumenterna. Destinationens varumärke har fortsättningsvis en stor 

påverkan på konkurrenskraften på destinationen och en positiv inverkan på attraktionskraften hos 

besökarna. (Herget, Petru&Abrhám 2015: 125) 

 
3.2 Nätverk inom destinationer 

 
Von Friedrich Grängsjö beskriver i sin avhandling "Destination networking" att kunderna vanligtvis inte 

vistas på den plats där produktionen sker, utan kunden måste färdas till produktarenan. Inom turism 

skiljer sig dock detta eftersom kunden är delaktig i produktionen. Turistprodukter domineras av service 

eller tjänsteprodukter och detta gör att företag hela tiden måste utveckla och marknadsföra sina egna 

turistprodukter och destinationen i sig. Då intressenter kan ha egna mål och ambitioner kan det uppstå 

vissa svårigheter, men trots detta måste företag lära sig att samexistera och förbise eventuella olikheter 

sinsemellan. Små och medelstora företag står för majoriteten av företagsamheten på turistdestinationer 

och dessa företag är extremt viktiga för den lokala ekonomin. Företagen är även viktiga för att skapa en 

god atmosfär och karaktär på destinationen eftersom destinationen är platsen för turistens konsumtion 

och produkten de har rest dit för. Destinationen måste därför tillhandahålla färdiga produkter som kan 

konsumeras av turisterna när de anländer.(Von Friedrich Grängsjö 2003:427-428) 

 
En turistdestination kan enligt Von Friedrich Grängsjö organiseras i form av nätverk där företagare på 

destinationen har ett eget ansvar för sitt företag och dess resurser och intäkter. Det kan dock finnas 

nackdelar med detta då det kan förekomma flertal parallella nätverk av olika intressenter, detta kan 

fragmentera en destination. Fördelen med dessa nätverk är att konkurrens och samarbeten uppmuntras, 

vilket är till fördel för både turister och imageskapandet av destinationen. (Von Friedrich Grängsjö 

2003:439) 

 
Av Von Friedrich Grängsjös undersökning framkommer det att den traditionella marknadsföringsteorin 

är begränsad vid marknadsföring av turistföretag. Detta på grund av att den utgår från att ett företag 

kontrollerar marknadsföringen och imageskapandet av en destination. Ytterligare en begränsning är att 

ägandet av turistprodukter är spritt över flera mindre företag som är beroende av varandra för att kunna 

sälja en enhetlig produkt till turisterna på destinationen. Alla inblandade entreprenörer har därför egna 

motiv och värden för hur de agerar. (Von Friedrich Grängsjö 2003:429) Detta innebär att varje 

turistföretag är ansvarig för att påverka turisten genom sin produkt. Det har sedan tidigare visat sig att 

turister väljer destination utifrån vilka attraktioner och faciliteter som erbjuds. Viktiga faktorer vid detta 

beslutsfattande är transportservice, boende, restauranger och destinationens fysiska miljöer. Genom att 

aktörer antar marknadsföringsstrategier för att enskilt eller tillsammans marknadsföra destinationen och 

all dess kringliggande verksamt påverkas turistens beslut om att resa till destinationen i en positiv 
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riktning. Ett enhetligt perspektiv av företag har en positiv inverkan på kunden och den enskilde 

entreprenören, det är därför av stor betydelse att involvera så många företag som möjligt på 

destinationen eftersom det kan stärka imagen av hela destinationen. Graden av deltagandet i 

marknadsföringsstrategier påverkar i hög grad av hur attraktiv destinationen är för turister. (Von 

Friedrich Grängsjö 2003:431-432) 

 
Undersökningen visar att kooperativa nätverk bör fungera som forum där entreprenörer kan dela 

erfarenheter och problem. Genom att erbjuda en diskussionsarena ökar chanserna för att utveckla en 

framgångsrik destination. (Von Friedrich Grängsjö 2003:438) Von Friedrich Grängsjö hävdar att 

entreprenörer på en turistdestination endast är villiga att hjälpa andra att skapa nöjda turister så länge 

som de upplever att de har kontroll över den egna verksamheten och inte förväntas att arbeta i en 

hierarkisk struktur. Om detta är fallet kommer resultatet att bli ett minskat förtroende och en nedgång i 

marknadsföringen. Entreprenörer kommer sedan att behöva omorganisera sig eller tvingas starta om från 

början. (Von Friedrich Grängsjö 2003:441-442) För att en destination ska överleva krävs det en 

kommersiell attityd och inställning för att kunna generera en vinst och möjliggöra ytterligare 

investeringar. Alla destinationer genomgår dock förändringar som innebär att företag byts ut och nya 

och gamla besökare kommer till destinationen. (Von Friedrich Grängsjö2003:435) 

 
För att åskådliggöra dessa nätverk som Von Friedrich Grängsjö beskriver vid marknadsföringen av 

turistdestinationer har vi valt att även använda oss av Jörgen Elbes avhandling. Jörgen Elbe, docent och 

lektor i företagsekonomi har tillägnat en del forskning inom turistnäringen. I Elbes doktorsavhandling 

“Utveckling av turistdestinationer genom samarbete” undersöks hur olika aktörer som är lokaliserade 

inom en destination kan arbeta för att gemensamt locka turister till destinationen. (Elbe 2002: 1) För att 

visa på hur dessa samarbeten utvecklas och marknadsför en destination har Elbe undersökt destination 

Småland. Det empiriska underlaget för avhandlingen består av tre olika fallstudier av olika karaktär för 

att fånga upp de olika aspekterna av destinationsutveckling inom destination Småland. I det första fallet 

studeras samarbeten som är avsedda att utveckla den permanenta verksamheten, det andra två fallen 

studerar samarbeten som möjliggör för temporära verksamheter inom en destination.(Elbe 2002:85) 

 
Resultatet av studien demonstrerar att permanenta turistiska verksamheter startar enklare samarbeten där 

aktörerna gemensamt utvecklar nya produkter eller riktar sig mot nya potentiella marknader. Resultatet 

från avhandlingen visar att samarbeten på destinationen i synnerhet skapas i syfte att båda parter 

kompletterar varandra på ett effektivt sätt. Elbe hävdar att de aktörer med en fast attraktion kan fungera 

som mål för turisternas resa är dominerande aktörer som dessutom har en avgörande betydelse för 

huruvida viktiga samarbeten blir av eller inte. Exempel på en sådan dominerad aktör är inom 

destination Småland, Astrid Lindgrens Värld. Elbe hävdar att de mindre aktörerna bildar allianser inom 

destinationen ökar deras inflytande och gynnar de dominerande aktörerna med betydelsefulla 

samarbetspartners.(Elbe, 2002:174) 

 
3.3 Företagens roll på en turistdestination 

 
Ryan, Mottiar och Quinn beskriver i sin artikel "The dynamic role of entrepreneurs in destination 

development" att det fortfarande viktigt att ta reda på hur och varför destinationer utvecklas. De menar 

även att det är av största vikt att undersöka vilken roll som entreprenörer på destinationen har i 
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utvecklingen och man bör därför inte glömma bort detta i litteraturen. (Ryan, Mottiar & Quinn 2012: 

119) Tidigare forskning tyder på att företag ger hela destinationen mångfald och dynamik som stödjer 

den fortgående utvecklingen. Det inflytande som företag har på en destination sträcker sig långt och kan 

därför stimulera andra företag och destinationers utveckling. Enligt Ryan, Mottiar och Quinn är små 

företag och entreprenörer, både i städer och på landsbygden grunden för turistprodukter. Detta ger dem 

möjligheten att utveckla nischade produkter med de resurser som finns till hands. Med andra ord lägger 

små företag och entreprenörer grunden för att en destination är tillgänglig och attraktiv för besökare. 

(Ryan, Mottiar & Quinn 2012: 121) Ryan, Mottiar och Quinn menar att turistnäringen knappast skulle 

kunna utvecklas utan engagerade entreprenörer på en destination. De menar på att inte ens destinationer 

med tillgång till stora resurser skulle kunna utvecklas utan entreprenörer. Ryan, Mottiar och Quinn 

argumenterar för att små företag på en destination kan hjälpa destinationen att utvecklas, ge struktur och 

rivalitet samt ge destinationen ökad konkurrenskraft. De menar att detta är till en stor fördel för 

destinationen och fungerar bäst när det finns konkurrens och samarbete mellan företagen. Konkurrensen 

mellan små företag ökar motivationen till att kunna erbjuda högsta kvalitet. Det ömsesidiga beroendet 

som finns mellan företagen uppmuntrar dem till att samarbeta med varandra. (Ryan, Mottiar & Quinn 

2012: 120) Ytterligare forskning utanför turismlitteraturen visar på att entreprenörer är av stor vikt för 

destinationers ekonomi och agerar därför som nyckelfaktorer för att skapa konkurrensfördelar för 

destinationen. Det är tack vare detta som entreprenörers roll i samhället, samt mindre företags inverkan 

på utveckling av destinationer har fått större plats inom litteratur.  (Ryan, Mottiar & Quinn 2012: 122) 

 
Ryan, Mottiar och Quinns studie visar att företag på en destination har en vital roll för turismindustrin. 

Studien visar även att samarbeten mellan företag på en destination har en mycket större inverkan på 

turismen än enskilda företag. Samarbeten på en destination kan göra stor inverkan på en destinations 

framgång. Genom samarbeten mellan företag på en destination kan man skapa en miljö där man 

fokuserar på destinationens generella utveckling och inte endast fokuserar på utvecklingen för de 

enskilda företagen. (Ryan, Mottiar & Quinn 2012: 1219) 

 

3.4 Regionala marknadsallianser 

 
Reid, Smith och McCloskey skriver i sin artikel "The effectiveness of regional marketing alliances: A 

case study of the Atlantic Canada Tourism Partnership 2000–2006" att regeringar runt om i världen har 

börjat inse att turismen är en stor källa till personliga och ekonomiska framgångar och att den skapar 

jobbmöjligheter på destinationen. Ett resultat av att många regeringar börjar inse detta är att en ökad 

andel partnerskap mellan den offentliga och privata sektorn har uppstått. Anledningen till detta är att öka 

konkurrenskraften på destinationer genom att öka sina insatser och ständigt sträva efter att förbättra 

imagen och attraktionskraften för potentiella turister. Enligt författarna har en tydlig ökning av 

partnerskap och allianser skett inom destinationsmarknadsföring. I dessa allianser kan två eller fler 

aktörer ingå, både regionala och statliga myndigheter som båda befinner sig på samma marknad och 

som på ett individuellt plan konkurrerar mot varandra, samtidigt som de samarbetar och bygger upp en 

konkurrenskraft mot andra företag inom samma marknad. (Reid, Smith&McCloskey 2008: 581) 

Traditionellt har regeringar alltid varit inblandande i marknadsföringen, men från ett perspektiv som ser 

till politiska prioriteringar . Författarna hävdar att det tydligt upptäcks i destinationers budget där 

regeringar har tvingats att minska budgeten för marknadsföring. En ytterligare anledning till att detta 

syns tydligt i destinationers budgetar är för att dessa budgetar är en direkt avspegling av denpolitiska 
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makt som statliga organisationer besitter. Inom strategiska marknadsföringsallianser kan medlemmar 

från olika regeringsnivåer ingå, men även från den privata sektorn och organisationer från denna. I 

strategiska marknadsföringsallianser deltar medlemmar genom ett finansiellt deltagande. Inom dessa 

delas kostnaderna jämt mellan alla medlemmarna. Detta ökar motivationen hos den privata sektorn att 

bidra med nya taktiker för marknadsföring, men även för att upplysa vilka metoder som har visat sig 

vara ineffektiva. Enligt författarna krävs det att alla partner anstränger sig för att allianser ens ska ha 

möjlighet att bildas och för att dessa allianser ska lyckas. (Reid, Smith&McCloskey 2008: 582) 

 
Det finns naturligtvis även svårigheter i att bilda dessa allianser och enligt författarna kan dessa delas 

upp i fyra punkter. Den första svårigheten vid bildning av allianser är att 1) bestämma nivån på 

partnerfinansieringsbidraget, 2) att hitta en balans med makt och beslutanderätt mellan alla parterna, 

3) att göra en budget för marknadsföringen samt att, 4) att hitta en balans över det politiska imperativet 

av marknadsföringen. För att kunna hantera dessa utmaningar krävs det att företagen inom alliansen ser 

utanför ramen för sina konkurrensinstinkter. Innan företag och organisationer ingår i allianser bör 

följande frågor ställas 1) vill vi ha en partner? 2) Har vi möjligheterna att samarbeta? 3) Med vilka vill 

vi samarbeta med? 4) Hur samarbetar vi? och tillslut 5) hur upprätthåller och förnyar vi relationen? 

Formen på marknadsföringsallianser där partners från regeringsnivå ingår bestäms utifrån landets 

politiska kultur samt samarbetspartnernas egna ideologier och motiv har en betydelse för formen. 

