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Sammanfattning
Inom den växande turistnäringen är det viktigt för destinationer att marknadsföra sig på ett
framgångsrikt sätt för att kunna hävda sig på den globala marknaden. Bra kommunikation till
marknaden är därför ett viktigt konkurrensverktyg vid arbete med destinationsutveckling.
Detta kan skapa fördelar på marknaden, inte minst för de regionala turistorganisationerna som
arbetar med samverkan för ett större geografiskt område med många intressenter. Detta är ett
arbete som dagligen genomsyrar en organisation såsom Jämtland Härjedalen Turism och
problematiken med att skapa en gemensam kommunikationsplattform. För att vägleda dem i
deras arbete har syftet med denna studie varit att undersöka hur regionala turistorganisationer
kan använda sig av destinationsmarknadsföring för att bygga upp en effektiv kommunikation
till marknaden. Vi har jämfört fem olika regionala turistorganisationer utifrån vår utvalda
teori, med avsikt att avgöra vilken av dem som har det mest konkurrenskraftiga arbetssättet
vad gäller uppbyggnad av marknadskommunikation. Undersökningen har utgått från en
kvalitativ metod där vi i huvudsak har grundat vårt resultat på intervjuer med studieobjekten.
Analys och slutdiskussion visar att det är viktigt att ha en väldefinierad och uttalad image då
det är grundstenen i det fortsatta arbetet med kommunikationen. Genom att ha en klar och
tydlig image så underlättas arbetet med varumärke, logo, positionering samt även
kommunikationskanaler som ska framföra budskapet till destinationens utvalda marknader
och målgrupper.

Nyckelord: Destinationsmarknadsföring, marknadskommunikation, regionala turistorganisat-
ioner, marknadsföring av regioner
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Abstract
Within the growing tourism industry it is important for destinations to market themselves in a
successful way to be able to maintain on the global market. Good communication towards the
market is their fore an important competition tool in the work with destination development.
This can create advantages on the market, not at least for the regional tourist organisation that
works with interplay in a bigger geographic area with multiple interest parties. That is a work
that on a daily bases impregnate such an organisation as Jämtland Härjedalen Turism and the
problems with making a common communication platform. To guide them in their work the
purpose with this study has been to examine how regional tourist organisations can use
destination marketing to develop an effective communication to the market. We have
compared five different regional tourist organisations based on our theory in purpose to
decide who of them has the most competitive way to work when it comes to market
communication. The research has proceeded from a qualitative method there we essentially
have based our result on interviews. The analysis and end discussion shows the importance to
have a well-defined and pronounced image when that is the keystone for the continuing work
with communication. By having a clear and distinct image it facilitate the work with
trademark, logo, positioning and also communication channels that will express the message
to the destination's selected markets and target groups.

Keywords: Destinationsmarknadsföring, marknadskommunikation, regionala turistorganisat-
ioner, marknadsföring av regioner
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1. Inledning

1.1 Bakgrund
Besöksnäringen är en av Sveriges snabbast växande näringar och konkurrensen om gästerna
blir allt hårdare. Enligt NUTEK (2007) så har de utländska gästnätterna ökat med ett hundra
procent mellan åren 1991 och 2007. Ökningen av resandet gör att de regionala turist-
organisationerna får en allt mer betydande funktion som samverkansplattform för turism-
näringen inom regionerna. Detta för att rese- och turismindustrin är oerhört beroende av ett
nära samarbete mellan olika offentliga aktörer, företag samt medborgare. Genom att skapa en
intensivare samverkan mellan dessa olika intressenter gällande information,
produktutveckling, marknadsföring och försäljning blir det lättare att bemöta besökarnas krav
samt även i förankrandet av turismen i samhället. (Askelöf 2003, s 9-10)

Kommunikationen till marknaden blir därför en viktig faktor för utveckling och tillväxt i en
turismregion. I detta fall handlar kommunikation om en kanal med information mellan
turistdestination och kund, vilket påverkar konsumentens uppfattning, värderingar samt
köpkraft. (Röst, Hansson, Laursen & Tengling 2003, s 10-11) För en regional
turistorganisation handlar detta exempelvis om att arbeta med samverkan inom regionen för
att uppnå en gemensam regional strategi för kommunikation till marknaden. (Jämtland
Härjedalen Turism 2007b) Det kan exempelvis enligt Ritchie och Crouch (2005) handla om
att skapa ett starkt varumärke som förmedlar regionens budskap tillsammans med en tydlig
image som lockar potentiella kunder. Med denna problembakgrund i tankarna så fann
författarna i samverkan med Jämtland Härjedalen Turism (JHT), som är den regionala
turistorganisationen för Jämtlands län, att marknadskommunikation var ett aktuellt och
intressant ämne att fördjupa sig i och undersöka bättre.

1.2 Problemdiskussion
Det finns många faktorer som påverkar en destinations konkurrenskraft och hållbarhet enligt
Ritchie och Crouch (2005) modell (se bilaga 3). Det är mycket att tänka på för att skapa en
långsiktig men samtidigt en flexibel strategiutveckling och därmed en framgångsrik turist-
destination. En regional turistorganisation måste exempelvis tänka på värdskap, personal-
utveckling samt att få en internt fungerande region. En av de viktigaste uppgifterna som
organisationen har är att arbeta med marknadsföring, detta för att locka fler besökare till
regionen. (Ritchie and Crouch 2005, s 188)

Regionala turistorganisationer har skilda organisationsformer, vilka är aktiebolag, ideell
förening, stiftelse, ekonomisk förening, att de ingår i Landstinget/Regionförbundet och
projektform inom kommunalförbundet. (Askelöf 2003, s 12) Dessa turistorganisationer kan
även vara finansierade på olika sätt, såsom medel från kommuner, landsting, privata
organisationer eller via olika medlemssystem. (www.visitsweden.com) Trots att alla regionala
turistorganisationer kan vara uppbyggda och finansierade på olika sätt, så är det gemensamma

I detta kapitel redogörs för den bakgrund och problemdiskussion som ligger till grund för
studiens problemställning, syfte samt frågeställningar. Kapitlet klargör även om de
använda källornas styrkor och svagheter i arbetet, samt en disposition som ger en
överblick över studiens upplägg.

http://www.visitsweden.com
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för alla dessa organisationer att de har flera lokala destinationer samt flera entreprenörers
intressen att ta hänsyn till. Målsättningen är att på ett bra och aktivt sätt försöka skapa en
helhet och sammanhållning i det budskap som sänds ut till marknaden. (von Friedrichs
Grängsjö 2001, s 12)

Arbetet för en organisation som arbetar med att marknadsföra en hel region skiljer sig dock
från att föra ut en enskild produkt på marknaden. Problemet är att avgöra och definiera vad
som är själva produkten och det kan även vara svårt att marknadsföra en produkt som är
gemensam egendom och som inte styrs samt ägs av ett enskilt företag. Ett annat problem är att
regionen i sig är en destination samt produkt, men att den även består av ett antal lokala
destinationer/delprodukter och flera olika aktörer. Detta kan dock ha en fördel i att bredare
målgrupper kan attraheras till området och att fler behov, önskemål och intressen går att
tillgodose. Alla dessa intressenter och olika produkter ska samverka och skapa en gemensam
image och varumärke för regionen. (von Friedrichs Grängsjö 2001, s 32) Förutom att en
region har flera intressenter under sig så är de i sin tur en underliggande destination för den
nationella organisationen Visit Sweden. Denna mellanposition i samhället gör att det är
intressant att fördjupa sig i de regionala turistorganisationernas problematik och samtidigt är
det lärorikt att göra en undersökning från deras perspektiv och på hur arbetssättet med
marknadskommunikation ser ut.

1.3 Problemställning
För att en turistdestination ska vara konkurrenskraftig på den globala marknaden bör
destinationen skapa en effektiv och bra marknadskommunikation som gör att de syns i
mängden. Detta har blivit allt viktigare i och med att dagens konsumenter är flexibla i sitt
resande och har därför lätt för att byta ut både destination och arrangör. Kommunikationen är
även betydelsefull som informationskanal till potentiella kunder, där destinationens image och
produkter görs synliga.

Turistdestinationer med liknande utbud kan differentiera sig från sina konkurrenter genom att
bygga upp en effektiv och målinriktad marknadskommunikation och därmed skapa sig en
stark position på marknaden. Därför är det angeläget för regionala turistorganisationer som
Jämtland Härjedalen Turism, Swedish Lapland, Lapin Markkinointi Oy (finska Lappland),
Visit Småland samt Östra Småland och Öland att arbeta med detta och genom turismnäringen
generera tillväxt och utveckling i samhället.

1.4 Syfte och frågeställningar
Denna uppsats syftar till att undersöka hur regionala turistorganisationer kan använda sig av
destinationsmarknadsföring för att bygga upp en effektiv kommunikation till marknaden.
Syftet är vidare att den utökade kunskapen ska vägleda Jämtland Härjedalen Turism i deras
fortsatta arbete med att skapa en konkurrenskraftig marknadskommunikation.

Utifrån ovanstående syfte utgår vi från följande frågeställningar:

- Hur arbetar våra utvalda turistregioner med uppbyggnad av marknadskommunikation?
- Vilka skillnader och likheter kan urskiljas i organisationernas arbetssätt?
- Vilken regional turistorganisation har enligt teorin den mest effektiva samt konkurren-

skraftiga uppbyggnaden av marknadskommunikation?
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1.5 Problemavgränsning
Vi har avgränsat oss till de fem första delarna av Ritchie och Crouch (2005) modell av
destinationsmarknadsföring. Det vill säga till att undersöka hur uppbyggandet av
kommunikation till marknaden ser ut för en turistdestination. Som destinationer har vi i detta
arbete avgränsat oss till att endast undersöka större geografiska områden som exempelvis län
och deras regionala turistorganisationer, som hanterar arbetet med samverkande marknads-
kommunikation för hela regionen. I valet av regionala turistorganisationer har vi även
avgränsat oss till att bortse från storstadsregioner, då vi har utgått från Jämtland Härjedalen
Turism och ville i vår studie undersöka organisationer med liknande affärsmässiga förut-
sättning.

1.6 Källkritik
Den litteratur som har använts anses vara tillförlitlig då den är hämtad från Mittuniversitetets
bibliotek och de flesta av böckerna är studentlitteratur. Arbetet har ingen huvudbok och detta
beror på att det fanns ont om teorier med en direkt koppling till modellen som används som
ram i studien, det vill säga förutom den information som fanns i Ritchie och Crouch (2005).
Denna begränsning har gjort att litteraturen är väldigt växlande på grund av svårigheten i att
finna de direkt kopplade teorierna och forskningarna i ämnet. Detta gör även att en del källor
som har använts egentligen behandlar ämnet marknadsföring av varor och är bearbetade av
författarna för att passa syftet.

Internetsidorna anses som tillförlitliga, eftersom de är relaterade sidor såsom de olika
regionala turistorganisationernas hemsidor och sidor med information om de olika regionerna.
Trovärdigheten hos de hemsidor som har besökts och använts har hela tiden funnits i åtanke.
Annan litteratur har också tagits del av såsom broschyrerna från de olika regionerna vilket
endast har använts för att skapa en bild av organisationernas marknadskommunikation och för
att skapa en djupare förståelse.

De personer som har intervjuats arbetar alla inom de fem utvalda regionala turist-
organisationerna och har goda kunskaper inom ämnet. Detta gör att de är sakkunniga och då
även kan anses både som trovärdiga samt tillförlitliga. Medvetenheten finns om att den
insamlade informationen kunde ha varit mer exakt om det hade funnits möjlighet att ha
samma intervjuteknik till varje studieobjekt. Detta var tyvärr inte möjligt då alla
organisationer inte kunde ställa upp på samma slags intervju.

1.7 Disposition
• Kapitel 1: Inledning
Kapitlet redogör för det valda ämnet, för att sedan resultera i problemställning, syfte och
frågeställningar. Avsnittet behandlar även källkritik och studiens disposition.
• Kapitel 2: Destinationsmarknadsföring
Kapitlet beskriver de teoretiska utgångspunkterna som finns i arbetet.
• Kapitel 3: Metoddiskussion
Kapitlet beskriver för studiens vetenskapliga synsätt, de metoder som använts för att
genomföra studien samt hur författarna har gått tillväga.
• Kapitel 4: Sammanställning av de fem utvalda regionala turistorganisationerna
Kapitlet redogör för det som framkommit i den empiriska studien med de fem utvalda
studieobjekten.
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• Kapitel 5: Analys
I kapitlet tolkas det empiriska resultatet med utgångspunkt från de tidigare studerade
teorierna.
• Kapitel 6: Avslutande diskussion
Kapitlet tar upp slutkommentarer utifrån analysdelen, samt även förslag till kommande
uppsatsämnen.
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2. Destinationsmarknadsföring

2.1 Marknadsföring ur destinationsutvecklings perspektiv
Enligt Ritchie och Crouch (2005) är en turistdestination ett väldigt komplext system där det
finns många komponenter som påverkar en destinationens konkurrenskraft och hållbarhet (för
modell, se bilaga 3). Det finns både givna och skapade fördelar, samt inre och yttre faktorer
som en destination bör vara vaksamma på för att kunna behålla sin plats på marknaden
gentemot konkurrenterna. Andra medverkande krafter som kan påverka en destination är
infrastruktur, sjukhus och politisk vilja, utbud av aktiviteter, ortens kultur samt historia. Det
finns även faktorer som kan förstärka eller försvaga en plats, så som dess image, säkerhet och
kostnad.