Samarbetspartners kan variera beroende på tidigare erfarenheter inom turismmarknadsföring, deras egna 

politiska mognad, självförtroende och de egna målsättningarna. Reid, Smith och McCloskey anser att 

allianser kan bildas genom att potentiella partners är i kris, vilket indirekt tvingar dem in i en allians för 

att rädda det egna företaget eller organisationen. Det kan handla om ekonomisk kris eller utvecklingar 

inom teknologin, eller ytterligare faktorer som företaget själva inte kan påverka. Det är därför viktigt att 

förstå miljön där partners börjar diskutera allianser. Partnerskap behöver dock inte alltid uppkomma vid 

kriser. De kan även uppstå från så kallade informella nätverk där potentiella partners redan är bekanta 

med varandra och innan ett eventuellt partnerskap interagerar med varandra. Reid, Smith och 

McCloskey menar fortsättningsvis att allianser kan uppstå genom en tredje part som ser potential och 

fördelar med ingå i en allians. (Reid, Smith & McCloskey 2008: 582-583) 

 
Utifrån detta resultat är det sammanfattningsvis en viktig fråga att föra diskussion kring vem eller vilka 

som tar beslut inom allianser. Studien visar även på framgång i att i att ha en kommitté där varje 

medlem har en röst. Vilket finansiellt bidrag varje partner har är irrelevant för detta och alla besluten 

görs utifrån röstning inom kommittén. Studien visar att stora fördelar och kostnadsbesparingar kan göras 

genom en gemensam marknadsorganisation. (Reid, Smith & McCloskey 2008: 585-586) Ytterligare ett 

intressant resultat av studien visar att det genom allianser bildades ett partnerskap mellan fyra provinser 

där partnerskap tidigare inte existerade. Genom partnerskapet utvecklades positiva medierelationer som 

ökade medvetenheten om destinationen i denna undersökning. (Reid, Smith & McCloskey 2008:590) 

 
3.5 Sociala medier som verktyg för destinationsmarknadsföring 

 
Hays, Stephen och Buhalis skriver i sin artikel "Social media as a destination marketing tool: its use by 

national tourism organisations" att sättet resenärer inhämtar information och hur de planerar och bokar 

sina resor har förändrats på senare tid. Även hur resenärer väljer att dela sin reseupplevelse har 
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förändrats. Detta är en direkt effekt av skapelsen och tillgängligheten som internet möjliggjort. En 

signifikant utveckling av internet har möjliggjort olika typer av plattformar som exempelvis olika 

sociala medier. Dessa plattformar ger internetanvändarna möjligheter att samarbeta, kommunicera och 

dela inspelningar, bilder och omdömen med andra användare. Bland resenärerna är användandet av 

sociala medier stort och då turistbranschen är en informationsintensiv bransch är sociala medier en 

viktig kanal. Dock finns det stora nackdelar för turismen. Att användare själva kan sprida åsikter, bilder 

och kommunicera med andra användare gör att marknadsförare och institutioner inte längre kan 

kontrollera imagen av en destination eller en produkt. Genom sociala medier erhåller konsumenter 

information som underlättar planeringen av en resa samt vid beslutsprocessen om en destination och 

dess boende, restauranger och attraktioner. Personliga rekommendationer är inflytelserika då 

turismerfarenheter kan utvärderas innan resan eftersom de är påtagliga. (Hays, Page & Buhalis 2013: 

211-212) 

 
Kommunikationen inom turistbranschen är enligt författarna inte längre bunden från producent till 

konsument utan kan mycket väl bestå av kommunikation från konsument till konsument, många till en 

och så vidare. Detta gör att marknadsförare kan använda sociala medier för att stimulera konversationer 

och engagera användarna att interagera på ett sätt som inte har varit möjligt tidigare. Detta är viktigt för 

att kunna utveckla trovärdighet samt för att kunna sprida ett intressant innehåll som kan öka intresset för 

destinationen i fråga. Enligt Hays, Page och Buhalis är det kritiskt att använda sociala medier inom 

marknadsföring. Inom turistbranschen är marknadsföring inom sociala medier det mest relevanta sättet 

att marknadsföra sig på och det är tack vare att sociala medier har relativt låga 

marknadsföringskostnader samt för att informationen sprider sig globalt. (Hays, Page & Buhalis 2013: 

213) Internet och sociala medier bör dock inte ses som ett verktyg för att ersätta den traditionella 

marknadsföringen, utan bör istället ses som ett komplement. (Hays, Page & Buhalis 2013: 221) 

 
Resultatet av studien som har genomfördes visar att destinationsmarknadsföringsorganisationer, även 

kallat DMO, flitigt använder sociala meder såsom Facebook och Twitter för att marknadsföra sig genom 

ytterligare kanaler. (Hays, Page & Buhalis 2013: 221-222) Studien visar att en destinations DMO 

använder sociala medier för att posta frågor, feedback eller för att få inputs från användare. Hays, Page 

och Buhalis hävdar att det är viktigt att följa upp de kommentarer och svar destinationen tillhandahålls, 

detta är relativt enkelt att göra om det sker på Facebook eftersom de kan se alla svaren från användarna. 

 
Denna studie visar vidare att majoriteten av allt som en destinationsmarknadsföringsorganisation 

publicerar inkluderar en bild, en länk till en hemsida eller en video vilket förstärker destinationens 

pålitlighet. Det är därför av stor vikt att organisationer publicerar ett rikt innehåll, samtidigt som de 

erbjuder konsumenterna nödvändig information om destinationen. (Hays, Page & Buhalis 2013: 224- 

227) Allt för ofta ställs destinationers DMO för utmaningar med en väldigt begränsad budget och 

resurser. Studien visar att nästan alla av de intervjuade DMO använder sociala medier för att klara av 

den lilla budgeten. (Hays, Page & Buhalis 2013: 228) Studien visar dock på ett antal svårigheter med att 

marknadsföra en destination via sociala medier. Det är exempelvis svårt för företag att mäta ROI, return 

on investment, det vill säga avkastningen, på sociala medier. För att mäta avkastningen på sociala 

medier går företag ofta efter antalet följare och likes de har och ser till statistik hur dessa siffror ökar. 

(Hays, Page & Buhalis 2013: 231-232) Hays, Page och Buhalis menar att det är viktigt att komma ihåg 

att sociala medier fortfarande är ett relativt nytt fenomen. I takt med att sociala medier används som ett 
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verktyg för marknadsföring kommer marknadsstrategier att utvecklas och förbättras. (Hays, Page & 

Buhalis 2013: 237) 

 
3.6 Marknadsföring via internet 

 
Eid och El-Gohary skriver i sin artikel "The impact of E-marketing use on small business enterprises's 

marketing success" att utvecklingen inom IT, internet, media och kommunikation har revolutionerat hur 

företag marknadsför sig. De menar att fler och fler företag övergår till att marknadsföra sig på internet, 

samt använder andra elektroniska verktyg för att kommunicera med återförsäljare, kunder och 

slutkunder för deras produkter eller tjänster. Eid och El-Gohary beskriver att nya former av 

marknadsföring har gjort det lättare för mindre företag att växa. Enligt denna artikel anses små företag 

vara en stor drivkraft för den globala ekonomiska utvecklingen. Onlinemarknadsföring anses vara 

nyckeln till att företag kan behålla sina konkurrensfördelar. Tack vare detta anser många företag, utifrån 

den här studien, att det är viktigt att ha en närvaro på internet. (Eid & El-Gohary 2013: 31-32) 

 
Till onlinemarknadsföring inkluderas marknadsföring som sker över internet, mejl, intranät, mobil, 

telefon och kundvårdande aktiviteter. Internet och ytterligare elektronisk media spelar i det moderna 

samhället en vital roll för små företags marknadsaktiviteter, både som marknad och medium. Eid och 

El-Gohary hävdar att en hemsida spelar en stor roll eftersom den potentiellt kan nå direkt till en stor 

marknad, detta kan ske både snabbt och ekonomiskt. De menar att med en låg investering kan nästa vem 

som helst ha tillgång till internet. (Eid & El-Gohary 2013: 35) Genom att små företag använder sig av 

onlinemarknadsföring kan de förbättra sin marknadsföring samt minska sina utgifter genom att använda 

sig av teknik och verktyg så som internet, mejl och mobiltelefoner för onlinemarknadsföring. Genom att 

minska utgifterna för marknadsföringen tack vare onlinemarknadsföring kommer företagets lönsamhet 

och marknadsföring effektiviseras.(Eid & El-Gohary 2013: 37) 

 
Eid och El-Goharys studie visar att en liten budget för onlinemarknadsföring räcker långt. Bland annat 

tillåter onlinemarknadsföring små företag att interagera, reagera och kommunicera på ett mycket mer 

effektivt sätt med sina kunder än vad den traditionella marknadsföringen gör. Ytterligare visar deras 

studie att det finns en positiv inverkan på små företags marknadsprestanda när onlinemarknadsföring 

används. Genom onlinemarknadsföring kan små företag få en högre marknadsföringsprestanda. (Eid & 

El-Gohary 2013: 45-46) 
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4.1 Teoretisk referensram 
 
Under detta avsnitt presenteras de teoretiska perspektiv som har används för att analysera 

undersökningen insamlade empiri. De teoretiska ramverk vi har valt att använda till denna studie består 

av teorier inom fyra huvudområden: relationsmarknadsföring, nätverksteori, platsmarknadsföring och 

marknadsföring genom sociala medier. 

 

4.2 Relationsmarknadsföring 

 
Mark Godson skriver i sin bok “Relationship marketing” att personliga och sociala relationer är av stor 

vikt i många leverantör och konsumentrelationer. Anledningen är att människor föredrar att göra affärer 

med individer som de redan känner och fattat tycke för. Nätverk anses därför vara en förlängning av 

människliga relationer. (Godson 2009: 49) Enligt Godson har det länge varit känt att relationer inom 

business-to-business marknadsföring har varit en viktig del för att organisationer ska bilda nätverk 

sinsemellan. Innan forskningen av relationsmarknadsföring uppmärksammades hade företagen 

interaktiva nätverk. Dessa hade stor påverkan på den totala konkurrenskraften. Det grundläggande med 

interaktionsansatsen är att alla affärsmarknader består av otaliga mängder av relationer som finns både 

inom och mellan företag och organisationer. (Godson 2009:53) 

 
Godson presenterar modellen The six markets model (se figur 1). Modellen föreslår sex olika marknader 

som representerar olika viktiga grupper för att bidra till att ett företag eller en organisations effektivitet. 

I denna modell används inte ordet partnerskap utan marknad. Godson väljer att använda ordet marknad 

eftersom det tyder på att företag måste bredda sin marknadsföring. Customer markets anses vara den 

största och viktigaste marknaden som företagen bör fokusera på att utveckla sina relationer med och det 

är därför Godson har valt att placera denna kategori i mitten av modellen. Internal markets avser de 

anställda inom ett företag, deras funktionella avdelningar och även internationella affärsenheter. 

Supplier and alliance markets avser leverantörer av både varor och tjänster. Referral markets 

uppmärksammar den betydande roll som word-of-mouth kan spela för ett företag. Inom denna kategori 

ingår även rekommendationer från professionella, exempelvis individer aktiva inom turismbranschen. 

Enligt Godson är det därför viktigt att utveckla relationer med människor som kan tala gott och 

rekommendera ens produkter. Referral markets avser även när nöjda befintliga kunder rekommenderar 

en produkt till sin närmsta omgivning, därför är det inom relationsmarknadsföring extremt viktigt att 

kunder är nöjda. Influence markets avser i denna modell media, konsumentgrupper, regeringen, 

finansiärer såsom banker och intressenter som stödjer företaget med ekonomiskt kapital. Godson 

påpekar att det är centralt att vårda relationer med individer som kan påverka framgången av en 

verksamhet. Recruitment markets avser de möjligheter ett företag har att attrahera och behålla bra 

personal.   (Godson 2009: 22-24) 
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Figur 1: The six markets model. Christopher et al. (1991) Relationship marketing: bringing quality, customer service and 

marketing together. 
 

4.3 Nätverk 

 
Definitionen av vad som utgör ett nätverk är många. Vi har dock valt att utgå från Gamms (1981) 

definition som är anpassad till organisationsstudier. Gamm definierar ett nätverk “som ett system eller 

ett fält bestående av organisatoriska och inter-organisatoriska relationer” (Scott, Cooper & Baggio 

2008:2) 

 
Författarna av “Network Analysis and tourism: From Theory to Practice” beskriver att turism är en 

naturlig nätverksbransch bestående av lösa kluster av kooperativa och konkurrenskraftiga organisationer 

som samverkar och konkurrerar med varandra i en dynamisk utvecklingsprocess som förbinder specifika 

turistdestinationer. Författarna framhåller innebörden av att använda nätverksbaserade metoder för att nå 

en hållbar utveckling inom turistindustrin, i och med att branschen består av ett stort antal mindre 

aktörer med få resurser som inte kan driva en hållbar utvecklingsprocess på egen hand. Nätverk har även 

en praktisk affärsnytta. Det fungerar som en process för att leda kunder från en organisation till en 

annan, till fördel för dessa organisationer och ger besökaren en omfattad turistupplevelse. (Scott, Cooper 

& Baggio 2008:16) 

 
Författarna talar om samarbeten och dess innebörd för turistdestinationer. Samarbeten kan enligt Gray 

(1989) definieras som “ en process bland nyckelaktörer inom en problematisk domän som berör 

framtiden för domänen”. (Scott, Cooper & Baggio 2008:17) Dessa domäner kan inom turism utgöras av 

turismplanering och marknadsföringsarbete av destinationer. En central fördel med att ingå i samarbeten 

och bilda gemensamma nätverk inom en destination är att det kan ge väsentliga konkurrensfördelar 

genom att nätverken sammanför kunskaper, expertis och andra resurser från de inblandade 

intressenterna. Aktörer tenderar att skapa relationer med betrodda partners, dessa relationer utvecklas 

sedan över tid till nätverksallianser som förser nätverksmedlemmarna med information kring nya 

potentiella allianspartners. (Scott, Cooper & Baggio 2008: 17) För att skapa en effektiv turistdestination 

är gemensamma intressen viktiga och en hög nätverksdensitet, det vill säga antalet band som knyter an 

nyckelaktörer tvingar organisationer att anpassa sig eftersom institutionella värderingar är utspridda 

inom nätverket. Nyckelaktörerna antar sin identitet efter nätverksstrukturen.(Scott, Cooper & Baggio 

2008:22) Enligt författarna har en stor mängd studier gjorts kring nätverksbildande och allianser inom 

marknadsföring, Webster och Morrison (2004) beskriver att nätverksteorier kan tillämpas vid word- of 



19  

mouth kommunikation, relationsmarknadsföring samt vid spridning och anpassning av nya produkter. 