Det gäller för organisationen på en destination att arbeta med långsiktiga mål samtidigt som
den ska arbeta med det kortsiktiga planerandet, detta då arbetet med att marknadsföra
destinationen och dess budskap är en viktig del i utvecklingsarbetet. Genom att ha en bra
marknadsföring kan en destination bli mer konkurrenskraftig och hållbar i förhållande till dess
konkurrenter. (Ritchie & Crouch 2005, s 63-76)

2.2 Marknadskommunikation
En destinations marknadskommunikation är en av de viktigaste uppgifterna för en destina-
tionsorganisation. (Ritchie & Crouch 2005, s 188) När det talas om kommunikation till
marknaden så har många en begränsad uppfattning. Mestadels tänker de då på reklam fastän
marknadskommunikation handlar om en hel kedja av händelser och det är mycket som ska
överensstämma för att påverkan ska bli så effektiv och konkurrenskraftig som möjligt.
(Echeverri & Edvardsson 2002, s 255-256)

Det krävs ett integrerat synsätt där kommunikationen till marknaden bearbetas på ett
samstämmigt samt medvetet sätt. Om utbudet som erbjuds i kommunikationen blir motstridigt
så uppstår osäkerhet för kunden, vilket gör att konsumenten kan uppleva något helt annat än
vad de hade förväntat sig av exempelvis reklamen. Om innebörden i kommunikationen är
svårförståelig eller oklar, kan detta i värsta fall leda till en negativ image. (Echeverri &
Edvardsson 2002, s 255-256)

Ritchie och Crouch (2005) modell visar de nio olika stegen som är viktiga att tänka på vid
marknadsföring av en destination. Lite översiktligt handlar det om att:

• identifiera sina marknader och målgrupper
• arbeta fram en bra image
• stärka destinationens varumärke
• positionera sig på marknaden

I detta kapitel redovisas det teoretiska material och den tidigare forskning som bildar
ramen till vår studie. Vi börjar med marknadsföringens betydelse för en destination och
dess utveckling. För att sedan fortsätta med att klargöra för de olika delarna som enligt
Ritchie & Crouch (2005) måste finnas i marknadskommunikationens uppbyggnadsfas.
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• utveckla en bra marknadskommunikation
• marknadsföra i rätt tid och även på det effektivaste sättet
• utveckla sina upplevelser
• identifiera det prissegment som är aktuellt att konkurrera med. (Ritchie & Crouch

2005, s 189)

Vid skapande av kundrelationer finns det tre olika stadier av marknadsföring som
tjänsteföretag måste tänka på för att tillgodose målgruppens behov. Den första är
inledningsfasen, där företaget ska skapa ett intresse för deras tjänster. Inköpsprocessen är det
andra stadiet och här ska det generella intresset omvandlas till försäljning samt det sista
skedet där företaget ska skapa intresse för fortsatt försäljning, merförsäljning och bestående
kundrelationer. (Grönroos 2002, s 277-278)

Det finns alltså olika beståndsdelar att tänka på i marknadsföringsprocessen och denna studie
är inriktat på det Grönroos (2002) menar är inledningsfasen, det vill säga steg ett till fem av
modellen här nedan. Eftersom dessa delar tillhör den uppbyggande processen av en
destinations marknadsföring, så är de även en bra början till att skapa en effektiv och
konkurrenskraftig marknadskommunikation för en turistdestination. Dessa delar kommer att
beskrivas grundligare i det fortsatta arbetet.

Figur 1: Destinationsmarknadsföringens olika delar (Ritchie & Crouch 2005, s 189)
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markets based on experience types
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awareness and image

Developing a
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Destination
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2.2.1 Identifiera strategiska marknader och målgrupper
När det talas om begreppet marknad, så betyder det en specificerad grupp av konsumenter för
en viss typ av produkt eller produktpaket. Marknad är även en plats där producenter och
konsumenter möts och skapar intresse för varandras utbud och köpkraft. För skapa en vilja att
köpa så måste producenten förstå marknaden och kunna erbjuda rätt produkter till rätt kunder,
vid rätt tidpunkt. (Röst, Hansson, Laursen & Tengling 2003, s. 48)

En destinationsorganisation ska för det första bestämma vilka marknader som de aktivt vill
påverka. För att få svar på detta är det bra att se på historisk data för att skapa en förståelse för
tidigare besökartrender och för att se vilka turister som besökt området tidigare. Detta för att
veta vilka som är de potentiella besökarna och då även kartlägga behov och önskemål som
måste uppfyllas, vilket i sin tur leder till en rakare marknadskommunikation. (Ritchie &
Crouch, 2005, s 189-190) De potentiella kunderna som företaget väljer att inrikta sin
kommunikation till är en så kallad målgrupp, detta kan även kallas för marknadssegment.
Dessa segment/målgrupper identifieras genom den kunskap som finns samt information som
samlats in om marknaden. (Röst, Hansson, Laursen & Tengling 2003, s 51)

En av orsakerna till att en segmentering av marknaden bör göras är att det skapar en
effektivitet i utformningen av tjänster om kunskap om målgruppen finns. Ett annat skäl kan
vara att förväntningar, värderingar eller behov hos de olika kundsegmenten kan vara olika.
Den tredje orsaken är att det är lättare att påverka genom media om organisationen vet vilken
målgrupp som ska nås av deras budskap, detta kan exempelvis vara reklam direkt till kund
eller via TV. (Echeverri & Edvardsson 2002, s 387) Segmentering kan ske genom olika
variabler, såsom:

- Demografiskt och socioekonomiskt: Segmentering i den demografiska variabeln är
exempelvis kön, ålder eller storlek på familjer. Den socioekonomiska
segmenteringsvariabeln kan vara såsom inkomst, utbildning eller samhällsklass.

- Psykografiskt: Denna variabel har med människans beteende att göra och är bra att
använda eftersom personer med samma socioekonomiska förutsättningar, såsom inkomst,
de kan ha helt olika personligheter, livsstilar samt attityder som skiljer dem åt. (Echeverri
& Edvardsson 2002, s 389)

- Geografiskt: Denna segmentering kombineras ofta med andra och handlar om var
kunderna bor och arbetar. Variabeln är enkel att använda och brukas därför ofta av företag
inom tjänsteindustrin. Den är bra att använda när en variation i kundernas behov finns
mellan olika områden.

- Nyttosegmentering: Denna segmentering koncentrerar sig på kundernas personliga
egenskaper och grundar sig i den nytta som konsumenten förväntar sig att få genom att
köpa en specifik tjänst eller vara. Det handlar om de underliggande skälen till ett inköp för
kunden, det vill säga att identifiera ett behov hos kunden som sedan tillfredsställs.
(Echeverri & Edvardsson 2002, s 390)

- Användningssegmentering: Detta är en segmentering som har fokusering på i vilken
utsträckning som tjänsten används och hur den nyttjas. Vanligen delas konsumenterna in i
grupper som talar om hur frekvent de använder sig av tjänsten, allt från att de använder
den väldigt ofta till några enstaka gånger. (Echeverri & Edvardsson 2002, s 391)
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- Promotionsreaktion: Denna uppmärksammar hur kunden påverkas av olika slags reklam,
såsom annonsering eller olika utställningar. Detta för att se hur kunden påverkas av
budskapet och hur marknadskommunikationen ska göras mest effektiv för att nå fram till
den utvalda målgruppen.

- Tjänsteerbjudandets komponenter: Denna segmentering tar hänsyn till att kunders
reaktioner samt värderingar av service och tjänster är olika från person till person. Vissa
kunder värderar tillgänglighet högst medan andra värderar öppettider eller tjänstens pris
högre. Kunder vill köpa en produkt som har ett pris som speglar deras personliga image.
(Echeverri & Edvardsson 2002, s 392)

För att bestämma målgrupper så vävs de olika variablerna samman vid en segmentering. För
en turistdestination med flera producenter i samverkan så behöver företagen bestämma vilken
marknadskommunikation som de ska göra på egen hand, samt vad som ska göras till
destinationens gemensamma målgrupper. (Bohlin & Elbe 2007, s 296)

2.2.2 Kännedom om destinationen och dess image
Enligt imagebegreppets skapare David Ogivly så kan alla produkter, varor och tjänster
utveckla en så kallad image. Detta handlar om att varje varumärke kan utveckla en
psykologisk och fysiologisk association till produktens innebörd. Kunden skapar sig en
uppfattning om produkten utan att ens fysiskt kunna känna på den och är därför väldigt
utlämnad till de associationer som varumärket förmedlar. Därefter köper konsumenten inte
själva produkten utan däremot de psykologiska och fysiologiska fördelar som varumärket
utlovar. Image består av två olika delar, nämligen vad målgruppen/marknadssegmentet vet
samt tycker om produkten och företaget. (Echeverri & Edvardsson 2002, s 250-251)

För att destinationer ska hantera marknadsföringen så kostnadseffektivt som möjligt, bör de se
vilka marknader som redan har kännedom om deras produkter och har en positiv inställning
till deras image. Det går även att påverka marknadssegment som inte har hög medvetenhet
vare sig om destinationen eller dess image, detta är dock mer kostnadskrävande. (Ritchie och
Crouch 2005, s 190)

För att en turistdestination ska öka sin konkurrenskraft så bör det finnas kännedom om
destinationen på marknaden samt att dess varumärke ska fyllas med ett intressant innehåll
som visar på destinationens identitet. För att skapa ett regionalt varumärke krävs en produkt
och en personlighet, detta tillsammans ska öka kännedom samt intresse och leda till ett köp.
(Röst, Hansson, Laursen & Tengling 2003, s.84)

Image ska förmedlas både internt i organisationen samt utåt mot marknaden. Det är viktigt att
både personal och kunder är medvetna om organisationens image och att budskapet som riktas
emot dem är verklighetstroget, detta för att inte varumärkets och produktens trovärdighet ska
skadas. ”Verkligheten skapar imagen och imagen skapar verkligheten.” (Echeverri &
Edvardsson 2002, s 251-252)

2.2.3 Utveckla ett varumärke
Trots att det finns flera arbeten skrivna om varumärken eller det så kallade ”brand”, så är det
svårt att förklara innebörden eftersom det är så mycket som ska förmedlas genom varumärket.
Den mest erkända definitionen av detta missförstådda begrepp är skrivet av D.Aaker och hans
kollegor, de menar att ”brand” betyder ”to identify the goods or services of either one seller
or a group of sellers, and to differentiate those goods or services from those of competitors” .
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Det vill säga att identifiera antingen en eller flera säljares varor och tjänster, samt att
differentiera dessa varor och tjänster från konkurrenternas. (Blain, Levy & Ritchie 2005, s
329)

Varumärket är ofta en av de mest värdefulla tillgångarna för ett företag, då den visar vad
företaget står för. Många företag prioriterar högt sitt varumärke och dess uppbyggnad, då det
är ett viktigt konkurrensmedel. Varumärkesuppbyggnad är en lång process som kräver ett
långsiktigt arbete där en image ska förmedlas till konsumenter, återförsäljare och leverantörer.
(Echeverri & Edvardsson 2002, s 252)

Utvecklingen av ett varumärke sker i flera olika steg. Först ska produkten/tjänsten ha ett
namn. (Fredlund 2006, s 14-20) Namnet kan vara av olika sort, som exempelvis ett
fantasinamn som Kodak som är utan koppling till själva tjänsten, deskriptivt såsom IceHotel i
Jukkasjärvi eller som namnet Grythyttans gästgiveri som är uppkallat efter geografiskt
ursprung. Det finns undersökningar som visar att ett så kort och koncist namn som möjligt är
mest framgångsrikt. (Echeverri & Edvardsson 2002, s 254) Efter den är namnsatt ska en
symbol eller logotyp konstrueras vilket blir själva kommunikationsverktyget. När
utvecklingen av varumärket nått så här långt är det dags att alla de känslor, egenskaper och
associationer som varumärket ska förmedla ut till marknaden förs in. (Fredlund, 2006, s 14-
20)

För att ett varumärke ska bli starkt krävs det att budskapet är tydligt och renodlat och det ska
tjäna som grund för alla enskilda turismprodukter. Ett varumärkes funktion är att det ska
identifiera destinationen, associera till bra upplevelser, garantera kvalitet, skapa lojalitet och
ge en bra image. (Röst, Hansson, Laursen & Tengling 2003, s 82-84) Innehavaren av
varumärket har som mål att fullborda så många avtal som möjligt med konsumenter och att
dessa blir företaget trogna för en lång tid framöver (Echeverri & Edvardsson 2002, s 254).