Sociala nätverk och dess relationsmönster ses som en väsentlig grund för avläsa marknadsbeteende och 

kan effektivt användas som grund för olika marknadsföringsstrategier. ( Scott, Cooper & Baggio 2008: 

18) 

 

4.4 Platsmarknadsföring 

 
Platsmarknadsföring är en företeelse som pågått sedan en lång tid tillbaka, dock har behovet av att lyfta 

fram den egna platsens säregna egenskaper blivit av allt större betydelse i dagens globaliserade värld. 

Detta behov har ständigt ökat på grund av den ökade konkurrensen mellan olika platser, regioner och 

städer. (Kavaratzis & Ashworth 2008:151) 

 
Platsmarknadsföring kretsar kring hur en plats eller stad med hjälp av olika marknadsföringsstrategier 

differentierar sig från övriga städer, regioner eller länder gällande ekonomiska, sociala, politiska och 

kulturella aspekter. (Kaplan, Yurt, Guneri & Kurtulus 2010: 1288-1299) Begreppet 

platsmarknadsföring behandlar platsen som en produkt och ett varumärke för att locka besökare. 

Platsmarknadsföring kan fungera som ett värdefullt verktyg för att komplettera myndigheternas 

ansträngningar att främja den fysiska attraktiviteten av platsen i fråga. Idealet är att det varumärke en 

plats kommunicerar ut till sin omgivning bör vara den kortaste tolkningen av de specifika sakerna en 

plats stolt vill representera. Platsmarknadsmarknadsföring kan vidare minska avståndet mellan vad en 

plats verkligen är (identitet) och vad utomstående tänker om den (image). För att minska detta avstånd 

är det nödvändigt att kommunicera och marknadsföra platsens speciella attraktioner och urskilja 

karakteristiska fördelar/övertag (Hospers 2004: 274) 

 
För att belysa fenomenet platsmarknadsföring ytterligare har vi valt att utgå från boken Marketing 

Places Europe skriven av Philip Kotler, professor i marknadsföring och Christer Asplund. 

 
Kotler och Asplund hävdar att Europa är en mycket krävande marknad där det råder en särskilt hård 

konkurrens mellan olika destinationer på denna kontinent. (Kotler & Asplund, 1999: 1) Kotler och 

Asplund urskiljer tre olika marknadsföringsstrategier som destinationer i Europa kan ta ställning till för 

att generera fler besökare. Dessa tre marknadsföringsstrategier är följande: 

 
 Attraction Marketing: Destinationer bör investera i specifika attraktioner för att väcka ett 

intresse och locka besökare till destinationen. Dessa kan enligt Kotler och Asplund vara naturliga 

attraktioner, historiska arv i form av monument och gamla byggnader, men även temporära 

evenemang i form av kongresser, festivaler och utställningar inkluderas (Kotler & Asplund 

1999: 57) 

 
 Infrastructure Marketing: Varje destination behöver en välutvecklad infrastruktur för att klara 

den belastningen av alla inkommande besökare. Infrastrukturen består inte bara utav 

transportmedel utan inkluderar även boende och restauranger. Infrastrukturen är särskilt viktigt 

vid platsmarknadsföring eftersom det påverkar besökarens helhetsbild och upplevelse av 

destinationen. (Kotler & Asplund 1999:57) 

http://tyda.se/search/karakteristisk?lang%5B0%5D=en&amp;lang%5B1%5D=sv
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 People Marketing: People marketing är en marknadsföringsstrategi där kända profiler lyfts 

fram för att generera fler besökare till en destination. People marketing behöver dock inte knytas 

till enskilda individer utan kan knytas till företagsprofiler eller personalen som kännetecknar en 

viss destination. De människor som finns på destinationer är enligt Kotler och Asplund lika 

centrala för helhetsupplevelsen som attraktioner i sig. (Kotler & Asplund 1999:59) 

 
Kotler och Asplund har även utformat en modell (se figur 2) som beskriver olika nivåer av strategisk 

platsmarknadsföring. Modellen för den förädlingsbara processen av hållbara destinationer involverar 

huvudsakligen fyra marknadsföringsnivåer. Först och främst måste processen försäkra sig om att 

bastjänsterna finns och att infrastrukturen upprätthålls för att tillfredsställa befolkning, företagsamhet 

och besökare. För det andra behöver platsen eventuellt nya attraktioner för att upprätthålla nuvarande 

företagsamhet och offentligt stöd samt för att attrahera nya investeringar, företag eller människor till 

platsen. För det tredje måste platsen i fråga kommunicera sina karaktärsdrag och fördelar jämfört med 

andra platser genom kraftfulla varumärkes och kommunikationsprogram. För det fjärde behöver platsen 

generera stöd från dess invånare, ledare och etablera en institution för att göra platsen gästvänlig och 

även entusiastiskt med att attrahera nya företag, investeringar och besökare till platsen. Dessa fyra 

marknadsföringsfaktorer påverkar platsens framgång i att attrahera och tillfredsställa dess fem 

huvudsakliga målmarknader. Dessa fem målmarknader är enligt författarna: producenter av varor och 

tjänster, huvudkontor och regionala kontor. Den tredje målmarknaden utgörs av utomstående 

investeringar och exportmarknader. Den fjärde målmarknaden ät turism och gästvänlighet och den femte 

målmarknaden utgörs av nya besökare. (Kotler & Asplund,1999:1) 

 
Författarna beskriver fortsättningsvis att framgången för en plats eller destination är beroende av 

samarbetet mellan aktörer inom offentlig och privat sektor. Författarna beskriver vidare att europeiska 

platser måste lära sig att bygga bättre samarbeten bland lokala offentliga enheter och affärsföretag såväl 

som volontär och medborglig association. Till skillnad från kommersiell produktmarknadsföring kräver 

platsmarknadsföring ett aktivt stöd av offentliga och privata organ, intressegrupper och medborgare. 

Framgångsrika europeiska destinationer är de som skickligast lyckas utveckla samarbeten mellan alla 

aktörer. ( Kotler & Asplund 1999: 2) 

 

Figur 2: Kotler & Asplund, Level of place markerting 1999:2 
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4.5 Sociala medier och marknadsföring 

 
Alan Charlesworth definierar sociala medier som ”all webbnärvaro där användare kan lägga ut sitt eget 

innehåll, men som inte har kontroll över platsen på samma sätt som om det vore deras egen hemsida” 

(Charlesworth 2014: 1) 

 
Charlesworth anser att människor alltid varit intresserade av att ha social kontakt genom olika typer av 

gemenskaper. Denna kontakt har tidigare blivit begränsad på grund av geografiska läget och 

begränsningar i den mediala kommunikationen. Ville människor berömma eller fördöma en produkt, ett 

märke eller en organisation kunde de endast göra detta till människor i sin omgivning. Dessa 

restriktioner försvann i samband med den digitala utvecklingen. På en dator, mobil eller diverse andra 

handhållna enheter kan människor numera sprida innehållet på en global nivå genom ett enkelt 

knapptryck. Utvecklingen av den så kallade web 2.0 skapar nya utmaningar för företag men även nya 

möjligheter till att skapa och fortsätta hålla kontakt med sina marknader. Utvecklingen av web 2.0 har 

medfört att företag kan lära sig om kundernas behov och åsikter. Webb 2.0 skapar en större möjligheter 

för företag att interagera med sina kunder på ett direkt och personligt sätt. Webb 2.0 definieras som en 

samling öppna-källor, interaktivitet och användar-kontrollerade online applikationer. (Charlesworth 

2014: 2) 

 
Charlesworth presenterar nedan en matris (se figur 3) som kan hjälpa användare att förstå begreppet 

Webb 2.0, samt att se hur den sammankopplas med hjälp av digitala plattformar och sociala medier. 

Charlesworths matris kommer att tillämpas genom applicering på respondenternas intervjusvar på frågor 

gällande den digitala marknadsföringen och tillämpning av sociala medier i ett marknadsföringssyfte 

samt för att underlätta vår kommande analys. Matrisen är uppdelad i home web 1, home web 2, extended 

web 1 och extended web 2. Home web 1 innefattar envägskommunikation från företaget. På denna nivå 

kan marknadsföringens budskap kontrolleras av företaget. Det kan exempelvis bestå av företagets egen 

hemsida med bilder, videor och skriftligt material. Extended web 1 representerar i sin tur den egna 

hemsidan där företaget publicerar material men materialet som publiceras kan inte företaget kontrollera. 

Denna nivå inkluderar hemsidor så som omdömeshemsidor, videor på Youtube eller företagets 

Facebooksida. Home web 2 består av tvåvägskommunikation från företaget till konsumenten men 

kommunikationen är kontrollerad av företaget. Detta steg kan innefatta företagets egna bloggar eller 

forum. Extended web 2 är de element som ofta associeras med web 2.0 och består av hemsidor som 

företaget inte har kontroll över och individer pratar med varandra. Detta kan innefatta individuella 

bloggar, sociala nätverksforum, traditionella forum, diskussionsplattformar eller hemsidor så som 

Wikipedia.  (Charlesworth 2014: 3) 
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Figur 3: Webb 2.0. Charlesworth, Alan (2014) 
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5.0 Empiri 
 
I detta kapitel kommer vi presentera det material som erhållits från de intervjuer som genomförts med 

tio olika respondenter. Kapitlet är i sin helhet uppdelat i ett antal underrubriker: Presentation av 

deltagare, organisation och ägarskap, marknadsföring nationellt och internationellt och samarbeten. 

 
5.1 Presentation av deltagare 

 
Nedan följer en presentation av samtliga respondenter som deltagit i denna studie med deras namn, 

organisationstillhörighet och arbetsuppgifter. Detta för att få en tydlig överblick över deltagarna, 

nuvarande anställning och ansvarsområden. 

 
Respondent 1: Marie Johansson Strömma turism och sjöfart samt VD på Destination Stockholm 

Marie Johansson arbetar som försäljnings och marknadsdirektör på Strömma turism & Sjöfart. Marie 

Johansson arbetar dessutom som VD för Destination Stockholm som utfärdar Stockholmspasset. Hennes 

huvudsakliga arbetsuppgifter omfattas av att se till att alla medarbetar inom Strömma turism & sjöfart 

arbetar på ett enhetligt sätt och utifrån den övergripande affärsplanen. Marie Johansson är även ansvarig 

för ateljén där Strömmas broschyrer tillverkas, e -commerce avdelningen som driver all utveckling och 

förbättring av företagets hemsida och har kontinuerlig kontakt med Strömmas olika återförsäljare. På 

Destinations Stockholm är Marie Johanssons huvudsakliga arbetsuppgift att ansvara för vad dem kallar 

för SeaScape - shore excursion där de erbjuder guider till kryssningspassagerare som kommer till 

Stockholm. 

 
Respondent 2: Ewa Jerlinder Åre Destination AB 

Ewa Jerlinder arbetar som destinationsutvecklare vid Åre destination AB. Hennes huvudsakliga 

arbetsuppgifter omfattas av att ta hand om samverkan mellan företagen och utvecklingsfrågor på Åre 

destination. Arbetsuppgifterna inom samverkan kan handla om att samla medlemmar och informera om 

vad som pågår i Åre. Arbetsuppgifterna för utvecklingsfrågor kan variera men handlar främst om att i 

arbetsgrupper diskutera hur eventuella problem ska lösas samt hur destinationen ska arbeta. 

 
Respondent 3: Peter Göransson Vimmerby turistbyrå 

Peter Göransson arbetar som turistchef på Vimmerby turistbyrå. Hans huvudsakliga arbetsuppgifter 

omfattas av att leda turistbyrån och dess verksamhet. 

 
Respondent 4: Staffan Smedfors Ölands turistbyrå 

Staffan Smedfors arbetar som turistbyråchef vid Öland Turistbyrå och arbetar dessutom som 

verksamhetschef för kommunförbundets regi på Öland. Hans huvudsakliga arbetsuppgifter består av att 

ansvara för marknadsföringen och destinationsutvecklingen av Öland, samt driften av två turistbyråer. 

 
Respondent 5:Pär Svensson Stockholm Visitors Board 

Pär Svensson arbetar som projektledare för försäljning vid Stockholm Visitors Board. Hans 

huvudsakliga arbetsuppgifter består av att sälja exponeringsytor som Stockholm Visitors Board har på 

turistbyråer. Han är för närvarande även vikarierande turistbyråchef på Stockholm Visitor Center. 
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Respondent 6:Jörgen Nilsson Visit Linköping 

Jörgen Nilsson arbetar som affärsutvecklingschef för Visit Linköping. Hans huvudsakliga 

arbetsuppgifter är att tillsammans med sina medarbetare utveckla Linköpings besöksnäring i form av 

produktutveckling, värdskap och internationell marknadsföring. 

 
Respondent 7: Anna Wittgren Malmö Turism 

Anna Wittgren arbetar som affärsområdeschef för området privatresor inom Malmö turism. Annas 

huvudsakliga arbetsuppgifter är att ansvara för business to business, business to consumer samt PR. 

 
Respondent 8: Gunilla Svensson  Båstad turism & näringsliv 

Gunilla Svensson arbetar som destinationsutvecklare vid Båstad turism och näringsliv. I hennes tjänst 

ingår arbete med internationell digital destinationsmarknadsföring, arbetar i ett nära samarbete med 

regionförbundet Tourism in Skåne, arbete front-office där hon arbetar direkt mot besökare, bokning och 

webbutveckling av destinationens befintliga hemsida. 

 
Respondent 9: Marcus Ståhl Destination Vemdalen 

Marcus Ståhl är VD över destination Vemdalen. Han arbetar primärt inom fyra områden. Dessa 

områden är: marknadsföring, kommunikation (tåg, buss,etc), samordning och projekt. 

 
Respondent 10: Birgitta Bogren Siljan Turism AB 

Birgitta Bogren arbetar som VD på Siljan Turism. Hennes huvudsakliga arbetsuppgifter innefattar att 

ha ansvar för att styrelsen uppnår de fastställda målen inom budget och beslutade planer. I Birgittas 

arbetsuppgifter ingår även att ta fram styrdokument som budget och analyser. 