En destinations varumärke (som kan vara både namn, symbol eller logo) ska identifiera och
särskilja destinationen, den ska dessutom förmedla ett löfte av en minnesvärd reseupplevelse
som är associerad till destinationen. Varumärket ska vidare förstärka resenärens minnesbild
av upplevelsen på destinationen. (Ritchie & Crouch 2005, s 196) Dessutom så kan starka
varumärken minska osäkerheten bland kunderna, då tjänsten blir mer verklig och en
bedömning av denna blir möjlig att göra innan köp. (Echeverri & Edvardsson 2002, s 408)

2.2.4 Positionera destinationen på nyckelmarknader
Positionering är ett stort arbetsområde där organisationen måste tänka både på långsiktig
hållbarhet men även hur verksamhetens strategiska positionering ska överföras och framträda
i marknadskommunikationen. För detta behöver organisationen en ordentlig marknadsanalys
som leder till en strategi för positionering, ifall analysen av marknaden är bristande så riskerar
marknadskommunikationen att bli motsägelsefull samt mindre effektiv. (Dahlén & Lange
2003, s 221-222)

Varje organisation har en position eller image hos kunderna, vilket påverkar konsumenternas
val av leverantör. För att skapa sig konkurrensfördelar på marknaden bör destinationen
erbjuda större värde för den målgrupp som de valt. (Röst, Hansson, Laursen & Tengling 2003,
s 87) Genom att destinationen förstår dess image och utvecklar sitt varumärke kan de effektivt
hitta sin position gentemot konkurrenterna på marknaden (Ritchie & Crouch 2005, s 200-
201). När de har utvecklat sin image och sitt varumärke så är det dags att finna den aktuella
marknadspositionen. Detta arbete börjar med att analysera vilka positioner som är upptagna

http://www.go2pdf.com


10

av konkurrenter. När det är klart bestäms strategin om var organisationen vill placera sig,
antingen genom att utmana ett annat liknande varumärke om samma position, eller att placera
sig i en marknadslucka vid sidan om sina konkurrenter. (Dahlén & Lange 2003, s 237)

När en destination försöker nå sin position på marknaden, så måste de kommunicera ett
budskap som står i förhållande till verkligheten. Annars blir besökarna besvikna över att det
som utlovades dem i annonseringsbudskapet inte förverkligades. De turismföretag som har
blivit framgångsrika och har lyckats med att införskaffa sig en bra marknadsposition har oftast
byggt upp ett välkänt varumärke samt en kraftfull och positiv image. Positionering på
marknaden är i mångt och mycket en psykologisk fråga inom marknadskommunikation, då
det handlar begränsat om att positionera sig med tjänstens verkliga kännetecken utan mer om
hur organisationen ska placera sig i kundernas medvetande. (Echeverri & Edvardsson 2002, s
405-406)

Olika metoder kan användas för värdeökning av turismprodukter samt destinationer, detta kan
exempelvis göras genom att kända personer besöker destinationen och gör reklam för den. Ett
bra alternativ är även att TV eller filmer spelas in i regionen eller att destinationen får en stark
personlighet eller anknyts till en viss aktivitet. (Röst, Hansson, Laursen & Tengling 2003, s
87) Beroende på hur besökarna uppfattar destinationens kännetecken skapas en position på
marknaden. Därför kan samma destination ha flera olika positioneringar på marknaden
beroende på vilka egenskaper som jämförs. (Ritchie & Crouch 2005, s 203)

2.2.5 Utveckla kommunikationen till marknaden
Att skapa en logo för destinationen är en del av byggandet av varumärket och sedan ska denna
logo kommuniceras ut till marknaden tillsammans med det budskap och den image som
destinationen står för. (Ritchie & Crouch, 2005, s 204) Svenska logotyper som har anknytning
till besöksnäringen och som är kända över hela världen är exempelvis IKEA och Icehotel.

Konsumenten är mottagare av så väl interaktiv som extern kommunikation och dessa ska
överensstämma med varandra och sända ut samma budskap. Detta samspel är beroende av hur
väl organisationens interna kommunikationsrelationer fungerar. Det som organisationen vill
marknadsföra externt, bör alltså även kommuniceras internt inom verksamheten. Om kunden
exempelvis får läsa i annonser om en ny produkt och kommer till platsen för att ta del av
erbjudandet så måste personalen vara informerad samt kunnig om detta, annars finns risk för
att det skapas negativa påföljder. Samordning av marknadskommunikation bör alltså vara av
hög prioritet i en organisation, där samstämmigheten i budskapet som sänds ut till marknaden
ska ses från ett kundperspektiv. Detta gör att all påverkan som kommuniceras mot kunderna
innehåller samma känsla oavsett om det exempelvis är direktreklam, annonser eller hemsida.
(Echeverri & Edvardsson 2002, s 255-256)

Att planera vilka kanaler som ska användas vid kommunikationen till marknaden är den del
som vanligen upptar mest tid. En stor del av budgeten erläggs även denna del av
marknadskommunikationen. Valet av kanal är en process som aldrig upphör utan pågår hela
tiden, detta till skillnad från formuleringen av det budskap som organisationen vill förmedla.
Budskapsformuleringen sker under en viss tidsperiod och sedan förväntas den vara hållbar
samt varaktig en längre tid. Vid varje tillfälle som detta budskap ska förmedlas till kunderna,
måste ett nytt val av kommunikationskanal göras.

För att förklara hela processen bättre så har vi använt oss av en modell som är en förenklad
bild av hela kommunikationsprocessen, denna visar hur alla delar hänger samman.
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Figur 2: Kommunikationsprocessens olika delar (www.e-mind.se)

När turismprodukten är klar och tillgänglig för konsumenten så bör de få kännedom om dess
existens innan det kan skapas ett köpbehov. Kunden måste därför informeras via olika
kommunikationskanaler såsom affischer, annonser och Internet. Vilka kanaler som ska
användas är beroende på vilket budskap som organisationen vill kommunicera samt vilka de
vill ska nås av informationen. I detta fall är de regionala turistorganisationerna så kallade
sändare. Den som ska få ta del av sändarens information samt lockas till att köpa denna
produkt är mottagaren, detta är den målgrupp och den marknad som organisationen valt att
rikta sig emot. I denna process kan olika slags störningar påverka budskapets framkomlighet
till mottagaren. Detta kan exempelvis bero på att läsare har bråttom och inte hinner läsa hela
texten, oklarheter i budskapet som kan påverka intresset, eller att läsaren saknar intresse för
produkten. (Röst, Hansson, Laursen & Tengling 2003, s 120)

Enligt en marknadskommunikatör så kommer problematiken med kommunikationsstörningar
vara svår att reducera helt och hållet, då konkurrens om kunderna alltid kommer att finnas
samt för att konsumenternas benägenhet som budskapsmottagare alltid kommer att skifta.
(Dahlén & Lange, 2003, s 61) Denna marknadskommunikation bör vara dubbelsidig, där
information om kundernas uppfattningar är viktiga för utvecklingen av produkter och
destinationer. Därför är det väsentligt att både mottagarens respons på kommunikationen samt
feedback på produkten tas omhand av organisationen. Budskapet och kanalerna måste
anpassas till den utvalda målgruppen och marknaden samt även den produkt som
destinationen erbjuder. (Röst, Hansson, Laursen & Tengling 2003, s 121)

När annonserna är klara så ska de vid rätt val av tidpunkt kommuniceras ut till de
marknadssegment som är intressanta. Dessa annonser ska innehålla de aktiviteter som ligger
rätt i tiden för just den säsong och målgrupp som organisationen vill nå. (Ritchie & Crouch
2005, s 204)
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3. Metoddiskussion

3.1 Kvalitativ forskning och metod
Utifrån arbetets syfte har en kvalitativ metod valts för att få en djupgående förståelse, detta för
att kunna bli mer insatt i hur problematiken kring regionala turistorganisationers uppbyggnad
av marknadskommunikation hanteras. Studien har inte till avsikt att skapa en generell
uppfattning om hur regionala turistorganisationer arbetar med kommunikation till marknaden,
däremot vill författarna mer grundligt förstå de utvalda studieobjekten och deras erfarenheter
inom det undersökta området. Detta gör att den kvalitativa metoden passar bra då den
betraktar den omgivande verkligheten subjektivt och riktar främst intresset mot individen,
vilket gör att verkligheten uppfattas samt tolkas i relation till tidigare kunskaper och
erfarenheter. (Backman 1998, s 47-48)

I denna studie används intervju som instrument för datainsamling, detta för att nå en mer
detaljerad information om arbetet med marknadskommunikation i de utvalda turistregionerna.
Författarna vill även urskilja bakomliggande likheter och skillnader mellan de olika
regionerna och därför användes en semistrukturerad intervju för att samla in mer personlig
och informationsrik data från varje organisation. Detta eftersom denna form av intervju ger
intervjuaren möjlighet för insamling av likartad information från alla studieobjekt, samtidigt
som det finns en mer samtalsliknande del där respondenten har möjlighet att delge åsikter och
definiera sin egen verklighet på olika sätt. (Merriam 1994, s 88) Den semistrukturerade
intervjun som använts i studien består av ett antal teman som är strukturerade efter den
teoretiska referensramen och ger respondenten möjlighet att utveckla sina svar utifrån den
organisation som denne representerar och deras arbetssätt.
Den intervjuteknik som valts är i huvudsak telefonintervju, detta för att ge möjlighet till följd-
frågor. De intervjuer som inte genomfördes via telefon gjordes istället via besöksintervju eller
intervjusvar via e-post. De regionala turistorganisationer som blivit intervjuade är Lapin
Markkinointi Oy, Swedish Lapland, Visit Småland, Jämtland Härjedalen Turism, Östra
Småland & Öland. Dessa fem regionala turistorganisationer har blivit utvalda för att
författarnas avsikter är att göra en jämförande studie, där dessa organisationer jämförs både
mot den utvalda teorin samt även med varandra. Denna slags jämförande studie av liknande
objekt med samma förutsättningar, kallas enligt Lane och Ersson (1994) för ”MSSD - most
similar systems design”. Denna metod betyder att olika variabler jämförs mellan de liknande
studieobjekten. (Lane & Ersson 1994, s 107)

3.2 Tillvägagångssätt
Genom samråd med Jämtland Härjedalen Turism (JHT) beslutades att marknads-
kommunikation inom regionala turistorganisationer var det område som skulle undersökas.
Detta för att ämnet ansågs vara intressant och aktuellt att skriva om, samt även för att det
fanns ett behov av en undersökning inom marknadskommunikation för JHT.

I detta kapitel redovisas för den kvalitativa metod samt det tillvägagångssätt som vi har
valt att använda. Kapitlet redogör även för studiens urval samt tillförlitlighet.
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För att få ökade kunskaper inom området började författarna med att läsa in sig på ämnet.
Litteraturen söktes på Mittuniversitetets bibliotek via deras databas MIMA. Artikelsök
gjordes via LIBRIS samt material söktes på Internet och utifrån den information som
samlades in så valdes sedan den teori som skulle ligga till grund för uppsatsen. Den teoretiska
ansatsen tar sitt avsprång i Ritchie och Crouch (2005) destinationsmodell (se bilaga 3) för att
få en mer turismvetenskaplig ansats på arbetet. Från denna komplexa modell valdes
inriktningen på marknadsföring, som sedan ledde till modellen om destinationsmarknads-
föring som använts för att strukturera upp och rama in arbetet. Därefter bestämdes vilka
regioner förutom JHT som skulle ingå i arbetet och e-post skickades ut till dessa för att
försäkra att de kunde delta i undersökningen. När de olika turistorganisationerna hade lämnat
klartecken bestämdes tid och datum för intervjuerna. Efter detta började insamlingen och
bearbetningen av empirisk data. Det har även tagits del av opublicerat material och olika
broschyrer för att skapa en djupare förståelse för varje organisation samt deras
marknadskommunikation.

Med Swedish Lapland, Visit Småland samt Östra Småland & Öland gjordes intervjuerna per
telefon. Under själva intervjun användes högtalartelefon samt att samtalet även spelades in.
Respondenterna frågades om godkännande av inspelning innan intervjun startade, för att
försäkra att det gick bra för dem. Finska Lappland kunde tyvärr inte ställa upp på en
telefonintervju och därför blev den gjord via e-post istället. Samma intervjuteman användes
och eftersom möjligheten till följdfrågor blir svårare via e-post än per telefon, så skickades
frågorna i god tid till respondenten. Detta för att de skulle kunna skicka svaren så fort som
möjligt och det skulle finnas möjlighet att komplettera med frågor i efterhand ifall någon
information skulle vara bristande. Med Jämtland Härjedalen Turism genomfördes en
besöksintervju eftersom detta arbete gjordes i samverkan med dem och det fanns möjlighet för
författarna att träffa dem personligen. Med deras godkännande spelades även denna intervju
in samt samma underlag av intervjuteman användes. I alla intervjufallen skickades en
sammanställning av intervjun till respondenterna för godkännande innan publicering, detta
ifall någon information skulle ha fallit bort eller missförståtts.