 
5.2 Organisation och ägarskap 

 
Strömma och Destination Stockholm är båda privatägda företag som ägs av den finska familjen Von 

Rettig. Den organisatoriska uppbyggnaden består av en landsansvarig i respektive nordiskt land. 

Centralt är företaget är uppbyggt genom en övergripande koncernledning, bestående av varje landschef, 

ekonomichefen för Strömma, marknads- och försäljningsansvarig och koncernchef. 

 
Åre destination AB är ett privatägt företag. Företaget ägs av stora intressenter i Åre, bland annat Ski- 

star som äger 49% av bolaget. Destinationsbolaget består av sex personer som arbetar med två 

huvudspår, samverkan och utvecklingsfrågor. Företaget består av 260 medlemmar som betalar in en 

årsavgift som hjälper till att finansiera företagets verksamhet. 

 
Vimmerby turistbyrå är en ekonomisk förening med 45 delägare. Verksamheten är mycket liten, med tre 

anställda, en turistchef, en turistbyråansvarig och en marknadsansvarig. Sommartid arbetar fyra 

extraanställda med ansvar för uthyrning och butik. 

 
Öland turistbyrå är ett kommunalt ägt bolag som är uppbyggt kring två delar, den ena delen arbetar med 

destinationsutveckling och marknadsföring nationellt- och internationellt. Den andra delen av 

verksamheten berör turistbyråinformation till besökare. 
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Stockholm Visitors Board är ett kommunalt bolag som arbetar under Stockholm Stad. Stockholm 

Visitors board är en så kallad non-profit organisation och bolaget har en politisk styrelse. Stockholm 

Visitors Board är en del av koncernen Stockholm business region som arbetar för att utveckla och 

marknadsföra Stockholm som etablering och besöksmål. 

 
Visit Linköping & Co är ett kommunalt bolag med fyra affärsområden. Dessa affärsområden är 

affärsutveckling, där även Linköping konsert och kongress ingår, marknad, evenemang och 

affärsstöd. Tillsammans bildar dessa fyra affärsområden Visit Linköping & Co. Inom Visit 

Linköping & Co och Linköping konsert och kongress arbetar totalt 60 personer för att utveckla 

Linköpings besöksnäring genom produktutveckling, värdskap och internationell marknadsföring. 

 
Malmö Turism är ett kommunalt bolag som är uppdelat i tre sektioner. Dessa är privatresor, evenemang, 

möten/kongresser och tillsammans bildar dem Malmö Turism. Malmö Turism har ytterligare två enheter 

som är näringsliv och arbetsmarknad som tillsammans bildar näringslivsavdelningen. 

 
Båstad turism & näringsliv är en ekonomisk förening. Båstad turism & näringsliv består av tre 

avdelningar, dels en näringslivsavdelning som ansvarar för medlemskap, medlemsservice, frukostmöten, 

seminarier och utbildningar för medlemmar. De övriga avdelningarna består av en avdelning för 

landsbygdsutveckling och en besöksavdelning. Organisationen har ungefär 300 medlemskap och 

företaget ägs av dessa medlemmar. 

 
Destination Vemdalen är ett bolag bestående av 106 delägare. I dessa 106 delägare ingår kommunerna 

och företag som är verksamma inom kommunen. I jämförelse med övriga destinationer som undersökts 

och i likhet med Vimmerby turistbyrå är Destination Vemdalens verksamhet liten. På Destination 

Vemdalen arbetar endast tre personer för att öka kännedomen om Vemdalen samt stärka 

attraktionskraften för destinationen. 

 
Siljan turism ägs till 68% av 600 olika företag och föreningar, resterande 32% är fördelat mellan Mora, 

Orsa, Leksand och Rättviks kommun. Företaget har tre olika huvudavdelningar ekonomi, marknad- och 

försäljning och media. 

 
5.3 Marknadsföringsarbetet på  nationell och internationell nivå 

 
Under vår intervju berättar Marie Johansson försäljnings och marknadsdirektör på Strömma och VD 

Destination Stockholm att den primära målgruppen för marknadsföringen är internationella besökare 

och till viss del lokala besökare beroende på vilken typ av produkt det gäller. För att nå ut till dessa 

internationella besökare räcker enligt Marie Johansson inte enbart deras hemsida. Detta på grund av att 

den enbart finns tillgänglig på svenska och engelska. Istället arbetar företaget för att bygga upp 

relationer och få ut sina produkter till internationella återförsäljare, online reseagenturer som exempelvis 

Expedia, Viatour, Get your guide och Veltra för att nå ut till den växande marknaden i Asien. Företaget 

är även medlemmar  i organisationen Grey Line och driver en medlemsorganisation med franchisetagare 

i Norge, Danmark och Finland. Företaget lyfter fram att Stockholm står för kvalité framförkvantitet. 

Företaget erbjuder enligt Marie Johansson resenärerna minnesvärda upplevelser och en känsla att vara 

Top of the class och använder sig av anrika, gamla fartyg vid sina guidade turer i Stockholm. Marie 



 

Johansson lyfter fram just de historiska produkterna som enligt henne är ett svenskt kulturarv som de 

vill föra vidare till de internationella besökarna. Strömmas och destination Stockholms 

marknadsföringsarbete finansierar genom att en viss procentandel av företagsbudgeten avsetts för 

marknadsföring. Summan varierar beroende på vilken form av kampanj som ska genomföras. Vilken 

form av marknadsföringskampanjer som ska genomföras bestäms av respektive lands marknadschef, 

tillsammans med den medarbetare som är övergripande ansvarig. Företaget sätter upp en marknadsplan 

som marknadsavdelningen försöker följa under året. Detta följs sedan upp med alla länder där Strömma 

är verksamma för att se till att liknande kampanjer genomförs. Marknadsföringsarbetet följs även upp på 

webben, där de analyserar besökssiffrorna på hemsidan och följs upp med agenter, dock är det svårt att 

se siffror över printade marknadsföringskampanjer. Marie Johansson poängterar sedan att omkring 75% 

av marknadsföringskampanjerna görs genom digitala kanaler, utöver de digitala kanalerna nyttjar 

företaget sociala medier i marknadsföringsarbetet för att bygga upp en långsiktig relation och förtroende 

med sina kunder, men även direkt försäljning. Den image Strömma och Destination Stockholm vill 

förmedla till den internationella marknaden är att företaget erbjuder kvalitetsprodukter, deras produkter 

är genomtänkta och kunden får ett minne för livet. Kunderna ska känna att de fått en helhetsupplevelse. 

Marie Johansson hävdar vidare att företaget erbjuder ett brett utbud av olika produkter, inte enbart 

sightseeing och har  ett mål att förbli det främsta turistföretaget i Norden. 

 
Marie Johansson framhäver Stockholmspasset som en viktig produkt för Strömma, eftersom deras egna 

produkter igår i detta pass. Säljs passet till kunderna säkerställs att de använder Strömmas produkter 

under sin resa. Utlandsmarknaden står för den största andelen av köpen av Stockholmpasset och därför 

vänder sig produkten främst till de internationella besökarna. Stockholmspasset sälj till störst del på 

internet. 

 
För att stärka relationerna med utlandet har en ny tjänst som internationell kundansvarig utvecklats som 

har som fokus att bygga relationer med återförsäljare i utlandet. Företaget deltar även i mässor 

utomlands främst i Berlin och London och genom sitt medlemskap i Grey-Line får Strömma kontakt 

med viktiga internationella återförsäljare. De svårigheter Marie Johansson beskriver att Strömma och 

destination Stockholm har är att komma högt upp på Googlesökningar. Google ändrade nyligen sina 

regler vilket innebär att det i regel inte kommer vara lika mycket annonser, därför vill företaget komma 

högt upp för en relativt billig peng. Ytterligare en svårighet Marie Johansson beskriver är att särskilja 

sig från sina konkurrenter. För att lösa dessa svårigheter har företaget valt att lägga mycket fokus på 

sociala medier för att finnas där kunderna finns, bli bättre på att presentera bilder och innehåll för att 

förtydliga produkterna för kunden och hela tiden berätta för kunden varför de ska välja Strömma 

framför konkurrenterna. 

 
Genom vår telefonintervju med Ewa Jerlinder, destinationsutvecklare vid Åre Destination AB framgår 

det att Åre destinations huvudsakliga marknadsföringsarbete består av driften av den egna hemsidan och 

tillhörande kampanjer. Åre destination driver även en hemsida som heter Åre Convention Bureau där 

Ewa Jerlinder arbetar med att samordna marknadsaktiviteter mot företag. Åre Destination deltar även i 

mässor, event och bjuder in företag att inspireras av Åre som en del i deras marknadsföringsarbete. En 

del övergripande arbete görs också, medan medlemsföretagen står för den direkta marknadsföringen mot 

besökarna. Marknadsföringen mot privatpersoner sker främst genom sociala medier. Ewa Jerlinder 

beskriver att det därefter inte finns mycket pengar kvar till den gemensamma marknadsföringen av Åre. 

26 
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Medlemsföretagen har själva större resurser att lägga på marknadsföring, medan Åre destination främst 

koordinerar arbetet. Ambitionen är i dagsläget att ha en mer image- skapande inspirerad hemsida för att 

kunna länka direkt till medlemmarna. 

 
Marknadsföringsarbetet gentemot den internationella marknaden är begränsad. Åre destination satsar på 

sociala medier och webben. Där finns det en chans att nå längst till en låg kostnad. Åre har en stor 

internationell marknad i Norge, där en stor del av Åres besökare kommer ifrån, men Åre räknar Norge 

som en hemmamarknad på grund av att många norrmän äger egna hus i Årefjällen. Vid 

marknadsföringen mot den internationella marknaden fokuserar Åre på aktiviteter, dock görs inga större 

kampanjer men vissa mindre insatser genomförs. Vid marknadsföring i norra Europa sker mycket 

genom mouth-to mouth marknadsföring. Det vill säga att besökare sprider sina positiva upplevelser 

vidare till bekanta. Vid marknadsföringsarbetet försöker Åre destination gå efter intresseinriktning, 

exempelvis cykling och Alpin skidåkning är ett väsentligt attribut att lyfta fram på vintern. På den 

internationella marknaden fokuserar Åre på vinteraktiviteter, på sommaren lyfts down hill cykling och 

vandring fram. Ewa Jerlinder hävdar att Åre Destination väljer att lyfta fram lite ovanliga aktiviteter. 

Åre Destination arbetar som event- lots och stödjer dessa olika event på destinationen med praktiska 

delar, så som att stödja med pengar och kunskap. Åre Destination driver även två event på egen hand, 

Åre höstmarknad och Åre Mountain Festival. Finansieringen av marknadsföringsarbetet sker genom de 

avgifter som företagets medlemmar betalar in. 

 
Företaget bestämmer vilka marknadsföringskampanjer som ska genomföras genom att förslag läggs 

fram till styrelsen. I övrigt fokuserar destinationen på tre säsonger med sina marknadsföringskampanjer, 

dessa är: 1) april, när skidåkningen är som bäst i Åre, men detta är okänt för de flesta 2) senare delen av 

augusti, när skolorna börjat eller när den allmänna uppfattningen är att man inte ska resa någonstans, 3) 

skollov, under denna period har Åre tidigare inte gjort några marknadsföringskampanjer, men denna 

period har växt de senare åren. Uppföljning av marknadsföringskampanjerna görs genom att mäta 

Google sökningar och antalet gästnätter. Ewa Jerlinder upplever dock att de har bra koll på grund av att 

Åre är en liten by som medför att de träffar på varandra och kan följa upp hur kampanjen har gått. Ewa 

Jerlinder beskriver att större delen av Åres imageskapande marknadsföring sker digitalt. Företaget har 

en anställd med journalistbakgrund som skriver om Åre och har färdigproducerade texter som media kan 

använda sig av. Samtidigt hävdar Ewa Jerlinder att Åre är otillräckliga till de internationella besökarna 

på sociala medier. I de sociala medierna fokuserar företaget en så länge enbart på den svenska 

marknaden. Det finns enligt henne inte tillräckligt med resurser. På hemsida skriver de på både svenska 

och engelska, men på sociala medier publiceras allt på svenska. Den image Åre vill förmedla till den 

internationella marknaden beror på vilket land de vänder sig till. För norra Europa lyfter de fram 

destinationens den alpina skidåkningen, medan till England lyfter de fram vinterupplevelser med en 

krydda av alpin skidåkning. För att stärka relationerna i utlandet arbetar destinationen med att bjuda in 

media, skapa relationer med journalister, kommer det utländska researrangörer till Åre hjälper 

destinationen till att boka möten, hjälpa till med innehåll, bilder och filmer. 

 
I en mejlintervju med Peter Göransson, turistchef vid Vimmerby turistbyrå beskriver han att den primära 

målgruppen för deras marknadsföringsinsatser är barnfamiljer i Mälardalenområdet. 

Marknadsföringsarbetet sker främst genom ett marknadsråd där de tar fram en marknadsplan. Därefter 

marknadsför sig destinationen i ett flertal olika media. Marknadsföringen till den internationella 
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marknaden sker genom samma marknadsråd som är kopplat till regionförbundet. Det destinationen 

lyfter fram starkast i sitt marknadsföringsarbete är Astrid Lindgrens Värld med Pippi Långstrump som 

frontfigur. Finansieringen av marknadsföringsarbetet sker genom att medlemsföretagen betalar in en 

medlemsavgift. Destinationen bestämmer vilka marknadsföringskampanjer som ska göras genom att de 

bollar idéer med marknadsrådet och försöker matcha detta med marknadsföringen som Astrid Lindgrens 

Värld gör. De resultat Vimmerby får av sina marknadsföringskampanjer är att antalet besökare till 

destinationen har ökat. Den uppföljning Vimmerby gör av sina marknadsföringsinsatser görs enbart av 

de kampanjer som ägt rum i sociala medier. 