3.3 Urval
Urvalet av de regioner som valts är en avgörande del av undersökningen och studieobjekten
ska även skapa en grund för djupare uppfattning om det ämne som studeras, därför gjordes ett
icke-slumpmässigt urval. För att försäkra oss om att få svar på studiens syfte och fråge-
ställningar har de element som ska undersökas systematiskt valts ut med utgångspunkt i vissa
formulerade kriterier som är teoretiskt definierade. (Holme & Solvang 2001, s 101) De
teoretiska kraven för de utvalda studieobjekten som författarna har tagit hänsyn till vid valet
av studieobjekt är att det ska vara regionala turistorganisationer som har ett antal lokala
destinationer under sig, samt även att de utvalda regionerna ska ha liknande förutsättningar
som Jämtland Härjedalen Turism.

3.4 Tillförlitlighet
Inom forskning är det viktigt att uppvisa giltiga och tillförlitliga resultat och det ska vara så
hög validitet och reliabilitet som möjligt. (Merriam 1994, s 174) Reliabiliteten är det som
visar arbetets pålitlighet, medan validiteten är det som visar giltigheten i arbetet och att
undersökningen har mätt det som avses att mäta. (Holme & Solvang 2001, s 94) Ritchie och
Crouch (2005) modell har använts som ram för att försäkra författarna om att de har mätt det
som avses att mäta, samt att detta även har hjälpt till att öka tillförlitligheten i arbetet. En
teoretisk avgränsning har också gjorts genom att organisationer med liknande förutsättningar
har valts ut samt även sakkunniga intervjupersoner som kan ge mest innehållsrik information,
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detta leder därmed till att resultatet blir både pålitligt och giltigt. I och med att närheten till
studieobjektet är mycket större i kvalitativa studier så är det också lättare att få en giltig
information (Holme & Solvang 2001, s 94).

För att få ett så rättvisande svar som möjligt vid intervjuerna valdes att först skicka ut
frågorna till respondenterna via e-post. Detta så att de skulle ha tid att kontakta författarna
ifall oklarheter kring frågorna skulle dyka upp, samt även för att de skulle kunna förbereda sig
inför intervjun och kunna ge så bra och utförliga svar som möjligt. Eftersom Lapin
Markkinointi Oy inte kunde ställa upp på telefonintervju så gjordes intervjun via e-post, innan
de besvarade frågorna så översattes dessa till finska för att öka tillförlitligheten genom att
språkliga missförstånd skulle undvikas. Under telefonintervjuerna användes högtalartelefon
samtidigt som samtalet spelades in, detta för att säkerställa att ingen information skulle gå
förlorad och att båda författarna skulle höra vad som sägs och hinna anteckna. Även
besöksintervjun spelades in för tillförlitlighetens skull. Medvetenheten fanns om att
respondenterna kan hämmas till en viss del när de vet att intervjun spelas in, detta försökte
dock undvikas genom att vara noggranna med att fråga om deras tillåtelse och ämnet ansågs
inte heller vara av det känsligare slaget. När materialet väl var bearbetat och nedskrivet
skickades det tillbaka till respondenten för godkännande, detta för att få veta att informationen
tolkats på rätt sätt och att inga missförstånd uppstått. När respondenterna hade läst igenom
materialet, så skickade de tillbaka ett meddelande där de godtog våra sammanställningar utan
några betydande ändringar.

I litteraturstudierna har det till allra största del använts ny litteratur eftersom tjänstemarknaden
är föränderlig och det är viktigt att materialet blir så aktuellt som möjligt. Det har även
använts information från flera olika källor för att få en triangulering och en mer tillförlitlig
teori.
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4. Sammanställning av den empiri som har samlats in om
de fem utvalda regionala turistorganisationerna

4.1 Visit Sweden och deras målgrupper
Visit Sweden är en organisation som marknadsför varumärket Sverige samt svenska
destinationer och upplevelser på den internationella marknaden. Organisationen är ett
kommunikationsföretag som arbetar med att främja turistnäringen i Sverige genom att locka
flera utländska besökare. (www.visitsweden.com) Visit Sweden har genom flera målgrupps-
analyser identifierat ”den globala resenären” och inom denna målgrupp har de urskiljt dessa
fyra segment:

Corporate meeting
Denna målgrupp är den så kallade affärsresenären som ställer höga krav på mycket
kringaktiviteter, tillgänglighet och säkerhet. De vill att resan ska vara så tids- och
kostnadseffektiv som möjligt. Exempel på branscher inom detta segment är läkemedels-, bil-
och IT-industrierna, bank- och försäkringsvärlden samt musik-, mode- och design-
branscherna. (www.visitsweden.com)

Active family
Detta är ett segment som reser för att kunna umgås inom familjen samtidigt som de är
intresserade av bland annat kultur, naturupplevelser och olika sportaktiviteter. De har oftast
ordnade ekonomiska förhållanden och värnar om sina barns uppväxt. (www.visitsweden.com)

WHOPs – wealthy healthy older people
WHOPs är en målgrupp äldre välmående par med utflyttade barn. Detta är ett segment som
gärna spenderar sina pengar och sin tid på resor, nöjen, upplevelser och unnar sig vardagens
lyx. De gillar kultur och naturupplevelser samt att de vill lära sig nya saker samtidigt som de
får en upplevelse. (www.visitsweden.com)

DINKs – double income, no kids
Denna målgrupp består av de vana resenärerna och de reser mycket både privat och i tjänsten.
Detta segment ställer höga krav på både turismtjänster och produkter. De använder resandet
för att positionera sig och är väldigt noggranna med sin identitet och image.
(www.visitsweden.com)

I detta kapitel redovisas vårt insamlade empiriska material med resultaten från de utförda
intervjuerna som genomfördes med de fem utvalda regionala turistorganisationerna.
Inledningsvis klargörs för den nationella samverkansplattformen Visit Sweden, detta då
de svenska regionala turistorganisationerna har anslutit sig till deras definierade
målgruppssegment.

http://www.visitsweden.com
http://www.visitsweden.com
http://www.visitsweden.com
http://www.visitsweden.com
http://www.visitsweden.com
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4.2 Information om Jämtland Härjedalen Turism (JHT)

Mitt i Sverige ligger regionen Jämtland
Härjedalen och utgör Jämtlands län. Några kända
destinationer som finns inom regionen är bland
annat Åre, Funäsdalen och Östersund.
(www.jht.se) Den regionala branschorganisa-
tionen Jämtland Härjedalen Turism (JHT) är
samverkansplattformen för turismnäringen i
Jämtlands län. Organisationen är en ekonomisk
förening med cirka 1100 medlemsföretag. De
skapar tillväxt för sina intressenter genom att
samordna resurser och kompetens. Deras mål är
att de ska inspirera och informera för att locka
till sig flera gäster som spenderar mera pengar.
(Jämtland Härjedalen Turism 2007b)

Figur 3:Karta över Jämtland Härjedalen (Askelöf 2007, s 11)

Organisationen får sin finansiering från självbärande projekt och från länets kommuner och
landsting tillsammans med föreningens medlemsföretag. De har tidigare ingått i ett projekt vid
namn Turism 2000 där de tog fram strategiplaner för destinationsutveckling. Huvudinsatserna i
projektet var affärsutveckling, marknadsföring, analys- samt marknadsundersökning och
långsiktig planläggning. (Askelöf 2007, s 11) De har nu gått in i ett nytt projekt vid namn Turism
2020 där de ska sätta nya mål och fortsätta utveckla områdena ännu mer bland annat med
destinationsutveckling där marknadskommunikation ingår. (Intervju med Mats Forslund 2008)

4.2.1 Intervju med VD Mats Forslund
(Jämtland Härjedalen Turism, besöksintervju 2008-05-08)

Identifiera strategiska marknader och målgrupper
Jämtland Härjedalen har arbetat mycket med sina lokala destinationer i centrum och har
därför inte någon direkt uttalad strategi i dagsläget för marknader och målgrupper. De har
dock påbörjat ett arbete där de ska samverka med alla destinationer angående ett
helhetsbudskap som ska formge Jämtland Härjedalen som turismregion. De använder sig av
Visit Swedens formulerade målgrupp den globala resenären som delas in i fyra undergrupper
DINKs, WHOPs, Active family och Corporate meeting. Idag är de största marknaderna
förutom den nationella marknaden även länder som Norge, Holland, Tyskland, Finland och
Danmark eftersom besöksantalet är störst från dessa länder så har det även blivit naturligt att
vända sig till dem.

Kännedom om destinationen och dess image
Då JHT är inne i en process där de håller på att bygga upp en kommunikationsplattform är de
inte helt på det klara med vad de vill ge för image. I en tidigare analys framgår att deras
budskap spretar åt flera olika håll och de håller nu på att arbeta fram en profil som ska visa

http://www.jht.se
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vad Jämtland Härjedalen som region står för och vad de har för unika erbjudanden. Den
image de har lyft fram i tidigare projekt har byggt mycket på natur och aktiviteter, vilket har
fungerat bra men behöver ändå förnyas. Idag så arbetar de mot en vision där de ska tydliggöra
Jämtland Härjedalens attraktionskraft genom att arbeta med hållbarhet, gott värdskap och
internationalisering som ledstjärnor.

Utveckla ett varumärke
I ett tidigare skede så har Jämtland Härjedalen haft en symbol i ”den lilla röda stugan med
vita knutar som ligger alldeles intill sjön med en brygga”, vilket är väldigt idylliskt som
omslag på broschyrer, men dock lite missvisande. Då det visat sig att gästerna vill komma till
regionen och bo i just precis en sådan stuga, vilket har varit svårt att ordna då det inte är direkt
så vanliga i länet. Så därför är en ny uppbyggnad av varumärke och image på gång och
eftersom de inte riktigt vet konkret vad deras image är idag eller kommer att vara i framtiden,
så blir det även svårt för dem att veta vad deras varumärke kommer att stå för. Därför ska de
tillsammans med alla sina destinationer bygga vidare med marknadskommunikationen på den
samverkansplattform som de redan utgör, där de ska finna ett varumärke och en image som
kan representera hela regionen samt deras arbete med turism.

Positionera destinationen på nyckelmarknader
Eftersom arbetet med marknadskommunikationen har varit väldigt fokuserad på de lokala
destinationerna och deras behov så har JHT inte haft någon positionering som Jämtland
Härjedalen. De har istället tidigare anpassat sig till de positioneringar som gjorts utifrån de
lokala destinationerna. Enligt Mats Forslund är detta något som de vill förändra och att de vill
försöka skapa en gemensam position för hela Jämtland Härjedalen där de strävar åt att höja
upp det från en lokal nivå till regional nivå. Vilket inte betyder att de lokala destinationerna
tappar sin egen handlingskraft, men för att skapa en klar och tydlig bild av regionen så behövs
även ett gemensamt koncept. Utifrån detta arbete så ska de även identifiera en gemensam
image för regionen.

Utveckla kommunikationen till marknaden

Deras logo står för natur och
aktiviteter, där fjällens utbud är det
centrala.

Figur 4: Logotyp för Jämtland Härjedalen Turism

De marknadsföringskanaler som Jämtland Härjedalen Turism använder är externa kanaler så
som broschyrer, pressreleaser samt digitala kanaler. De har fyra olika hemsidor och dessa är
under ombyggnad och de ska integrera bättre med varandra med förhoppningen om att det blir
så mycket information som möjligt på en hemsida, istället för fyra. De har även interna
kanaler inom organisationen med digitala brev och nyhetsbrev som ges ut en gång i månaden
samt aktiviteter som mässor, kampanjer och olika resor för kunskapsspridning.

JHT har en uttalad strategi om att satsa mot säsongsförlängning. Broschyren ”Upplev
Jämtland Härjedalen” är till 95 procent en sommarprodukt, detta för att gästerna under
sommaren reser till länet i större utsträckning för att göra rundresor, än vad de gör vintertid.
Under vintern väljer de flesta en destination där de stannar under hela vistelsen. Förra
vintersäsongen testade JHT att trycka upp en länsgemensam tidning vid namn ”Opplev” om
det samlade utbudet, denna tidning riktades mot den Trönderska (Norge) marknaden, effekten
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av detta har tyvärr inte hunnit följas upp. (Anne Adsten, JHT) Tidigare har JHT gjort en
kännedomsundersökning där de tog reda på vad folk tänker på när de hör talas om Jämtland
Härjedalen. I den undersökningen kom Åreskutan på första plats och Storsjöodjuret på en
andra plats.