 

Enligt Peter Göransson sker omkring 20% av marknadsföringen digitalt. Destinationen använder sig av 

Facebook och Instagram för att få ut med marknadsföring av Vimmerby. Informationen som publiceras i 

de sociala medierna finns tillgänglig på svenska och engelska. Den image av Vimmerby som företaget 

vill förmedla till utlandet är genuinitet, lekfullhet och gästvänlighet i enlighet med Astrid Lindgrens 

världs värderingar. För att stärka relationen med utlandet sker med hjälp av utländska mässor, 

annonsering, pressresor utomlands, pressreleaser och marknadsföringskampanjer. 

 

I vår mejlintervju med Staffan Smedfors, turistchef vid Ölands turistbyrå nämner han att deras primära 

målgrupp ändras beroende på säsong, men att det generellt sett är barnfamiljer Ölands största målgrupp. 

Marknadsföringsarbetet har destinationen delat upp på en nationell- och en internationell nivå. 

Nationellt arbetar destinationen med de egna kanalerna så som den egna webbsidan, sociala medier och 

trycksaker. Arbetet sker aktivt förlagt över hela året, men med ett stort fokus på högsäsong. För att 

marknadsföra sig internationellt arbetar destinationen främst med Kalmar Regionförbund, där de 

samverkar med andra destinationer så som Kalmar, Vimmerby och Västervik. För att nå ut till den 

internationella marknaden utgör mässor och PR med researrangörer i Tyskland och Danmark en stor del 

av marknadsföringsarbetet. Marknadsföringsarbetet finansieras genom kommunala medel och i vissa 

fall görs aktiviteter som turistnäringen är med och finansierar. De egenskaper av Öland som turistbyrån 

vill förmedla till utlandet är den klassiska röda stugan med vita knutar, men i en kombination med 

tillgängligheten till natur och djurliv. Ölands turistbyrå har valt att fokusera på dessa attribut efter 

undersökningar som gjort i Tyskland och Danmark. Det är helt enkelt det besökaren efterfrågar. För att 

bestämma vilka marknadsföringskampanjer som ska genomföras följer destinationen en strategi där de 

under tid bygger upp ett spår kring vad som skiljer Öland från andra destinationer. Enligt Staffan 

Smedfors måste de välja marknadsföringskampanjer omsorgsfullt eftersom företagets budget inte räcker 

till allt som de vill göra. För att mäta resultatet av kampanjerna mäter destinationen antal registrerade 

besökare och antal uthyrda boenden. För att följa upp detta görs även nationella och internationella 

undersökningar. Staffan Smedfors beskriver att en stor del av marknadsföringen sker via en digital 

närvaro, både genom egna kanaler men även köpta kanaler och även sociala medier används och 

informationen som publiceras är tillgänglig på svenska, engelska och i viss mån även tyska när de driver 

kampanjer mot Tyskland. 

 

I vår telefonintervju berättar Pär Svensson, projektledare för försäljning på Stockholm Visitors Board 

och vikarierande turistbyråchef på Stockholm Visitors Center att de har ett nära samarbete med Visit 

Sweden för att marknadsföra Stockholm som destination. Då Visit Sweden har flertalet kontor runt om i 

världen har Stockholm Visitors Board ofta använt sig av dessa länder för att nå ut med 

marknadsföringen av Stockholm, samt att de har valt ut marknader som har ansetts ge mest utdelning för 
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den lägsta kostnaden. Detta har tidigare varit Tyskland, Storbritannien, USA, Frankrike, Finland, Kina 

och Indien. Pär Svensson menar dock att Stockholm Visitors Board arbetar sig ifrån detta och använder 

sig mer och mer av sloganen ”stadsområden i Europa, samt USA, Kina och Indien” i den internationella 

marknadsföringen. 

 

Den primära målgruppen som Stockholm Visitors Board riktar sin marknadsföring till är den globalt 

medvetna och resvana turisten som föredrar genuina resor med lärande upplevelser och kulturella inslag. 

Turisterna i den primära målgruppen har goda kunskaper i engelska, en hög grad av internetmognad, en 

högre utbildning samt en hög disponibel inkomst. Pär Svensson menar att Stockholm inte är 

förstahandsvalet hos den internationella besökaren, utan Stockholm Visitors Board vänder sig därför till 

de resenärer som redan besökt de större städerna i Europa, så som Paris, Barcelona och Rom. Vid 

marknadsföring gentemot den internationella marknaden nämner Pär Svensson att Stockholm har en god 

sommarturism och att de därför lägger mer kraft att locka hit besökare under vinterhalvåret. Stockholm 

Visitors Board arbetar därför med att marknadsföra Stockholm som en så kallad cosmopolitan 

destination. En cosmopolitan destination är en destination som är året runt anpassad, innovativ, 

nytänkande och kreativ. Beträffande den internationella marknadsföringen arbetar Stockholm Visitors 

Board även med positioneringen The capital of Scandinavia om har tagits fram av Stockholm Business 

Region. Positioneringen The capital of Scandinavia togs fram som slogan på grund av att Stockholm är 

centralt, en kulturell stad och huvudstad för många internationellt framgångsrika företaget som 

exempelvis Spotify och H&M. 

 

Ytterligare begrepp som personlighet, innovativt, omtänksamt och trendigt har tillkommit när 

Stockholm Visitiors Board talar om The capital of Scandinavia. Målet med marknadsföringen är att öka 

antalet kommersiella gästnätter, samt att Stockholm ska ligga på topp tio av de mest besökta städerna i 

Europa. I dagsläget säger Pär Svensson att Stockholm ligger på plats 13 och hade föregående år 13 

miljonergästnätter. 

 

Cirka ¾ av marknadsföringen som Stockholm Visitors Board gör finansieras av Stockholm stad. Den 

resterande delen finansieras enligt Pär Svensson av branschen, där man har ett nära samarbete med Visit 

Sweden, stora hotell och andra aktörer. Stockholm Visitors Board arbetar aktivt för att stärka 

relationerna med utlandet. Detta sker genom en kontinuerlig kontakt med press och agenter i utlandet. I 

kategorin press räknas även bloggare och resebloggare in. Arbetet innefattas av att Stockholm Visitors 

Board bjuder in relevanta journalister och bloggare till Stockholm för att skriva eller filma vid besöket. I 

dagsläget arbetar en person med detta, men enligt Pär Svensson skulle det behövas ytterligare anställda 

för detta ändamål. De agenter som Stockholm Visitors Board har nära kontakt med är företag som har 

eller vill anordna resor till Stockholm. Stockholm Visitors Board förser dem då med relevant 

information, samt bjuder hit dem för att uppleva Stockholm. Stockholm Visitors Board har även nära 

kontakt med alla Visit Swedens kontor runt om i världen. 

 

Jörgen Nilsson, affärsutvecklingschef på Visit Linköping & Co beskriver vid vår mejlintervju att de har 

ett flertal olika målgrupper beroende på vilket segment de arbetar med. En självklar målgrupp för dem 

är invånarna i Linköping. För att marknadsföra Linköping som destination har Visit Linköping & Co sex 

stycken medarbetare på marknadsavdelningen. Jörgen Nilsson menar dock att de främst arbetar med att 

få invånarna i Linköping att prata och marknadsföra Linköping som en attraktiv stad för besökare. Vid 

marknadsföring på internationell nivå samarbetar Visit Linköping & Co med Visit Sweden och då 
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framförallt mot Kina och Holland då de anser att dessa marknader växer snabbt. När Visit Linköping 

& Co arbetar för att marknadsföra Linköping mot den internationella marknaden varierar de 

egenskaper hos Linköping som ledningen för destinationen lyfter fram enligt Jörgen Nilsson. Då Visit 

Linköping & Co är ett kommunalt bolag är det kommunen som står för den största finansieringen av 

marknadsföringen. Enligt Jörgen Nilsson finansieras marknadsföringen även delvis av uppdrag från 

ägare och egna evenemang som Visit Linköping & Co arrangerar. 

 

De största utmaningarna som Jörgen Nilsson beskriver att de har är att kanalerna för marknadsföring är 

otroligt många samt att vi människor är väldigt smala i vår världsuppfattning. För att hantera dessa 

utmaningar menar Jörgen Nilsson att de måste vara följsamma och arbeta aktivt för att hitta lösningar. 

Jörgen Nilsson påpekar att de inte kan bestämma marknaden utan endast försöka anpassa sig efter den 

på bästa sätt. 

 

Under vår telefonintervju berättar Anna Wittgren, affärsområdeschef på Malmö Turism att de vänder sig 

till sju konkreta marknader vid det internationella marknadsföringsarbetet. Dessa är Danmark, Tyskland, 

Polen, Nederländerna, Storbritannien, Ryssland och Kina. Malmö Turism arbetar då med business to 

business, business to consumer och PR beroende på vilken marknad det gäller. Vid marknadsföring på 

den nationella nivån arbetar Malmö Turism nära med Visit Sweden. Anna Wittgren berättar hur Malmö 

Turism arbetar sig bort från den traditionella marknadsföringen och att de istället börjat arbeta 

tillsammans med andra företag i en tät dialog. Utifrån dessa samarbeten menar Anna Wittgren att 

målgrupper och drivkrafter bestäms. Vid marknadsföring på den internationella nivån arbetar Malmö 

Turism nära med det regionala destinationsbolaget Tourism In Skåne. 

 

På Malmö Turism står den digitala marknadsföringen för majoritet av marknadsföringsarbetet, även om 

Anna Wittgren konstaterar att den fortfarande behöver utvecklas. En del av denna process har varit att 

sluta med tryckta broschyrer och säga upp dessa samarbeten för att istället ha all turistinformation om 

Malmö tillgänglig på diverse digitala kanaler. Anna Wittgren beskriver att Malmö Turism vill 

marknadsföra Malmö som en ung, modern stad med attityd där besökaren ska vilja bada, umgås och 

uppskattar stadskänslan. Anna Wittgren förklarar att problematiken med Malmö är att de saknar en stor 

attraktion som exempelvis städer som Stockholm och Göteborg erhåller, därför satsar Malmö Turism på 

att marknadsföra Malmö som en attraktiv stad med personlighet. Malmö Turism är en kommunal 

verksamhet som medför att större delen av marknadsföringsarbetet finansieras av kommunen. Det 

regionala destinationsbolaget Tourism In Skåne går delvis in med finansiering av marknadsföringen. För 

att mäta responsen som marknadsföringen av Malmö ger granskar Malmö Turism antalet gästnätter som 

kampanjerna genererat. Föregående år ökade gästnätterna med 17 % och det upplever Anna Wittgren 

som en god utveckling för Malmö. Anna Wittgren menar dock att det inte alltid går att mäta responsen 

av alla marknadsföringskampanjer som Malmö Turism genomför. 

 

Vid vår telefonintervju med Gunilla Svensson, destinationsutvecklade inom Båstad turism & näringsliv 

beskriver hon att Båstads huvudsakliga målgrupp är individer med en aktiv livsstil och barnfamiljer, 

dock beskriver hon att Båstad har Visit Swedens nya målgrupper i åtanke vid olika 

marknadsföringskampanjer som äger rum på destinationen. 
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Marknadsföringsarbetet av Båstad som destination sker genom tre olika tillvägagångssätt, dels arbetar 

destinationen med tryckt material i form av guider och kartor som sprids till andra turistbyråer som 

efterfrågar material och delas ut i kommunen. Destinationen arbetar även med den egna hemsidan, som 

är kommersiell och delvis annonsfinansierad och nytt för detta år enligt Gunilla Svensson att 

destinationen gått in i en destinationssatsning med Visit Sweden som innebär att Båstad syns på 

visitsweden.dk där de har publicerat fem tematiska artiklar där de lyfter fram Båstad- och Bjärehalvön 

som destination. Gunilla Svensson hävdar att det finns funderingar på att utöka samarbetet med Visit 

Sweden för att få ut mer utav det och få en ökad extern marknadsföring. Marknadsföringsarbetet mot 

den internationella marknaden sker tillsammans med regionförbundet Tourism in Skåne och Visit 

Sweden. Det är i synnerhet den danska marknaden som Båstad går in och satsar pengar på i år. Vidare 

har destinationen ett regionalt samarbete som går under betäckningen Familjen Helsingborg 

tillsammans med tio nordvästskånska kommuner. Familjen Helsingborg satsar på den internationella 

marknadsföringen mot både den tyska- och danska marknaden. Sedan drivs det enligt Gunilla Svensson 

ett marknadsföringsarbete mot Holland. De egenskaper Båstad valt att betona vid den internationella 

marknadsföringen är ett outdoorsegment med främst cykel och vandring som huvudfokus. På 

destinationen finns det bland annat stora företag som aktivt arbetar för att sprida information och göra 

Båstad till Sveriges främsta cykeldestination.  Båstad turism & näringsliv arbetar själva inte direkt för 

att stärka relationen med den utländska marknaden, utan Gunilla Svensson hävdar att det är 

medlemsorganisationen som sköter den biten. Destinationen har stora näringsidkare som arbetar direkt 

mot den danska marknaden, där de har mycket visningsresor och genom samarbetet “Familjen 

Helsingborg sker också visnings- och pressresor. Näringsidkarna och medlemsföretagen arbetar även 

med researrangörer. Turistbyrån agerar som vid denna process som en mellanhand och medlare mot 

Tourism in Skåne. 

 
Marknadsföringsarbetet finansieras enligt Gunilla Svensson av det regionala samarbetet de ingår i, men 

även genom den gemensamma peng destinationen erhålls. Summan är procentuellt uppdelad från 

kommun till kommun beroende på invånarantal. I det övriga samarbetet med Tourism in Skåne så är 

marknadsföringsarbetet medlemsfinansierat. Arbetet med att välja vilka marknadsföringskampanjer som 

ska drivas görs i samråd med medlemsorganisationen. Turistbyrån har en styrelse som styr deras arbete, 

inom denna styrelse sitter medlemmarna med. Det är i denna styrelse som besluten kring kampanjer äger 

rum. Kampanjerna följs sedan upp genom vi jobbar med olika verktyg där turistbyrån kollar hur många 

besökaren hemsidan haft, hur många sidvisningar den har genererat. Detta kollas i ett datorprogram och 

sedan sätter företaget upp ett PR-värde på detta som de kan utgå ifrån vid framtida kampanjer. Gunilla 

Svensson beskriver att 90% av Båstads marknadsföring sker i digital form, enligt henne sker en mycket 

del i tryck idag och destinationen använder främst sig av Instagram för att marknadsföra sig nationellt- 

och internationellt. 

 
Marcus Ståhl, VD på Destination Vemdalen beskriver vid vår mejlintervju att de inte har någon specifik 

målgrupp. Marcus Ståhl menar att de alltid försöker arbeta mot nya och befintliga besökare. Den lokala 

befolkningen är dock en viktig grupp som de arbetar mycket mot. Vid marknadsföring av Vemdalen 

som destination arbetar Destination Vemdalen starkt med innehållskapande och spridningen på digitala 

kanaler. På de digitala kanalerna arbetar de med den egna hemsidan men även med Destination 

Vemdalens app, Facebook, Instagram och Twitter. Marcus Ståhl berättar att Destination Vemdalen gör 

en sommartidning för att marknadsföra destinationens sommaraktiviteter och varje år arrangerar de en 
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mässa. Marcus Ståhl fortsätter att berätta att de arbetar aktivt för att bearbeta media och för att besökare 

ska få upp ögonen för Vemdalen. På den internationella marknaden anser Marcus Ståhl att Destination 

Vemdalen är relativt svaga. De marknadsföringsinsatser som har gjorts mot den internationella 

marknaden är i dagsläget mindre kampanjer mot Norge på digitala kanaler. Destination Vemdalens 

hemsida går att översättas till norska, engelska och tyska utöver svenska. Översättningen sker genom 

Google translate och detta är enligt Marcus Ståhl inte optimalt, men det är vad verksamheten klarar av i 

dagsläget. På den nationella marknaden arbetar Destination Vemdalen nära med Jämtland Härjedalen 

Turisms magasin Upplev som handlar om Jämtland och Härjedalen och som ges ut på ytterligare språk 

än svenska. Jämtland Härjedalen Turism är i sin tur delägare i Visit Sweden. För att mäta resultaten av 

marknadsföringen som Destination Vemdalen gör berättar Marcus Ståhl att de mäter antalet gästnätter, 

antalet besökare på den egna hemsidan, nya följare på sociala medier, antal delningar på de digitala 

kanalerna samt genom att se effekterna där en sökmotor går igenom textmaterial, bilder, filmer osv. för 

att se hur mycket som länkar tillbaka till Destination Vemdalens hemsida och hur de omnämns i sociala 

medier. De utmaningar som Destination Vemdalen stöter på är enligt Marcus Ståhl digitaliseringen och 

globaliseringen som gör att de konkurrerar på en ökad global marknad. Marcus Ståhl anser att det inte 

finns en universell lösning till detta problem men att Destination Vemdalen arbetar för att vara öppna för 

nya saker och vågar att experimentera sig fram till eventuella lösningar. Destination Vemdalen är som 

tidigare sagt ett bolag med 106 delägare, vilket innebär att den största delen av finansieringen av 

marknadsföringen erhålls genom delägaravgifter. En mindre del av finansieringen erhålls från den egna 

försäljningen och övriga projekt. 

 

Vid vår telefonkontakt med Birgitta Bogren, VD vid Siljan Turism beskriver hon att destinationens 

huvudsakliga målgrupp består av WHOPS och barnfamiljer. För att marknadsföra Siljan mot 

internationella besökare arbetar Siljan Turism nära med övriga destinationer i Dalarna. 

Marknadsföringen sker tillsammans med övriga destinationer i Dalarna på grund av att Dalarna inte 

funnits på kartan för de internationella besökarna tidigare enligt Birgitta Bogren. Destinationen är dels 

även knuten till Visit Sweden. Vid arbetet tillsammans med Visit Sweden arbetar destinationen mot de 

kanaler och marknader som är utvalda av Visit Sweden. I övrigt är destinationen kopplad till utländska 

researrangörer, agenter, journalister och bloggare. Det är med hjälp av dessa samarbetspartners som 

destinationen även stärker sina relationer i utlandet. Destinationen försöker synka dessa 

samarbetspartners utifrån ett Dalaperspektiv och sedan trappa ner dem beroende på vilken del av 

Dalarna de vill marknadsföra, men enligt Birgitta Bogren är det oftast Siljanområdet som är relevant för 

den internationella marknaden. Vid marknadsföringsarbetet lyfter Siljan Turism fram mycket av den 

svenska kulturen och tradition som enligt Birgitta Bogren är det som många internationella besökare vill 

komma till Dalarna för. Destinationen har även börjat lyfta fram outdoor-segmentet med främst 

vandring. Enligt Birgitta Bogren går de internationella gästerna inte lika gärna ut i skogen som svenskar 

gör och då är det enligt henne av central betydelse att trycka på att naturen är säker och lättillgänglig. 

Silja Turism har inga uppgifter kring hur stor del av deras marknadsföring som sker digitalt men enligt 

Birgitta Bogren ökar denna typ av marknadsföring och att de aktivt arbetar med den ökade 

digitaliseringen. Utifrån kundanalyser som företaget genomfört visar dock att många av deras gäster inte 

är ute i en digital miljö. Marknadsföringskampanjer bestäms därför utifrån kundens beteendemönster 

och från de internationella marknaderna finns enligt Birgitta Bogren fortfarande en stor efterfrågan på 

tryckt material. Det framgår att destinationen arbetar med Facebook, Instagram och Twitter i ett 

marknadsföringssyfte, dock främst mot den svenska marknaden. Det övergripande målet som Siljan 
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Turism arbetar efter är att öka turistomsättningen, Siljan turism ska vara en exportmogen destination 

med attraktiva reseanledningar för både nationella och internationella besökare samt skapa en 

medvetenhet kring hållbarhet inom organisationen och dess delägare. 

 

5.4 Samarbeten 

 
Marie Johansson beskriver att Strömma har ett tiotal partnerskap i dagsläget men att det har en 

målsättning att skapa fler partnerskap och samarbeten av olika slag. I dagsläget arbetar företaget med 

alla möjliga aktörer, allt från Mastercard, Ica, flygbolag och tidningar. De har även ett tätt samarbete 

med Stockholm Visitors Board och Visit Sweden. Målet för samarbetena är främst en ömsesidig 

vinning, Strömma går in i sina samarbeten för att sälja sina produkter och aktörerna vill i sin tur ha en 

produkt att erbjuda sina kunder. Strömma har även en del partnerskap och samarbeten i utlandet, i form 

av medlemsorganisationen Grey-Line, internationella agenter i form av Expedia, Get your guide, 

Viatour och Veltra. Enligt Marie Johansson rör det sig i större utsträckning om återförsäljare än 

partners. Marie Johansson beskriver att Strömma och deras samarbetspartners oftast arbetar mot olika 

mål, men poängterar att de trotts detta försöker hjälpa varandra att uppnå dessa mål och beskriver att ett 

samarbete inte blir gynnsamt om en part inte upplever att de fått ut någonting av det. 

 
Enligt Ewa Jerlinder finns det en stark samverkan mellan olika aktörer på Åre Destination. Åre 

Destination bjuder en gång i månaden in till frukostmöten där de olika företaget på orten bjuds in för att 

informera om aktuella frågor och för att skapa en dialog mellan samtliga inblandade aktörer på 

destinationen. Sex gånger per år träffas dessutom alla inblandade företag i ett så kallat marknadsform 

där de diskuterar vilka marknadsaktiviteter som gemensamt ska genomföras. Var fjortonde dag skickar 

Åre Destination ut ett nyhetsbrev för att informera vad som pågår och vad som ska ske framöver. 

Destinationsföretaget är även verksamt i olika arbetsgrupper där företagets medlemmar samlas för att 

diskutera aktuella frågor, exempelvis att diskutera med SJ angående färre turer med nattågen till Åre och 

hur de ska lyfta fram och profilera cyklingen i Åre. I dessa arbetsgrupper kan allt från uthyrare, 

luftbolag och guider medverka. Ewa Jerlinder hävdar att alla aktörer på destination arbetar med 

besöksnäring på ett eller annat sätt och samtliga aktörer arbetar mot samma gemensamma mål, att öka 

gästnätterna på destinationen på ett hållbart sätt och bli Europas ledande alpina åretrunt- destination. I 

framtiden upplever Ewa Jerlinder dock att samarbetet med markägarna kan utvecklas. Åre Destination 

har en tanke att ge ersättning till markägare som äger tomter där många vandrar och cyklar på marken. 

Företaget har tagit fram en modell för att börja med denna ersättning. Många gäster på ett relativt litet 

område för en stor påverkan. Ytterligare en infallsvinkel som företaget tagit ställning till är att 

markägare ska kunna ta betalt för att Åre Destination arrenderar och kommersialiserar på deras mark. 

Ewa Jerlinder hävdar dock att denna fråga är komplex och den måste arbetas med ytterligare. 

 
Enligt Peter Göransson arbetar Vimmerby brett i olika samarbetsformer. Destinationen arbetar bland 

annat med grannkommunerna, handeln, andra näringar, hembygdsföreningar, idrottsföreningar och har 

ett tätt samarbete med hotell och restauranger på destinationen. Internationellt har Vimmerby turistbyrå 

samarbetspartners i främst Tyskland och Danmark. Initiativ till dessa samarbeten togs främst av 

Vimmerby turistbyrå. Målet med dessa samarbeten är främst att utveckla kännedomen, kunskapen och 

lusten att besöka Vimmerby. Samtliga aktörer arbetar utifrån gemensamma mål, i Vimmerbys fall 
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arbetar samtliga aktörer utifrån den gemensamma turiststrategin, strategi 2020 och det finns enligt Peter 

Göransson en naturlig vilja att samverka och att arbeta mot gemensamt uppsatta mål inom destinationen. 

 
Staffan Smedfors talar om att Ölands turistbyrå samarbetar med besöksnäringen och andra aktörer som 

påverkar turismen och menar att dessa samarbeten kan gälla allt från att ta fram paketresor till att 

turistbyrån kommunicerar deras tjänst direkt mot besökarna. Målen för dessa samarbeten är vidare att 

marknadsföra hela Öland och utveckla ett ännu bättre besöksmål. Ölands turistbyrå väljer att samarbeta 

med andra aktörer som ser till destinationens bästa och där de får en ömsesidig vinning. I utlandet 

samarbetar Öland med en dansk- och en tysk PR-byrå, på vissa marknader sker dessutom ett samarbete 

med Visit Sweden. Steffan Smedfors upplever att samarbetena i framtiden kan vara mer långsiktiga än 

de är i dagsläget och inkludera fler aktörer. 

 
Pär Svensson vid Stockholm Visitors Board menar att de har ett starkt samarbete med Visit Sweden, där 

de har nära kontakt med Visits Swedens kontor runt om i världen. Stockholm Visitors Board har även ett 

partnerskapsprogram med ett hundratals partners. Detta partnerskapsprogram finansierar stora delar av 

Stockholm Visitors Boards arbete. Enligt Pär Svensson är det till största delen Stockholm Visitors Board 

som tar initiativen till nya samarbeten och partnerskap. Partnerskap är stor betydelse för Stockholm 

Visitors Board. Pär Svensson menar att det inte är någon idé att marknadsföra Stockholm om 

transportnätet inte fungerar, eftersom besökarna då har svårt att ta sig dit. Per Svensson uppmärksammar 

dock att Stockholm Visitors Board är en kommunal verksamhet och arbetar därför utifrån “lika 

behandlingsprincipen”. Detta innebär att alla samarbeten och partnerskap ska behandlas lika, vilket gör 

att Stockholm Visitors Board måste vara neutrala vid de samarbeten de ingår i. 

 
Anna Wittgren på Malmö Turism berättar att de har ett tätt samarbete med det regionala 

destinationsbolaget Tourism In Skåne där 60 företag är medlemmar. Detta samarbete finansierar delvis 

verksamheten hos Malmö Turism. Vid den nationella marknadsföringen arbetar Malmö Turism 

självständigt och de få samarbeten som finns är med bland annat operan eller andra företag vid större 

evenemang. Vid den internationella marknadsföringen har Malmö turism tillsammans med Visit Sweden 

och Tourism i Skåne skapat nya långsiktiga mål samt en ny strategi som de internt benämner som en 

masterplan. Anna Wittgren anser att marknadsföringen på det nationella planet kan utvecklas genom att 

Malmö Turism styr om sina resurser för att sprida budskapet om Malmö till större delar av Sverige. På 

det internationella planet anser Anna Wittgren att Malmö Turism kan bli mer moderna i sitt arbetssätt 

och de kanaler de väljer att marknadsföra sig i. Anna Wittgren berättar under vår intervju att Malmö 

Turism har många samarbeten där de aktivt arbetar för att stödja de besökare som skriver positiva om 

Malmö i olika sociala forum. Enligt Anna Wittgren är det mer trovärdigt om tidigare besökare skriver 

positivt om Malmö på Tripadvisor än när Malmö Turism själva skriver på deras hemsida. De jobbar 

därför aktivt för att det ska finnas uppdaterad och bra information om Malmö på kanaler så som 

Tripadvisor. Alla samarbeten som Malmö Turism gör har ett gemensamt mål enligt Anna Wittgren. 

Målet är att öka gästnätterna och att det ska gå bra för Malmö som destination. Ytterligare ett mål är att 

öka skatteintäkterna som i sin tur generar mer jobb på destinationen. 