De har inget speciellt verktyg för utvärdering som de arbetar med för att kunna se om deras
kommunikation har nått ut till marknaden och hur effektiv den har varit. Detta finns dock till
en viss del att avläsa i statistiskt underlag såsom om gästnätter ökat eller minskat, de har även
analyserat broschyren ”Upplev Jämtland Härjedalen” för att se hur den mottagits. JHT har
också använt sig av annonser med svarstalonger för att mäta effektiviteten.

4.3 Information om Lapin Markkinointi Oy

Lapin Markkinointi Oy betyder på svenska
Lapplands Marknadsföring AB och är den
regionala turistorganisationen för finska
Lappland. Under sig har de välkända lokala
destinationer såsom Rovaniemi, Levi samt Ylläs.
De har även starka varumärken inom regionen
och den mest kända av dem är Santa Park som är
belägen i staden Rovaniemi. De driver
organisationen som ett aktiebolag och förutom
att de är sakkunniga för turismen i finska
Lappland, så är deras huvuduppgifter som bran-
schorganisation i regionen att samordna
regionens marknadsföring, arbeta med produkt-
utveckling samt att utveckla och tillhandahålla
en kortare utbildning inom affärsekonomi för
turismföretagarna i området.

Figur 5: Karta över finska lappland (www.visitfinland.se)

Aktiebolaget bildades den 26 april 1996 och deras fyra mål för regionen är att:
- öka intäkterna för turismföretagarna i finska Lappland
- användningen av det turistiska utbudet ska tillta
- bli större genom fler marknadsandelar
- skapa fler arbetstillfällen.

Målet för Lapin Markkinointi Oy som företag och organisation är inte att gå med vinst, utan
att de ska finnas som ett stöd för turismföretagarna i regionen som i sin tur ska öka
verksamheternas möjligheter att lyckas inom branschen. De hjälper organisationens
intressenter att nyttja de tillfällen som marknaden erbjuder, detta genom ett samarbete mellan
de lappländska turismföretagarna och organisationens samverkanspartners som finns ute på de
olika marknaderna. (www.laplandfinland.com)

http://www.visitfinland.se
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Lapin Markkinointi planerar och förverkligar regionens visioner och mål, som förstärker
kunskapen om turismen i regionen samt utvecklar marknadsstrategin för finska Lappland på
ett hållbart sätt. (www.laplandfinland.com)

4.3.1 Intervju med Marketing Manager Päivi Pitkämäki
(Lapin Markkinointi Oy, intervju via e-post 2008-05-14)

Identifiera strategiska marknader och målgrupper
Målgrupperna utses i samarbete med researrangörer samt producenter på de marknader som
finska Lappland har valt att inrikta sig på, de största marknaderna är Storbritannien,
Frankrike, Spanien, Ryssland, Nederländerna samt Schweiz. Dessa marknader har de fått fram
genom insamling via olika utvärderingsverktyg om sina gäster, som exempelvis statistik från
antal gästbäddar samt även besökarnas nationaliteter. De lägger även stor vikt vid att följa
marknadens utveckling för att kunna anpassa sig till trender.

Kännedom om destinationen och dess image
Enligt Päivi Pitkämäki så handlar finska Lappland i sin helhet om livskraft och det mesta
kretsar kring det begreppet. De har även kärnvärden som renhet, natur, mångsidighet samt
året runt säsong. Med denna image försöker de inte medvetet påverka nya marknader men
däremot nya målgrupper på de befintliga marknaderna, samt att de även försöker påverka sina
nuvarande marknader och målgrupper kontinuerligt.

Utveckla ett varumärke
Deras varumärke står för livskraften som de även tog upp i sin image. Genom olika
marknadsanalyser samt kundundersökningar har de kommit fram till ett antal olika
utmärkande egenskaper för deras region som de använder sig av i sin
marknadskommunikation. Dessa egenskaper bildar det budskap som ska förmedlas mellan
dem och kunden samt påverkar kunden till ett intresse att besöka regionen.

Positionera destinationen på nyckelmarknader
I dagens läge är Lappland i ett ledande läge vad gäller turism och det anser Silja Pitkämäki är
på grund av den profilering de gjort med sin image och sitt utbud av aktiviteter samt
upplevelser. Positioneringen görs även den genom ett nära gemensamt arbete med de
samverkanspartners som de har på de olika marknaderna som finska lappland positionerar sig
på. Med den kunskap som deras samarbetspartners har om sina egna länder gör att finska
Lappland kan profilera sig på ett annorlunda vis och då även få förmågan att på ett mer
slående sätt nå sina målgrupper än deras konkurrenter på dessa marknader.

Utveckla kommunikationen till marknaden

Livskraft är ett kärnvärde som är återkommande i hela
intervjun och enligt Silja Pitkämäki så står även deras
logo för just detta men den symboliserar den
lappländska naturen och kulturen.

Figur 6: Logotyp för finska lappland
(finsk version)

Figur 7: Logotyp för finska lappland (engelsk version)
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http://www.go2pdf.com


20

För att nå ut till marknaden och sina målgrupper med logotypen så använder organisationen
sig av olika marknadsföringskampanjer som de genomför genom marknadskanaler såsom
tidningar, Internet, radio, TV. De använder sig även av sina samarbetspartners på de olika
marknaderna för att nå ut till de kunder som befinner sig där. De försöker vara klara och
tydliga i sin marknadsföring, detta för att slippa missförstånd samt oklarheter. Bland annat så
försöker de ge information om sin region som inte förväxlas med norska eller svenska
Lappland. Även en intern marknadskommunikation finns bland organisationens intressenter
för att de ska kunna se och även till viss del påverka det arbete som görs.

Som det sagts tidigare i intervjun så gör finska Lappland ett otroligt nära bundet
marknadsföringsarbete tillsammans med de utländska researrangörerna som är placerade
strategiskt på de olika marknader som finska Lappland satsar på. De har en god
framförhållning i sitt marknadsföringsarbete och idag har de planerat så långt som till slutet
av år 2010. De researrangörer som bokar resor till finska Lappland tar även hand om statistik
över antal besökare som de sedan rapporterar vidare för att kunna hålla reda på om det ökat
eller minskat efter varje kampanj som genomförts.

4.4 Information om Swedish Lapland

Inom Swedish Laplands region finns starka
destinationer som Icehotel, Riksgränsen och
Kiruna. Genom samverkan, samordnade resurser
och koncentrerade insatser ska länsturism-
organisationen Swedish Lapland utveckla länet
och skapa tillväxt. De är en ekonomisk förening
som är medlemsstyrd. Några av medlemmarna är
bland annat Gateway to Lapland, Heart of
Lapland, LFV Luleå Airport och Jokkmokks
kommun. Deras övergripande mål är att få en
ökad tillströmning av besökare genom att öka
Norrbottens läns attraktions- och konkurrens-
kraft.

Figur 8: Karta över svenska lappland (Askelöf 2007, s 24)

Organisationen har identifierat sex verksamhetsområden som de arbetar kontinuerligt med på
länsnivå och ett av dessa är marknadsföring samt ökad tillgänglighet. (www.swedish-
lapland.com) De finansieras genom länsstyrelsen, landstinget, med hjälp av EU-medel samt att
medlemsföretagen bidrar med tio procent av den totala finansieringen. (Askelöf 2007, s 24)
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4.4.1 Intervju med VD Jan-Erik Jaensson
(Swedish Lapland, telefonintervju 2008-04-24)

Identifiera strategiska marknader och målgrupper
För att ta fram sina marknader och målgrupper har Lappland haft en lång process där både
entreprenörerna i turismindustrin och andra intressenter som universitetet, länsstyrelsen,
landstinget, Almi och exportrådet har varit inblandade. Arbetet sker på ett underifrån och
uppåt perspektiv och målgrupperna som de har definierat har tillkommit under en process som
varade under åren 2002-2005. De har anslutit sig till Visit Swedens fyra målgruppssegment
som är DINKs, WHOPs, Active family och Corporate meeting.

Organisationen har definierat dels den interna marknaden som är Norrbotten och dels den
externa marknaden där Västerbotten, Mälardalen, Nordnorge, England, Frankrike, Italien och
Tyskland ingår. Jan-Erik Jaensson anser dock att det är ganska många marknader och ganska
många målgrupper. Detta håller på att genomarbetas i en pågående process där Swedish
Lapland försöker arbeta fram vilka målgrupper på vilka utav de ovanstående marknaderna
som de ska kommunicera speciellt med. Detta för att det blir för mycket att kommunicera med
alla fyra målgrupper på alla marknaderna och att de inte har tillräckligt mycket resurser, det
skulle räcka med att arbeta med två väldefinierade marknader utomlands vid sidan av deras
målgrupp Active family på den närliggande marknaden i Nordnorge. Enligt Jan-Erik Jaensson
är nackdelen med en medlemsstyrd organisation att det kräver väldigt lång tid vid förankring,
det positiva är dock att när stödet finns från medlemmarna och arbetet påbörjas så är regionen
eniga och det gör dem även väldigt starka.

Kännedom om destinationen och dess image
I sin image har Swedish Lapland identifierat tre kärnvärden och dessa är äkthet, kontraster
och värdskap. Äkthet är de väldigt noga med då de bygger på de förutsättningar som finns,
vilket innebär att de inte bygger upp något fantasiland som exempelvis Disneyland. Deras
målsättning är inte att få så många gäster som möjligt utan de vill ha de lönsamma gästerna.
Det andra kärnvärdet som är kontraster finns det gott om i Lappland, de har dels geografiska
kontraster med riktiga fjäll och riktig skärgård med tusen öar. Dels en riktig sommar med
midnattssol och där Luleå vinner ”sol-ligan” samt en riktig vinter med otroligt mycket snö
och norrsken. De arbetar mycket med dessa olika kontraster i sin konceptutveckling och i
marknadsföringshänseende. Det tredje kärnvärdet värdskap är också oerhört viktigt då de vill
att gästerna verkligen ska uppleva det som Swedish Lapland förmedlar och samtidigt så vill
de att besökarna ska tala gott om dem när de återvänder hem, detta för att locka fler gäster
som vill komma till svenska lappland.

I sin marknadsföring försöker Swedish Lapland att öka sin penetration på de befintliga
marknaderna men inte att ta sig in på några nya marknader. De är snarare inne på att dra ner
på de geografiska marknaderna.

Utveckla ett varumärke
Swedish Laplands varumärke symboliserar de tre kärnvärdena som beskrevs ovan och de
håller just nu på att göra en varumärkesanalys. I analysen ska de ta reda på hur många som
känner till dom och se vad som förknippas med deras varumärke. Då arbetet med
uppbyggande av varumärke tar lång tid så ser de varumärkesanalysen som en nollmätning.
Sedan ska mätningen göras om varje år för att se vad de kan åstadkomma med den
marknadsföring som de gör.
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För att få ut kännedom om sitt varumärke har de skapat en kommunikationsplattform som
kallas för ”The colours of Swedish Lapland”, i och med detta har det blivit väldigt starkt.
Enlig Jan-Erik Jaensson känner de flesta inom den svenska turistnäringen till Swedish
Lapland på något sätt och även utomlands är de kända till en viss del. Egentligen är de mer
kända utanför norrbotten än inom länet. I och med att de inom länet inte har tillräcklig
kännedom om Swedish Lapland så arbetar organisationen med att åka runt i länet bland
entreprenörer och destinationsföreträdare för att tala om varumärket Swedish Lapland och hur
de kan förhålla sig till det. De arbetar med en sorts ”scenmodell” där de bygger upp det
gemensamma varumärket och sen får alla andra varumärken ställa sig på scenen om de vill
jobba tillsammans med dom, exempelvis Pite Havsbad och IceHotel.

Positionera destinationen på nyckelmarknader
Genom sin varumärkesplattform positionerar sig Swedish Lapland och det är svårt för dem att
definiera direkta konkurrenter, då det beror på vilken årstid samt vilken del av länet det är. De
påbörjade en konkurrentanalys men det var oerhört komplicerat när det är ett så stort område
som är väldigt geografiskt olika med flera säsonger. Väldigt många jämför svenska Lappland
med finska Lappland och där positionerar de sig exempelvis genom kärnvärdet äkthet, som
finska Lappland inte har på samma sätt. De försöker att göra en positionering utifrån ett annat
perspektiv och det är enligt Jan-Erik Jaensson ett arbete som utgår från de tre olika
kärnvärdena, deras mål är inte att få så många gäster som möjligt men däremot mer
välbetalande. När de åker runt i länet försöker de få företagen att koppla sig till kärnvärdena.
De vill att alla entreprenörer ska ha dessa kärnvärden i bakhuvudet och både ha och tänka på
äkthet, kontraster samt värdskap när de utvecklar något nytt.