 
Gunilla Svensson vid Båstad turism & näringsliv betonar stark vikten av samarbeten, särskilt vad gäller 

den digitala marknadsföringen. Den är enligt henne viktigt att de olika företagen på destinationen enar 

sig och lämnar ett massivt avtryck tillsammans, det kan destinationen inte göra som enskild aktör. I 
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framtiden nämner även Gunilla Svensson att samarbetena med de olika aktörerna bara kan bli bättre, att 

de kommer växa och att de kommer arbeta ännu närmre varandra. Gunilla menar att hon märkt en stor 

förändring inom organisationen de senaste åren och hävdar att de tidigare aldrig arbetat lika nära andra 

aktörer som idag och att de aktuella samarbetena fungerar bra. Gunilla Svensson lyfter fram vision 2020 

som en viktig aspekt för att skapa samarbeten och menar att det är viktigt med en klar och tydlig strategi 

för att strukturera upp arbetet, framför allt om turismen ska utvecklas på en nationell nivå krävs en 

tydlig struktur på kommunalnivå. 

 
Marcus Ståhl vid Destination Vemdalen berättar under vår mejlintervju att de arbetar med att stärka sina 

relationer till utlandet genom Jämtland Härjedalen Turism, där de även är delägare. Genom Jämtland 

Härjedalen Turism sker ytterligare samarbeten med andra företag som också är engagerade i 

verksamheten och det är ofta dem som tar initiativ till nya samarbeten. Målet med alla samarbeten är 

enligt Marcus Ståhl att öka medvetenheten om Jämtland Härjedalen, samt att få fler besökare. Marcus 

Ståhl berättar att de egna samarbeten som Destination Vemdalen gör är med lokala aktörer där man ser 

möjligheter till att hjälpa varandra stärka sitt varumärke. 

 
Birgitta Bogren, VD vid Siljan Turism berättar att destinationen ingår i samarbeten av olika slag. Främst 

med de 600 företag som är delägare i Siljan turism, dessa aktörer är inom fler branscher än enbart 

turism, det kan vara allt från industriföretag, restauranger och banker. Utöver samarbetet med delägarna 

har destinationen även som tidigare nämnt ett tätt samarbete med övriga destinationer i Dalarna och ett 

samarbete med Visit Sweden vid marknadsföringsarbetet mot den internationella marknaden. Birgitta 

Bogren beskriver att initiativen till dessa samarbeten kan komma från båda parter, antingen Siljan 

Turism eller företagen själva. Ofta ser båda parter en möjlighet med att ingå i samarbete och samarbete 

sker ofta utifrån specifika frågor. Målet med de olika samarbetena är det vill säga att båda parter får en 

gemensam vinning och följer de gemensamt uppsatta målen. De utmaningar Birgitta Bogren framhåller 

är att de arbetar mycket med att hitta rätt produkt för rätt kund och menar att det på den internationella 

marknaden är hitta rätt inom den aktuella målgruppen så att företagets produkter kan segmenteras ännu 

tydligare. Siljan turism försöker det vill säga få en tydligare bild av den internationella kunden och på 

denna front tror Birgitta Bogren att de kan komma mycket längre och i framtiden göra en effektivare 

marknadsföring Detta är enligt Brigitta Bogren ett pågående utvecklingsområde och ett arbete på denna 

front har påbörjats tillsammans med Visit Sweden. 
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6.0 Analys 
 
I detta avsnitt analyserar vår empiri utifrån den teoretiska referensramen som utgångspunkt. Detta 

kommer göras med avsnitt baserade på fyra teman: nätverk, platsmarknadsföring, 

relationsmarknadsföring och sociala medier. 

 

6.1 Relationsmarknadsföring 

 
Under våra intervjuer framgick det tydligt att relationer har en stor roll vid marknadsföring av 

destinationer. Detta stämmer väl överens med Godsons teori om att det inom business- to - business är 

viktigt att bilda relationer sinsemellan sig. För att ytterligare analysera våra respondenters svar anser vi 

att modellen "The six markets model" (se figur 1) som Godson presenterar är ytters relevant. Centralt för 

modellen är marknaden som är den del företagen bör fokusera på att utveckla sina relationer vidare. 

Utifrån vårt resultat kan vi konstatera att detta tankesätt används när destinationer ska marknadsföras. 

Under våra intervjuer ställdes frågor gällande destinationernas målgrupper. Alla respondenter gav breda 

svar på dessa frågor. Detta kan antas vara för att de ska kunna nå ut till en bredare marknad. Relationer 

och samarbeten är återkommande teman som återfinns i vårt resultat. Flera av de medverkande påpekar 

att de arbetar hårt med att stärka relationer mellan företag på destinationerna samt i utlandet. För Ölands 

turistbyrå, Destination Vemdalen och Siljan Turism AB är Visit Sweden viktiga relationer för att nå ut 

till den internationella marknaden. För Båstad turism och näringsliv och Malmö Turism är Tourism In 

Skåne en viktig relation. För att arbeta med de internationella relationerna och marknadsföringen har de 

flesta av respondenterna endast en medarbetare som arbetar för att stärka relationer. De respondenter 

som har en specifik avdelning för just detta syfte menar dock att det bör vara fler anställda inom 

företaget som arbetar för att stärka de internationella relationerna då det har mycket betydande roll för 

marknadsföringen. Suppliers market enligt Godson representerar leverantörer av både varor och tjänster. 

Våra intervjuer visar att detta är en otroligt viktig del i marknadsföringsarbetet. Flera av våra 

respondenter uppger att de har återförsäljare utanför Sverige som de har en nära relation med och där 

kunder kan få information om den svenska destinationen, både muntlig och tryckt. Jörgen Nilsson, 

affärsutvecklingschef på Visit Linköping & Co beskriver under vår intervju att vid marknadsföring av 

Linköping som destination arbetar de främst med begreppet word of mouth, att få invånarna i Linköping 

att prata gott om destinationen så att detta kan sprida sig vidare. Detta är vad Godson refererar till som 

referral market. Inom referral market ligger stor vikt vid att skapa goda relationer med människor som i 

sin tur kan rekommendera och tala gott om produkten eller tjänsten. Våra intervjuer bekräftar även att de 

elva destinationerna vi har undersökt arbetar starkt med vad Godson refererar till som influence market 

som avser bland annat media. Flera av de undersökta uppger att de arbetar med media, journalister och 

bloggare utomlands för att skapa en god relation och nå ut till den internationella marknaden. Den sista 

faktorn som Godson presenterar i sin modell är recruitment market som avser de möjligheter som ett 

företag har att attrahera och behålla bra personal. Då detta inte har varit inom vår undersöknings gränser 

kan vi inte besvara hur de tio destinationerna arbetar med detta. 

 

6.2 Nätverk 

 
Scott, Cooper och Baggio beskriver att en central aspekt av att ingå i samarbeten och nätverk inom en 

turistdestination är att det kan ge väsentliga konkurrensfördelar eftersom nätverken för samman 



 

kunskap, expertis och övriga resurser från de intressenter som ingår i nätverket. Detta var en bild som 

säkerställdes genom våra intervjuer med samtliga respondenter. Intervjuerna indikerade att Visit Sweden 

hade en väsentlig roll vid skapandet av olika nätverk på de svenska destinationerna och Tourism In 

Skåne bidrog till ett ökat nätverksbildande på de skånska destinationerna. Scott, Cooper och Baggio 

beskriver även att turistaktörer tenderar att skapa relationer med betrodda partners med information 

kring nya potentiella allianspartners. Detta kan förklara varför de medverkande destinationerna väljer att 

ingå i nätverk och samarbeten med just Visit Sweden, regionala samarbeten och samarbeten med diverse 

aktörer inom destinationen. Genom intervjuerna framgick det att de destinationerna gärna ingår i 

samarbeten med för dem redan kända parter. Anledningen till att destinationerna väljer att ingå i 

samarbeten med för dem redan kända parter grundar sig i huvudsak i att destinationen redan har tillit till 

aktören och båda parter arbetar mot gemensamma mål eller för att gemensamt hjälpa varandra att uppnå 

enskilda mål. Många av respondenterna betonade vikten av att destinationen och samarbetspartnerna 

arbetar mot gemensamt uppsatta mål och att detta underlättas genom strategi 2020. Detta 

överensstämmer med de resonemang Scott, Cooper och Baggio (2008) för kring att det inom 

framgångsrika turistdestinationer är viktigt med gemensamma intressen och en högnätverksdensitet. 

Vårt resultat visar även att denna nätverksdensitet skilde sig mycket mellan de olika destinationerna, 

destinationer så som Stockholm, Åre och de skånska destinationerna visade sig ha fler band med 

nyckelaktörer av olika slag och nyckelaktörerna som ingick i nätverk med dessa destinationer anpassade 

sig efter destinationsorganisationens riktlinjer. Ytterligare ett resonemang som Scott, Cooper och 

Baggio för kring att sociala nätverk och dess relationsmönster är en grund för att avläsa 

marknadsbeteende och dessutom är grund för olika marknadsföringsstrategier visade sig till viss del 

stämma överens med de samarbeten destinationerna ingår i tillsammans med i synnerhet Visit Sweden. 

Resultatet visade att Visit Sweden bidrar med sin expertis vid problem som destinationerna stöter på vid 

sitt marknadsföringsarbete och hjälper destinationerna med den internationella marknadsföringen mot 

bestämda marknader. 

 
6.2 Platsmarknadsföring 

 
Platsmarknadsföring kretsar som tidigare nämnt kring hur en specifik plats eller stad med hjälp av 

marknadsföringsstrategier särskiljer sig från övriga städer, regioner eller länder gällande ekonomiska, 

sociala, politiska och kulturella aspekter. Genom denna undersökning indikerar att många av de svenska 

destinationerna lyfter fram likartade attribut i sitt marknadsföringsarbete och arbetade inte lika intensivt 

för att särskilja den egna platsen från övriga svenska destinationer. De mindre destinationerna som 

medverkade i denna studie lyfte samtliga upp natur- och friluftsliv, medan samtliga storstäder 

uppmärksammade begrepp så som kreativitet, nytänkande och den urbana miljön. Dock visade sig 

resonemanget som Hospers (2004) för stämma kring att det varumärke som en plats kommunicerar ut 

till sin omgivning bör vara den kortaste tolkningen av de specifika attribut en plats stolt vill 

representera. Samtliga destinationer beskrev egenskaper av destinationen som de var särskilt stolta över 

och det organisationen ville representera och stå bakom i sitt marknadsföringsarbete. Vidare talade 

Hospers om att platsmarknadsföring kunde fungera som ett tillvägagångssätt för att minska avståndet 

mellan platsens identitet och platsens image och att detta görs genom att kommunicera och 

marknadsföra den egna platsens speciella attraktioner och på så sätt få ett övertag. Detta visade sig på 

vissa av destinationerna vara problematiskt på grund av en avsaknad av en specifik och säregen 

attraktion. Detta kommer vi återkoppla till vid ett senare skede av uppsatsen. 
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Kotler och Asplund (1999) presenterade tre marknadsföringsstrategier en plats kan använda sig av för 

att locka fler besökare till destinationen, dessa tre strategier består av: Attraction marketing, 

infrastructure marketing och people marketing. Attraction marketing visade sig vara problematiskt för 

somliga av destinationerna att arbeta efter, många av dessa destinationer hade ingen fast attraktion som i 

sig själv kan användas för att locka fler besökare, dock arbetade dessa destinationer med naturliga 

attraktioner och temporära evenemang som ett sätt attrahera fler besökare till destinationen. Dock 

vänder sig dessa evenemang i hög utsträckning till den nationella besökaren och inte till den 

internationella marknaden. Det vill säga kan det krävas en tydlig attraktion för att locka långväga. 

 
Infrastructure marketing bygger på att varje destination har en välutvecklad infrastruktur för att klara 

belastningen från de utländska besökarna. Det visade sig att många av destinationerna arbetade med 

denna punkt, i synnerhet de undersökta storstäderna betonade vikten att ha en välfungerande 

infrastruktur för att kunna locka fler internationella besökare och för att besökaren ska få en positiv 

helhetsupplevelse. Kotler och Asplund beskriver att infrastruktur är särskilt viktig vid 

platsmarknadsföring på grund av att det påverkar besökarens helhetsupplevelse och upplevelsen av 

destinationen. Undersökningen visade dock att de mindre destinationerna till stor del enbart erbjuder ett 

fåtal transportmöjligheter, främst bil och tåg vilket kan leda till att viss problematik vid arbetet mot den 

internationella marknaden, eftersom denna kundgrupp är stark beroende av närhet till flygplatser. 

Undersökningen konstaterade att den tredje marknadsföringsstrategin, people marketing till viss del 

tillämpas vid marknadsföringsarbetet på medverkande destinationerna, främst de mindre destinationerna 

med en stor attraktion så som Vimmerby med Astrid Lindgrens Värld. 

 
Med Kotler och Asplunds (1999) modell för strategisk marknadsföringen som utgångspunkt har denna 

undersökning konstaterat att de medverkande destinationerna tar ställning till en större del av de olika 

nivåerna för inom denna process. Det första destinationen måste försäkra sig om är att de olika 

bastjänsterna existerar och infrastrukturen underhålls för att dels kunna tillfredsställa befolkningen, 

företagsamheten och besökarna. Genom denna studie visade det sig att samtliga destinationer arbetade 

med denna nivå, där destinationens befolkning är det första som tas ställning till, därefter prioriterar 

destinationerna att locka besökare på ett sådant sätt att det inte påfrestar samhället och dess invånare i 

för hög utsträckning och destinationerna arbetar ständigt för att utveckla relationen med 

lokalbefolkningen. Den andra nivån innefattas att destinationen eventuellt behöver nya attraktioner för 

att kunna upprätthålla den nuvarande företagsamheten och att ett offentligt stöd krävs för att 

destinationen ska attrahera nya investeringar, företag och människor till platsen. Det som i synnerhet är 

aktuellt i fråga om turistdestinationer är att locka fler besökare. För att detta ska kunna göras krävs det 

att destinationen har ett stöd från sin befolkning och aktörer som driver verksamhet inom destinationen. 