Utveckla kommunikationen till marknaden

Logon de använder sig av består av en snöflinga där ena
halvan är gul och symboliserar sommaren och andra
halvan är blå och symboliserar vintern. Även logon står
för de olika tre kärnvärdena.

Figur 9: Logotyp för Swedish Lapland

Det går bra att marknadsföra varumärket inom näringen men det som saknas för att kedjan ska
bli helt fullständig är den folkliga förankringen i regionen. Detta för att alla invånare inte har
riktigt koll på vad Swedish Lapland är för någonting och därför ska organisationen ha en
intern marknadsföringskampanj av varumärket i länet via TV4:s vädersändningar. De ska visa
sitt varumärke innan och efter vädersändningarna i maj och juni och deras budskap ”Swedish
Lapland marknadsför turismen i Norrbottens län” ska vara väldigt enkelt för att inte reta upp
någon. Det här är det första steget mot att försöka nå den folkliga förankringen, menar Jan-
Erik Jaensson.

De marknadsföringskanaler som används är mässor, sparsam tidningsannonsering, hemsida,
lite annonsering i TV och en broschyr. Swedish Lapland kommunicerar enbart image mot
marknaden för att locka besökare genom nyfikenhet samt inspiration. Sedan tar de enskilda
lokala destinationerna samt företagen hand om produkt- och konceptmarknadsföring, det vill
säga Swedish Lapland lockar intresset mot regionen och de lokala destinationerna tar hand om
affärerna samt försäljningen.
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För att även göra sin marknadsföring starkare arbetar de tillsammans med de olika lokala
destinationerna. De får komma med förslag på olika aktiviteter som hade kunnat genomföras
via samarbete och samfinansiering. På ett intranät har de en funktion som är till för alla i
besöksnäringen i norrbottens län och där kan de se vad länsorganisationen går in i för projekt
och hur mycket pengar de satsar. Där finns bland annat en sökbar bildbank där de kan se olika
reklamkampanjer, nyheter och mycket mera. Detta används som ett instrument där man kan
söka dels på målgrupper, marknad och aktivitet, samt dels mässor och annonsering. Det är ett
bra verktyg för att se vad det är Swedish Lapland gör för någonting på olika marknader och
vad de gör inom annonsering. Det är ett helt transparant system så att alla kan hålla sig ajour
om vad som händer inom organisationen.

De har inte någon speciell marknadsföring för en viss del av året, utan arbetar mer med
varumärkesplacering och försöker göra lite mer tematisk marknadsföring. De kommer
exempelvis ha ”allt om bröllop” där de har köpt upp annonsutrymme i fyra tidningarna i år
(2008) och där ska de framföra olika koncept kring bröllop, även fisketemat kommer att
användas. Enligt Jan-Erik Jaensson så blir det enklare att marknadsföra sig i specifika
intressesegment än att göra marknadsföringen alltför bred.

De störningar som kan uppstå vid marknadskommunikation är inget Swedish Lapland tänker
på speciellt mycket, det är svårt att undvika dessa störningar när de har så bred
kommunikation. Organisationen försöker istället kommunicera och hoppas på att de ska
kunna se resultat i ökade gästnätter. Enligt Jan-Erik Jaensson har de statistik i regionen för
varje månad i antal gästnätter per destination samt länder/grupp, detta jämförs sedan med
samma månad året innan. De har även en tolv månaders statistik så att ett någorlunda resultat
kan ses om de gör en kampanj mot en viss målgrupp samt marknad. Ett projekt som gjordes
var när de fick charterlinje mellan London och Kiruna, vilket visade ett lyckat resultat och en
stor förändring i ökat antal engelsmän kunde avläsas i statistiken.

4.5 Information om Visit Småland

Visit Småland består av två regionala
turistorganisationer som är Småland Turism AB
och Södra Smålands Turistråd. Inom denna
region finner man destinationer som Gränna -
Visingsö och Glasriket.

Småland Turism AB består av Jönköpings län
och ägs till femtio procent av landstinget och till
femtio procent av kommunerna i Jönköpings län.
Deras uppgift är att marknadsföra turistprodukter
och utveckla och främja turismen genom insatser
på regional, nationell och internationell nivå.
(www.visit-smaland.com) Deras finansiering
kommer från företag och organisationer i länet
samt utvecklingsprojekt med finansiering från
länsstyrelsen, regionförbundet och landstinget.

(Askelöf 2007, s 20)
Figur 10: Karta över södra och västra Småland (Askelöf 2007, s 20, 26)

+
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Södra Smålands Turistråd är en förening med medlemmar från det offentliga och näringen i
Kronobergs län. Verksamheten i Södra Smålands Turistråd ska stärka sysselsättningen, öka
lönsamheten och tillväxten samt ge en ökad kvalitet på utbudet i Kronobergs län och därmed
ge Småland en bättre attraktions- och konkurrenskraft. (www.visit-smaland.com)
Finansiärerna är kommunerna landstinget, länsstyrelsen i Kronobergs län samt
regionförbundet Södra Småland. (Askelöf 2007, s 26)

4.5.1 Intervju med Marknads- och pressansvarig för Småland Turism AB,
Birgitta Eek – Hofmann
(Visit Småland, telefonintervju 2008-04-28)

Identifiera strategiska marknader och målgrupper
Visit Småland arbetar i väldigt stor utsträckning med målgruppen Active Family, men har
också till en viss del inriktat sig på målgruppen WHOPs. De riktar sig framförallt mot den
utländska marknaden och där prioriteras länderna Tyskland, Danmark och Holland men även
Sverige finns med i arbetet. Dessa marknader och målgrupper har identifierats med hjälp av
de marknads- samt målgruppsanalyser som Visit Sweden gör främst i utlandet. De har även en
samverkan med Visit Sweden när det gäller markandsföring utomlands, där de försöker visa
upp Smålands attraktivitet och det de har att erbjuda i deras län.

Kännedom om destinationen och dess image
Visit Småland håller precis på att bearbeta sin image men det som arbetats med fram tills idag
har varit att lägga mycket av tyngden på det barnvänliga Småland. Regionen vill uppfattas
som ett familjevänligt Småland där man kommer tillbaka till sin barndom, där gästerna ska
kunna finna lugnet, stillheten och det nostalgiska.

Det som är under förändring är att det pågår ett projekt där de ska satsa på cykel- och
vandringsprodukter, de försöker ta fram ett produktpaket där även boende ingår. Det är flera
kommuner i Jönköpings län som har varit med och satsat på att göra i ordning sina leder,
markerat dem och tagit fram nya kartor. De ska sedan använda dessa cykel- och vandrings-
produkter för att bearbeta nya marknader och målgrupper.

Utveckla ett varumärke
Idag står de mitt i ett byte av varumärke. I det samarbete som Kronobergs- samt Jönköpings
län har tillsammans så försöker de framförallt identifiera sig med varumärket Småland.
Egentligen finns det tre olika varumärken, där Småland Turism AB samt Södra Smålands
Turistråd är organisationerna bakom och sen är det Småland som organisationerna själva inte
äger. Birgitta Eek - Hofmann kunde inte svara på hur de gått tillväga med att bygga upp sitt
varumärke på grund av att de är mitt i bytet.

Positionera destinationen på nyckelmarknader
Småland positionerar sig gentemot sina konkurrenter efter sin värden och försöker att ta fram
det som är unikt just för dem.
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Utveckla kommunikationen till marknaden

Precis som varumärket, så har de tre olika logon. Där
båda organisationerna bakom Visit Småland har
varsin, nämligen Småland Turism AB och Södra
Smålands Turistråd. Sedan har de Visit Smålands logo
”Småland” som är den som marknadsförs utåt men
som de själva inte äger.

Figur 11: Logotyper för Smålands
Turism AB och Södra Smålands Turistråd

Figur 12: Logotyp för Visit Småland

De olika marknadskanalerna som används är hemsidan, annonser, bokningsavdelningen via
bokningssystem, kampanjer, mässor och broschyrer om Småland.

Just nu är de inne i en process där de förändrar mycket inom organisationen men Birgitta Eek-
Hofmann säger att en kommunikationsstrategi för hela året finns och de arbetar främst med
marknadskommunikation under hösten. Detta arbete gör organisationen tillsammans med
regionens turistbyråer där de tar gemensamma beslut. De anpassar sin marknadsföring till den
marknad som de riktar sig emot och har även olika budskap för olika marknader. De försöker
även tänka på att vara så klara och tydliga som möjligt i deras annonser för att öka
sannolikheten till att kommunikationen når de personer som de vill påverka. För att veta att
kommunikationen har nått ut till den marknad eller målgrupp som de riktat sig emot, så
sammanställer de besöksstatistik, de mäter intresset för hemsidan, de ser även på vad det är
som bokas.

4.6 Information om Östra Småland & Öland

Regionförbundet i Kalmar län är organisationen
som arbetar med utveckling och tillväxt av
turistnäringen inom regionen östra Småland och
Öland. Det är en politiskt styrd organisation som
ägs av landstinget och länets 12 kommuner.
Genom att erbjuda nätverk, samordning och
ekonomiskt stöd ska de uppnå olika specifika
mål till fördel för regionen. Arbetet sker till stor
del av en länsturismgrupp där regionförbundet
och kommunernas turismansvariga ingår.
(www.kalmar.regionforbund.se)

Figur 13: Karta över östra Småland och Öland
(Askelöf 2007, s 18)
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Det är även regionförbundet och kommunerna som står för grundfinansieringen för den
gemensamma marknadsföringen. (Askelöf 2007, s 18) Inom regionen finner man starka
destinationer som Astrid Lindgrens värld och Öland.

4.6.1 Intervju med turismsamordnaren i Kalmar län, Christina
Thorstensson
(Östra Småland & Öland, telefonintervju 2008-05-13)

Identifiera strategiska marknader och målgrupper
Östra Småland och Öland har identifierat Tyskland, Danmark och Holland som de
huvudsakliga marknaderna. Dessa marknader har de fått fram genom att titta på statistik från
exempelvis boendeanläggningar och besöksmål i länet. I och med denna statistik vet de att de
här är dom starkaste marknaderna då de har flest besökare från dessa till regionen. Regionen
arbetar även med tillväxtmarknader, där de just nu prioriterar Kina. De har precis fått beviljat
pengar till att göra en satsning med hjälp av EU-stöd, med denna finansiering kommer
regionen att försöka hitta nya marknader men framför allt nya målgrupper på befintliga
marknader. Den målgrupp som Östra Småland och Öland riktar sig allra mest emot på dessa
marknader är Active Family, samt även vid vissa speciella sammanhang så vänder de sig mot
DINKs.

Kännedom om destinationen och dess image
Östra småland och Öland är en region som anses vara en familjeregion och de har enligt
Christina Thorstensson inte någon speciell uttalad image för regionen. Detta beror på att de
inte vill skapa något nytt gemensamt varumärke, då de redan har flera varumärken som är
starka i sig som redan lyfter upp regionen. De anser att det inte finns något förnuft i att samla
alla de varumärkena under ett och samma, därför har de heller inte någon direkt uttalad image.

Utveckla ett varumärke
De marknadsför regionen under namnet Östra Småland & Öland men de har inget speciellt
varumärke. Utan istället för att försöka lyfta regionens namn försöker de lyfta fram de starka
varumärkena som finns inom regionen, exempelvis Astrid Lindgrens värld. De arbetar alltså
mycket med att hjälpa de enskilda regionala destinationernas varumärken istället för att
marknadsföra hela regionen Östra Småland och Öland.

Positionera destinationen på nyckelmarknader
Östra Småland & Öland positionerar sig utifrån de enskilda destinationerna samt deras
varumärken, detta gör att regionen positionerar sig på olika marknader beroende på vilket
varumärke som marknadsförs. Positioneringen skiljer sig alltså en hel del mellan
varumärkena, beroende på vilka marknader och vilka målgrupper som har identifierats.
Exempelvis så är Astrid Lindgrens värld ett väldigt starkt varumärke bland barnfamiljer i
Danmark och norra Tyskland. På dessa marknader och i den målgruppen är detta varumärke
väldigt starkt positionerat som ett erkänt svenskt resmål. Medan till exempel Öland har sin
styrka i Sverige och är inte alls lika tydligt positionerat på den utländska marknaden.
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Utveckla kommunikationen till marknaden

Den logo de har är Östra Småland & Öland i speciellt
typsnitt. De använder sin logo som en sorts avsändare vid
kommunikationen till marknaden. Det budskap de vill
framföra med sin logo är att det finns en funktion som står
som samordnare och att besökarna ska kunna se själva
kopplingen till regionförbundet.