Undersökningen konstaterade att detta görs på många destinationer men att det fortfarande återstår en 

del arbete för att få alla inblandande aktörer inom destinationen att sträva efter samma gemensamma 

målsättningar. Dock har en del i denna lösning varit den nationella strategin som enligt vår empiri visats 

ha en positiv inverkan på de studerade destinationerna och i viss utsträckning påverkade uppbygganden 

av nätverk och samarbeten inom turistverksamheterna. Det återstår även ett kompletterande arbete bland 

de medverkande svenska destinationer som inte hade en konkret attraktion för att locka besökare. Denna 

kompletterande marknadsföring går ut på destinationerna måste locka besökare trotts avsaknaden av en 

tydlig reseanledning som en attraktion bidrar till, av denna anledning måste dessa destinationer arbeta 
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aktivt för att skapa en attraktiv plats och sprida en positiv image till sin omvärld. Den tredje nivån som 

Kotler och Asplund beskriver är att platsen i fråga måste kommunicerar ut sina karaktärsdrag och 

fördelar jämfört med andra platser eller destinationer, detta kommuniceras ut till potentiella besökare 

med hjälp av en kraftfull varumärkes kommunikationsprogram. Denna undersökning har konstaterat att 

denna nivå arbetas aktivt med av samtliga medverkande destinationer. Den problematik som dock 

upptäcktes på denna nivå är att alla destinationer kommunicerar ut ett relativt starkt varumärke på egen 

hand, men vid en närmare jämförelse av alla destinationer blev det uppenbart att många egenskaper var 

gemensamma för en majoritet av destinationerna. Den fjärde nivån Kotler och Asplund presenterade i 

sin platsmarknadsföringsteori beskriver att platsen i fråga behöver generera stöd från dess invånare, 

ledare och etablera en institution för att göra platsen gästvänlig och har en öppen attityd gentemot att 

attrahera nya företag, investeringar och besökare till platsen. Studien visade att detta görs på samtliga 

destinationer, främst med hjälp av regionala, lokala och nationella samarbeten. För att knyta an till det 

tidigare avsnittet så beskriver Kotler och Asplund (1999) att framgången för en destination baseras på 

samarbetet mellan aktörer inom offentlig och privat sektor. Samtliga destinationer arbetade på en 

nationell nivå tillsammans med Visit Sweden med strategi 2020 som målsättning, de skånska, 

småländska, jämtländska och destinationerna i Dalarna ingick i regionala samarbetet med varandra för 

att locka fler besökare till dessa områden och på en lokal nivå organiserade sig aktörer inom 

destinationen för att gemensamt kunna arbeta utifrån den nationella strategin och hur de praktiskt ska gå 

tillväga för att öka turismen till den enskilda destinationen. Den destination som utifrån denna studie 

verkar ha det mest effektiva samverkansarbete är Åre, där destinationen har lyckats ena hela kommunen 

och de lokala aktörerna att arbeta för en och samma målsättning. Detta kan dock till viss del underlättas 

på grund av storleken av destinationen, vid större destinationer kan det vara en mer problematiskt fråga. 

 

 

6.4 Sociala medier 

 
Utifrån vårt resultat kan vi mycket tidigt konstatera att digitaliseringen skapar både möjligheter och 

begränsningar för marknadsföringen av de tio svenska destinationerna. Marcus Ståhl, VD på Destination 

Vemdalen berättar att en av de största utmaningarna inom marknadsföringen är globaliseringen och 

digitaliseringen. Han berättar under vår intervju att "en viktig fråga är den allmänna digitaliseringen 

och globaliseringen som gör att vi konkurrerar på en global marknad." Även Marie Johansson sälj och 

marknadschef på Strömma och VD på Destination Stockholm menar att det i takt med digitaliseringen 

blir svårare att hamna högt och relevant vid sökningar på Google. Enligt Marie Johansson behöver 

företaget därför bli ännu tydligare med det innehåll man presenterar och beskriva sin produkt på ett 

tydligt, säljande sätt. Detta stämmer väl överens med vad Charlesworth beskriver kring att webb 2.0 (se 

figur 3) skapar nya utmaningar för företag, men även möjligheter för att skapa nya kontakter med 

marknaden. Charlesworth menar även att utvecklingen av webb 2.0 ger företag möjligheter att ta del av 

kundernas behov och åsikter. När vi analyserar våra respondenters svar utifrån den matris som 

Charlesworth presenterar kan vi se många likheter och paralleller. Det vi inte kan relatera till utifrån 

våra intervjuer är vad Charlesworth kallar för home web 2, en tvåvägskommunikation som företaget 

kontrollerar. Detta kan vara ett företags blogg eller forum. Utifrån våra intervjuer har ingen av våra 

respondenter talat om bloggar eller forum, utöver Tripadvisor. Vi antar därför att home web 2 inte 

används inom de undersökta destinationerna. Extended web 2 är däremot aktuell. Dessa hemsidor har 

företagen ingen kontroll över och kan liknas med sidor som sociala nätverkssidor, forum och även när 



40  

människor talar med varandra. Både Anna Wittgren från Malmö Turism och Jörgen Nilsson från Visit 

Linköping betonar vikten av att andra människor talar gott om destinationen och använder sig av word 

of mouth. Ett fåtal av våra respondenter menar att deras hemsidor inte räcker till i takt med att tekniken 

och digitaliseringen går framåt och att det på grund utav detta är svårt att särskilja sig från andra 

destinationer. Men trots detta är alla våra respondenter positiva till att marknadsföringen sker alltmer 

över internet och sociala medier. Det Charlesworth refererar till som home web 1 är företagens egna 

hemsidor, bilder, videor och textinnehåll. Enligt våra respondenter är det främst i denna sektion som 

företagen arbetar med marknadsföring av respektive destination. Alla våra respondenter svarar att de är 

aktiva på sociala medier så som Facebook, Instagram, Twitter och sina egna hemsidor. Det är även på 

dessa kanaler som den största delen av destinationernas marknadsföring återfinns. Flera av 

respondenterna betonar vikten av att finnas på sociala medier. Anledningen till att destinationer har valt 

att marknadsföra sig på sociala medier är tack vare den låga kostnaden jämfört med traditionell 

marknadsföring, men även att de vill vara där kunden befinner sig. Resultatet av undersökningen 

konstaterar även att sociala medier är en väg att få besökare vidare till destinationens egen hemsida där 

ytterligare information återfinns. Anna Wittgren på Malmö Turism berättar under vår intervju att de 

använder media för att finnas på Tripadvisor. Hon beskriver att deras kunder troligtvis söker information 

på hemsidor så som Tripdadvisor än Malmö Turisms egen hemsida. Därför är det enligt Anna Wittgren 

centralt att det är viktigt att få andra att prata gott om Malmö och sprida informationer på kanaler som 

Tripadvisor. Hon menar att detta är mycket mer trovärdigt än all den informationen som återfinns på 

Malmö Turisms egen hemsida. Detta stämmer väl överens med vad Charlesworth kallar för extended 

web 1 där företag kan publicera innehåll men har sedan ingen kontroll över den. Inom denna som bland 

annat inkluderar kanaler där kunder kan lämna sina omdömen, sidor liksom Tripadvisor. 
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7.0 Slutsatser och avslutande diskussion 
 
Under detta avsnitt redovisas undersökningens slutsatser. Detta kommer inledningsvis göras genom att 

återge undersökningens övergripande syfte. Därefter kommer undersökningens slutsatser presenteras. 

 
Det centrala syftet med denna uppsats har varit att kartlägga hur tio olika svenska destinationer genom 

intern samverkan marknadsför sig mot internationella besökare. För att besvara detta syfte har vi utgått 

från följande frågeställningar: 

 
 Hur samverkar olika aktörer på svenska destinationer för att nå ut till internationella besökare? 

 Vilka utvecklingsområden finns det gällande marknadsföringen av olika svenska destinationer? 

 Hur tillämpas sociala medier som marknadsföringsverktyg på de tio svenska destinationerna? 

 
Denna kvalitativa studie har visat att Visit Sweden har en central roll vid internationell marknadsföring 

av de destinationer som medverkat i denna undersökning. Större delen av våra respondenter samarbetar 

med Visit Sweden för att nå ut till internationella besökare. Det visade sig även att det regionala 

destinationsbolaget, Tourism in Skåne har en central roll vid det internationella marknadsföringsarbetet 

av de skånska destinationer vi har undersökt. Undersökningen konstaterade att den nationella strategin 

var central för att skapa samarbeten mellan olika aktörer inom de tio undersökta destinationerna och att 

det är en framgångsrik strategi för att få samtliga aktörer att arbeta mot gemensamma mål. Dock återstår 

det att se hur destinationerna arbetar efter 2020 ser ut. Efter år 2020 krävs därför ett fortsatt aktivt och 

gemensamt arbete gällande turism. Detta fortsatta arbete har den nationella strategin, strategi 2020 

enbart lagt grunden inför. 

 
Vidare visar undersökningen att det finns utvecklingsområden för marknadsföringen av dessa tio 

destinationer. Våra respondenter menar att den största utmaningen är att ta ställning till och följa med i 

den snabba globaliserings- och digitaliseringsprocess som äger rum. Av denna anledning är det viktigt 

att destinationerna är aktiva och deltar i de kanaler där kunden befinner sig. 

 
Studien har visat att samtliga destinationer fokuserar på den digitala marknadsföringen. Sociala medier 

så som Facebook och Instagram används för att skapa långsiktiga relationer med kunderna och för att 

finnas på deras plattformar. Genom att använda sig av bland annat Facebook når destinationerna ut till 

en större och vidare målgrupp. Enligt studien används sociala medier som kanaler för att skapa ett 

engagemang bland de potentiella kunderna samt för att länka potentiella besökare vidare till 

destinationernas egna hemsidor. Utöver att sprida kunskap och information om destinationerna använder 

destinationerna sig även av dessa kanaler för att sprida marknadsföringskampanjer. 
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8.0 Förslag till vidare forskning 
 
I detta avsnitt kommer vi redogöra för den framtida forskning som kan göras inom det aktuella 

forsknings fältet. 

 
Genom denna studie blev det tydligt att Visit Sweden har en central roll vid marknadsföringsarbetet mot 

den utländska marknaden. Av denna anledning skulle en intressant fortsättning på denna studie vara att 

isolera och analysera den roll som Visit Sweden har vid den internationella marknadsföringen av 

svenska destinationer. Vidare skulle det vara relevant att genomföra framtida studier kring strategi 2020 

och dess betydelse för att skapa samverkan inom svenska destinationer. Ytterligare en relevant 

fortsättning på denna undersökning skulle vara att undersöka sociala medier och dess betydelse i ett 

marknadsförings- och destinationsutvecklingssyfte, eftersom ämnet är relativt oberört inom 

turismstudier i dagsläget. 
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Bilaga 1 
 

Intervjuguide 
Namn: 

 
Inledande frågor: 

 
1. Vilken befattning har du på…...? 
2. Vad har du för huvudsakliga arbetsuppgifter? 
3. Hur är verksamheten uppbyggd inomföretaget? 
4. Hur ser ägarskapet ut inom företaget? Kommunalt/privatregi? 

Marknadsföring 
 
5. Hur arbetar ni med marknadsföringen av destinationen? 
6. Vilken är den primära målgruppen ni vill nå ut till med er marknadsföring? 
7. Hur ser marknadsföringsarbetet ut gentemot den internationella marknaden? 
8. Vilka attribut lyfter ni specifikt fram genom ert marknadsföringsarbete till den 
internationella marknaden? 
9. Varför har ni valt att fokusera på just dessa attribut? 
10. Hur finansieras ert marknadsföringsarbete? 
11. Hur bestämmer ni vilka marknadsföringskampajer som skallgöras? 
12. Vad får ni för resultat av era marknadsföringskampanjer? 
13. Görs någon form av undersökningar för att se effekten av era 
marknadsföringsinsatser? 
14. Vilka är de största utmaningarna ni stöter på i ert marknadsföringsarbete? 
15. Hur hanterar ni dessa utmaningar? Eller hur tror du att dessa utmaningar kan nå 
en lösning? 
16. Hur stor del av er marknadsföring sker digitalt? 
17. Använder ni er av sociala medier för att nå ut med ert marknadsföringsbudskap? 
Om ja, är informationen tillgänglig på flera olika språk? 
18. Vilken image av destinationen vill ni förmedla tillutlandet? 
19. Hur arbetar ni för att stärka relationen medutlandet? 

 
Samverkan 
20. Hur många partnerskap har ni? 
21. Vem tog initiativ till dessa partnerskap? 
22. Varför samarbetar ni med just dessa aktörer? 
23. Hur ser samarbetet ut? Vilken roll har de olika aktörerna? 
24. Vilka samarbetspartners har ni i utlandet? 
25. Hur upplever ni att era samarbeten kan utvecklas i framtiden? 
26. Arbetar samtliga aktörer gentemot samma gemensamma mål? 
27. Vilka är målen för era samarbeten? 

 
Finns det någonting som ni känner att ni vill lägga till? 



 

 
 

Hej! 

Bilaga 2: Intervjuförfrågan 

 

Vi är två studenter från turismprogrammet vid Södertörns Högskola. Vi skriver för närvarande vår 

kandidatuppsats som handlar om hur olika svenska destinationer arbetar för att marknadsföra sig till 

internationella besökare och vilka eventuella utvecklingsområden som finns. Vi undrar därför om du 

eller en kollega till dig skulle ha möjlighet att ställa upp på en intervju? Har ni inte möjlighet till ett 

personligt möte fungerar även telefon eller mejlintervju bra. 

 
Tack på förhand! 

 
Med vänliga hälsningar, 

 
Nina Karlsson och Emelie Landgraff 