Figur 14: Logotyp för Östra Småland
& Öland

Organisationen använder sig av ett antal olika marknadsföringskanaler. De arbetar med
Internet och den egna hemsidan och de har ett nära samarbete med Visit Sweden på de
internationella marknaderna. Regionen har en broschyr som ser ut som en folder och
innehåller en liten karta som används som ett verktyg då de syns på exempelvis mässor.
Denna broschyr distribueras inte ut på något sätt utan finns på de lokala turistbyråerna och
delas ut till de gäster som redan anlänt till regionen.

Vid planeringen av marknadsföringen har de en funktion som de kallar för länsturismgruppen
och som består av länets alla lokala turistchefer eller motsvarande. Gruppen träffas några
gånger per år och skapar då en marknadsplan utifrån de olika destinationernas behov. De
utgår även från tidigare erfarenhet och använder sig av sådant material de vet har fungerat bra
tidigare. De har en profil där de inriktar sig på familj och fritidsresenären, sol och bad samt
familjeaktiviteter, vilket betyder att de främst fokuserar på sommarsäsongen. Detta gör att
deras marknadsföring i första hand sker under våren.

De använder sig inte av något speciellt verktyg för att ser hur effektiv marknadsföringen har
varit och hur väl den har nått ut till den potentiella kunden. De har däremot gjort några
positioneringsanalyser genom åren, detta mer för att se hur kännedomen om regionen är och
på denna analys var resultatet väldigt positivt för de flesta destinationerna. De kommer
framöver att arbeta mer aktivt med att göra fler mätningar, detta för att se hur resultatet
förändras över tid.

Deras problem i kommunikationen är att de inte är ett varumärke, vilket innebär att när de vill
ha en återkoppling kan det vara svårt att gästen återkopplar till regionförbundet som en
organisation. Detta gör att de som avsändare ibland kan verka lite otydliga eller
svårkommunicerade, det vill säga att det för kunden kan vara svårt att hitta ett bra sätt att
kommunicera med organisationen.
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5. Analys

Problematiken för de regionala turistorganisationerna är att de är en organisation som är
belägen mellan den lokala nivån och den nationella nivån. Regionen i sig definieras som
destination samtidigt som de har flera lokala destinationer under sig, de arbetar även direkt
under den samverkande turistorganisationen för hela nationen. Detta gör att de måste anpassa
sig till både intressenterna under sig och även den nationella turistorganisationen ovanför.

I den växande rese- och turismbranschen blir det allt viktigare för destinationer att synas i
mängden och differentiera sig från sina konkurrenter. Då blir en väluppbyggd och effektiv
marknadskommunikation väldigt viktig och betydelsefull. För denna uppbyggnad krävs en
samverkan mellan alla intressenter i regionen och ett fokuserat arbete från organisationens
sida. Detta för att skapa en helhetsbild av området som sedan kan formas till ett budskap, som
därefter ska kommuniceras ut till marknaden.

Med denna problematik i bakgrunden har vi undersökt ämnet närmare och tagit reda på hur
fem olika regionala turistorganisationer arbetar med uppbyggnaden av kommunikation till
marknaden, samt om deras arbetssätt liknar varandras eller skiljer sig åt. Sedan har vi jämfört
turistorganisationerna gentemot vår utvalda teori samt även med varandra, detta för att kunna
se om någon av dem är mer effektiv och konkurrenskraftig än de övriga.

5.1 Identifiera strategiska marknader och målgrupper
Identifiering och förståelse av marknader och målgrupper är viktigt då en destinations-
organisation bör vara medveten om vilka produkter som ska erbjudas till vilka kunder. Genom
att vara noggrann vid framtagandet av rätt marknader och målgrupper så blir det lättare att
skapa en rakare marknadskommunikation till sina potentiella besökare. De kan bland annat se
på historisk data för att skapa en större förståelse samt då även se tidigare trender inom
regionen och genom detta få fram tänkbara kundgrupper. Det är även viktigt att segmentera
marknaderna för att effektivt kunna utforma tjänster, skapa förväntningar och lättare kunna
påverka.

Vid identifiering av marknader använder de svenska regionerna i olika utsträckning sig av
Visit Swedens marknadsanalyser, däremot så nyttjar alla svenska turistregioner sig av deras
definierade målgruppssegment. Dessa fyra segment som är corporate meeting, active family,
WHOPs och DINKs, går att återkoppla till teorin. Där skriver Echeverri och Edvardsson
(2002) om sju olika slags segmenteringsgrupper, där det går att avläsa direkta kopplingar med
Visit Swedens målgrupper. Dessa är:

• Corporate meeting (affärsresande) – Kopplas direkt till användningssegmentering, där
det fokuseras på hur ofta tjänsterna används och kunder vanligen delas in i grupper
som affärs- samt fritidsresande.

I detta kapitel analyserar vi våra resultat med bakgrund av den teoretiska referensramen
och det empiriska materialet. Vi utgår ifrån samma rubriker som finns genomgående i
studien och avlutar med en sammanfattande analys.
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• Active Family (familjer+upplevelser) – Detta segment har en direkt koppling till
demografiskt och psykografiskt, då det har med familjestorlekar att göra samt personer
med liknande förutsättningar men ändå olika livsstilar, attityder och inkomst.

• WHOPs (Äldre välmående par) – Även detta segment är av det demografiska och
psykografiska slaget, eftersom det handlar om människors ålder samt att deras olika
personligheter och livsstilar bestämmer deras val av upplevelser.

• DINKs (Dubbel inkomst, inga barn) – Kopplas direkt till den socioekonomiska
variabeln på grund av inkomstsegmentering, denna målgrupp kan även ha en koppling
till användningssegmentering då dessa personer reser mycket både privat och i arbetet.
Denna kundgrupp reser även mycket för att identifiera sig själv och hamnar då även
under tjänsteerbjudandets komponenter.

Jämtland Härjedalen Turism (JHT) samt Swedish Lapland använder sig av alla fyra av Visit
Swedens målgruppssegment, vilket beror på två olika orsaker. Swedish Lapland satsar strate-
giskt på alla fyra för att de har ett brett utbud av upplevelser och de vill hellre minska ner på
marknadsantalet och istället fokusera mer på vissa marknadssegment och bearbeta alla
målgrupper. Medan JHT i dagsläget inte har riktigt klarhet över sin image för hela regionen
och därför blir det svårt för dem att fokusera på någon speciell målgrupp. De två regionerna i
Småland har avgränsat antalet till en huvudgrupp och en undergrupp, detta har dock arbetats
fram genom två olika slags strategier. Huvudgruppen för båda regionerna är Active family
och för att få fram denna så har Visit Småland använt sig av Visit Swedens målgruppsanalyser
medan Östra Småland & Öland har satsat på de målgrupper som redan besöker regionen i stor
utsträckning. Båda regionerna har även en undergrupp som de riktar sig mot i mindre
utsträckning. Östra Småland & Öland vänder sig till DINKs vid speciella tillfällen, samt Visit
Småland som riktar sig till en viss del mot WHOPs.

Finska lappland och deras regionala turistorganisation Lapin Markkinointi Oy arbetar på ett
annorlunda sätt än vad de svenska motsvarigheterna gör. De använder sina samarbetspartners
ute på de utvalda marknaderna till att analysera sina hemmamarknader, vilket leder till att de
anpassar sina målgruppsobjekt till den marknad som de försöker påverka. Detta kan också
kopplas till de segmenteringar som görs i teorin, där nyttosegmentering är den som
koncentrerar sig på kundernas personligheter och där en identifiering görs av deras behov.
Detta leder till att finska Lappland kan komma åt de underliggande skälen till inköp och
påverka kunden på det sättet.

Alla regioner arbetar mot ett antal marknader i utlandet och även i olika utsträckning mot den
inhemska marknaden. Östra Småland & Öland samt Visit Småland arbetar båda mot samma
utlandsmarknader och med facit i hand så har de även Active family som gemensam nämnare.
Jämtland Härjedalen har en stor marknad i Tröndelag på den norska sidan, precis som
Svenska lappland har Nordnorge som en viktig marknad. Finska lappland har satsat mycket
mer på mellan och Sydeuropa än på sin närmarknad.

5.2 Kännedom om destinationen och dess image
Image ger kunden en uppfattning om produkten utan att fysiskt kunna känna på den. Det är
bra om imagen inte bara förmedlas utåt till kunden utan även internt i organisationen. Genom
att påverka marknader som redan har positiv inställning till en destinations image och har en
bra kännedom om dem, så blir marknadsföringen mer kostnadseffektiv. Detta då det blir mer
kostsamt vid påverkan av segment som har lite eller ingen kännedom alls om destinationen.
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Enligt teorin så är det viktig med en klar image eftersom kunden vid början av
inköpsprocessen är väldigt utlämnad till vad varumärket associeras med, vilket gör att de inte
köper själva produkten utan däremot de psykiska och fysiska föredaler som utlovas genom
imagen. Av de regioner som vi undersökt har svenska och finska Lappland allra tydligast
uttalad image. Där svenska Lappland har tre kärnvärden som de grundar den på, dessa är
kontraster, äkthet samt värdskap. Medan finska Lappland har livskraft som ledstjärna i sitt
arbete, de har även underliggande kärnvärden som består av renhet, natur, mångsidighet samt
året runt säsong. Båda regionerna försöker med deras image påverka befintliga marknader
med fler målgrupper istället för att försöka nå marknader som inte har någon slags kännedom
om deras image. Finska lappland tillsammans med sina samarbetspartners på marknaderna
lägger mycket arbete på att identifiera nya målgrupper med olika utvärderingsverktyg, de
följer även marknadens utveckling och trender för att kunna vara flexibla och
anpassningsbara.

Jämtland Härjedalen Turism, Visit Småland samt Östra Småland & Öland saknar alla tre en
direkt uttalad och tydlig image för regionen. Detta beror på olika saker, både medvetna och
omedvetna handlingar från organisationernas sidor. Östra Småland & Öland har medvetet inte
satsat på någon image för hela sin region, då de anser att de har starka destinationer under sig
och försöker istället hjälpa dem att förstärka deras image. Detta tankesätt har JHT också haft
tidigare och därför saknar de en tydlig image, vilket även Visit Småland gör. Däremot är båda
de sistnämnda regionerna mitt i ett arbete där de ska utveckla en image för hela regionen i
helhet. Enligt Röst, Hansson, Laursen och Tengling (2003) så är det viktigt att varumärket
fylls med intressant innehåll som skapar destinationens identitet, detta i sin tur ökar
konkurrenskraften.

5.3 Utveckla ett varumärke
Ett viktigt konkurrensmedel för många är varumärket och dess underliggande image då detta
ska kunna identifiera och särskilja en destination. Ett varumärkes uppbyggnad sker under ett
långsiktigt arbete och det är viktigt att verkligen föra in det en destination står för och vill
förmedla i sitt ”brand”. Genom ett starkt varumärke ska det förstärka resenärens minnesbild
samt även göra osäkerheten mindre bland kunder.

Precis som regionernas image så är varumärket mer eller mindre utarbetat och tydligt, även
varumärket och budskapet som de vill kommunicera är tydligast hos de två regionerna i
Lappland. Dessa två regioner har gjort olika slags långsiktigt arbete för att bygga upp
varumärkena och dess betydelse och eftersom varumärkena Swedish Lapland samt Lappi
/Lapland båda lutar sig emot sin image så blir innebörden i deras ”brand” densamma. Det vill
säga de tre kärnvärdena kontraster, äkthet och värdskap i svenska Lappland samt livskraft i
finska Lappland.

För att komma fram till varumärkets budskap så har finska Lappland använt sig av
marknadsanalyser samt kundundersökningar och svenska Lappland har under tre år byggt upp
en kommunikationsplattform vid namn ”The Colours of Swedish Lapland” för att få fram sitt
budskap. Swedish Lapland har byggt upp ett starkt varumärke i branschen men menar
däremot att de är mer välkända utanför regionen än internt bland befolkning och turism-
entreprenörerna, därför satsar organisationen just nu på att öka kännedomen lokalt i
Norrbottens län. Båda dessa regioner har lagt ner både arbete och tid på förankring av det
gemensamma varumärket med förhoppning att öka intresset och intäkterna för de lokala
destinationerna och entreprenörerna.
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Jämtland Härjedalen har tidigare haft en lite vilseledande bild av regionen och har själva blivit
medvetna om detta och håller därför nu på att utarbeta en ny kommunikationsplattform för
regionen där länets alla lokala destinationer ska medverka och bygga upp både image och
varumärke för Jämtland Härjedalen som destination. Detta är enligt teorin väldigt viktigt då
en missvisande bild kan skada trovärdigheten för destinationen, därför ska budskapet vara
verklighetstroget. Visit Småland håller på med samma arbete som JHT, nämligen ett byte av
varumärke. I dagsläget har organisationen två olika varumärken men försöker identifiera med
varumärket Småland och även kommunicera detta till marknaden. Östra Småland & Öland har
heller inget utarbetat varumärke för regionen, detta är dock ett medvetet val som Kalmar län
gjort. De vill istället lyfta fram de lokala destinationerna och hjälpa deras varumärken att bli
starkare.

5.4 Positionera destinationen på nyckelmarknader
Destinationer positionerar sig på olika sätt på marknader men det är viktigt att ha en strategi
för hur de ska positionera och hos vilka målgrupper. Det handlar om att etablera sig i
kundernas medvetande och det underlättar om organisationen har gjort en ordentlig
marknadsanalys och har god kännedom om sin marknad och målgrupp. De kan även lättare
hitta sin position på marknaden gentemot sina konkurrenter om de förstår sin egen image och
har utvecklat sitt varumärke.

Swedish Lapland positionerar sig via sin varumärkesplattform och då även sina kärnvärden,
vilket även Visit Småland gör genom de unika värdena som de har. JHT och Östra Småland &
Öland har båda positionerat sig genom sina lokala destinationer, vilket blir olika positioner på
olika marknader beroende på vilket varumärke som kommuniceras. Detta är enligt Ritchie och
Crouch (2005) möjligt, då en och samma destination kan ha flera olika positioner beroende
vilken målgrupp de riktar sitt budskap emot. Östra Småland & Öland har inga planer på att
förändra den strategi de har idag och JHT arbetar i dagsläget med att utveckla en kommuni-
kationsplattform för hela regionen som ska skapa en position för Jämtland Härjedalen.

Enligt teorin är det lättare för turismföretag med starka och välkända varumärken att även
skapa sig starka marknadspositioner. Detta kan avläsas i resultatet av intervjun med Finska
Lappland som säger att de har olika positioneringar beroende på marknadens efterfrågan och
de är enligt dem själva ledande inom turism, detta för att de har gjort en stark profilering med
sin image. De tar även hjälp av den kunskap som deras samarbetspartners har om deras
hemmamarknader, detta för att kunna positionera finska Lappland på ett annorlunda och mer
framstående sätt än sina konkurrenter. Detta är enligt teorin väldigt effektivt, då det gäller för
destinationer att genom sin image och budskapet i marknadskommunikationen skapa ett större
värde i sina produkter gentemot konkurrenterna, vilket i slutändan påverkar kundernas val av
leverantör.

5.5 Utveckla kommunikationen till marknaden
Varumärket är oftast utformad som en logo och det är denna som kommuniceras ut till
marknaden tillsammans med ett budskap. Alla våra undersökta regioner har en logo av något
slag men de används inte på samma sätt och har därför inte heller ett liknande budskap att
sända ut till marknaden.

• Swedish Lapland har en logotyp som symboliserar sommaren och vintern, den har ett
budskap med sig som innehåller deras tre kärnvärden kontraster, äkthet samt värdskap.

• Lapin Markkinointi Oy har en logo som symboliserar naturen och kulturen i finska
lappland och deras budskap är livskraft.
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• Östra Småland & Öland har en logo som endast symboliserar Kalmar regionförbund
som är samverkansorgan för turism i regionen, logotypen används som en symbol för
avsändaren av informationen allra främst till utländska marknaden.

• Jämtland Härjedalen Turism och deras logotyp symboliserar natur och aktiviteter.
• Visit Småland har tre logotyper som de arbetar med. Två av dem är de samarbetande

organisationernas logo, den tredje är den som de försöker marknadskommunicera med
men som de inte äger själva, nämligen ”Småland”.

Swedish Lapland och Lapin Markkinointi har båda väldigt tydliga logos med bestämda
budskap, Östra Småland & Öland har även de ett tydligt användningsområde med sin logotyp
men däremot är inte logon något som de vill använda i marknadskommunikationen. Jämtland
Härjedalen Turism och Visit Småland är i dagsläget mitt i ett arbete där de ska försöka skapa
en gemensam logotyp med gemensamt budskap för hela regionen. Det som är gemensamt för
alla dessa regioner och deras logotyper är att de allihop har namn som är anknutet till den
region som de arbetar för, det som enligt teorin kallas för ett namn av geografiskt ursprung.

Enligt teorin är planeringen av kommunikationskanaler både mer tids- och kapitalkrävande än
att formulera det budskap som ska förmedlas ut till marknaden. Budskapet förväntas vara
hållbart en mer långsiktig period medan kanalerna som ska bära fram det är under bearbetning
hela tiden. Detta beror på vilken målgrupp som ska påverkas och när detta gör att bredden i de
kommunikationskanaler som används av våra undersökta regioner väldigt växlande. Exempel
på kanaler som används av alla regioner är broschyrer samt Internet/hemsida, tidningar som
kanal används av organisationerna antingen genom annonsering eller via pressreleaser. Finska
Lappland använder sig av radio och researrangörer ute på marknaderna, vilket ingen annan av
de övriga regionerna nämnde. Finska Lappland samt svenska Lappland skilde sig ifrån de
övriga genom att marknadskommunicera via TV. Mässor som en kanal för budskap nämndes
av Swedish Lapland samt Visit Småland. De regioner som även nämner interna relationer via
olika kanaler i sin marknadskommunikation är JHT, Swedish Lapland, Lapin Markkinointi
Oy.

Planeringen är olika från den ena regionen till den andra och beror på vilken säsong som är
starkast. Turistorganisationerna har i olika utsträckning en planering för hela året, den
organisation som utmärker sig i mängden bland våra undersökta är Lapin Markkinointi Oy.
De ligger väldigt långt fram i tiden gentemot de andra med sin planering av marknads-
kommunikationsåtgärder, deras planering i dagsläget sträcker sig till slutet av år 2010. Denna
planering görs även den i nära samarbete med researrangörer och reseproducenter ute på deras
marknader, dessa hjälper även till med att ta hand om statistik och utvärdera vilken genom-
slagskraft olika kampanjer haft.

Svårigheten för Östra Småland & Öland som är ett regionförbund men är samordnare av
turismen är att deras varumärke kan vara svårt att kommunicera med, eftersom gästen inte
alltid uppfattar dem som en turistorganisation. Detta kan vara det som teorin kallar en
”störning”, då otydligheter finns i kommunikationen. Lapin Markkinointi Oy försöker att
undvika dessa ”störningar” genom att tydliggöra sin kommunikation, så att de inte ska
förväxlas med andra liknande regioner. Detta gör även Visit Småland men de klargör sitt
budskap i kommunikationen genom att vara flexibla och anpassa den till marknaden samt
målgruppen som de vill påverka just för tillfället. Swedish Lapland och Jämtland Härjedalen
Turism hade ingen speciell taktik för att undvika dessa kommunikationsstörningar.
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5.6 Effektivaste och konkurrenskraftigaste uppbyggnaden av
marknadskommunikation
När vi jämför de fem regionala turistorganisationerna mot teorin och gentemot varandra, så
kan vi se att Swedish Lapland och Lapin Markkinointi Oy är de organisationer som har med
alla de delar som Ritchie & Crouch (2005) efterlyser i en effektiv och konkurrenskraftig
uppbyggnad av destinationsmarknadsföring. Dessa två organisationer skiljer sig från de
övriga med att vara väldigt klara och tydliga i sitt arbetssätt och i det budskap som
kommuniceras ut till marknaden.
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Determining and
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Lapin Markkinointi Oy

Swedish Lapland och
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Swedish Lapland och
Lapin Markkinointi Oy

Swedish Lapland och
Lapin Markkinointi Oy

6. Avslutande diskussion och slutord

I samarbete med Jämtland Härjedalen Turism kom vi fram till att skriva om detta dagsaktuella
ämne som finns på deras agenda just nu. Marknadskommunikation är ett välarbetat och
välkänt ämne inom företagsekonomin, där det ofta handlar om att marknadsföra varor eller
tjänster. Idag forskas det även inom destinationsmarknadsföring, som anses vara en viktig del
av destinationsutvecklingsarbetet. För att kunna mäta effektiviteten och konkurrenskraften i
uppbyggnaden av marknadskommunikationen hos våra utvalda undersökningsobjekt, så har
de första stegen i en modell för destinationsmarknadsföring av Ritchie och Crouch (2005)
använts. Detta gav oss en teoretisk referensram att arbeta utifrån och som kunde hjälpa oss att
svara på vårat syfte och våra frågeställningar. Med teorin som grund undersöktes våra utvalda
regionala turistorganisationer Swedish Lapland, Lapin Markkinointi Oy, Jämtland Härjedalen
Turism, Visit Småland samt Östra Småland & Öland.

Som ett underlag för diskussion så vill vi klargöra ännu tydligare hur våra utvalda regionala
turistorganisationer står sig emot vår utvalda teoretiska referensram och i jämförelse med
varandra. Därför finns här nedan den modell som återfinns i teorin och där vi lagt in de fem
undersökta regionala turistorganisationerna.

Figur 15: En bearbetning av Ritchie & Crouch (2005) destinationsmarknadsförings modell

I detta kapitel redogörs för de slutsatser som vi kommit fram till efter att vi analyserat och
jämfört de olika regionala turistorganisationerna emot varandra. Vi ger även förslag till
förbättringar som kan göras inom Jämtland Härjedalen Turism. Kapitlet avslutas med ett
slutord samt med rekommendationer till fortsatta studier.
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För att få placeras i en ruta, så måste budskapet och arbetssättet vara klart och tydligt. Det vill
säga ett tvekande eller ett något otydligt svar från intervjupersonen har gjort att vår tolkning
blir att det inte är beredda för nästa steg i modellen.

Under arbetets gång märkte vi att problematiken var större än väntat och att arbetet med
marknadskommunikationen faktiskt skilde sig åt ganska mycket från region till region. De
som enligt modellen hade alla delar som krävs för att bygga upp en bra kommunikation till
marknaden var finska och svenska Lappland. Dessa två har olika arbetssätt men ändå alla de
delar som krävdes enligt Ritchie & Crouch (2005) modell. Skillnaden mellan dessa regioner
är att Lapin Markkinointi Oy arbetar mer affärsmässigt än Swedish Lapland, vilket betyder att
de enligt oss är mer fokuserade på försäljning. Medan svenska Lappland är ute efter att skapa
en nyfikenhet för regionen som gör att kunderna tar reda på mer och överlämnar försäljningen
till de lokala destinationerna och entreprenörerna. Vilken av dessa strategier som är mest
långsiktigt framgångsrik är svårt att säga, för att få svar på det så måste hela modellen för
destinationsmarknadsföring tas hänsyn till. Det vill säga att även se på det fortsatta arbetet
med exempelvis tillgängligheten till att besöka regionen samt att ta del av upplevelser och hur
gästerna tas omhand när de väl är på destinationen. Våra egna uppfattningar av den
information som vi fått in under arbetets gång är att finska Lappland byggt upp ett stort
nätverk både inhemskt samt ute på deras marknader, som borde vara en fördel när det gäller
kundernas tillgänglighet att ta del av resor till regionen samt även av det utbud som finns att
erbjuda.

De övriga regionala turistorganisationerna Jämtland Härjedalen Turism, Visit Småland och
Östra Småland & Öland fallerar alla på att de inte har en tydlig och klar image som i sin tur
underlättar och lägger grunden för arbetet med varumärke, positionering samt rak och tydlig
marknadskommunikation. I teorin genomsyras hela marknadskommunikationen av en regions
image och har inte destinationerna en klar image så är det svårt att skapa ett tydligt och riktat
budskap till marknaden. Detta är dock under bearbetning för både JHT och Visit Småland,
som både håller på att arbeta med att bygga upp varumärken. Det som är värt att påpekas är
att Östra Småland & Öland medvetet arbetar med att skapa en marknadskommunikation för
regionen som helhet, utan satsar medvetet utifrån deras lokala destinationer och de starka
varumärken som de redan har i området. Om detta är bra eller dåligt är svårt att svara på, det
enda som kan vara förvirrande är att det finns två regioner som har Småland i sitt varumärke.
Eftersom båda ändå satsar på samma marknader och samma huvudmålgrupp så kanske ett
samarbete som skapar ett varumärke inte vore helt fel, en region som exempelvis hade kunnat
kallas för Småland & Öland. Detta skulle göra att budskapet som påverkar kunden till att
besöka regionen skulle bli både klarare och tydligare.

De regionala turistorganisationerna i Sverige påverkades mer av den nationella nivån än vad
vi hade förutsett, det vill säga av Visit Sweden. Det handlar mest om deras marknads- och
målgruppsanalyser som vägleder de regionala turistorganisationerna i identifieringen av deras
marknader. Detta är ett bevis på att Visit Sweden internt har legitimitet som kommunikations-
plattform för svensk turism, vilket gör att de som nationell organisation för turism kan skapa
en samverkan mellan de olika regionerna i Sverige och göra svensk turism ännu starkare och
attraktivare.

Jämtland Härjedalen Turism arbetar just nu med att utveckla en bättre kommunikations-
plattform för regionen. De rekommendationer som vi kan ge till dem efter denna genomförda
studie är att uppmärksamma vikten av en gemensam och tydlig image för turismen i länet som
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helhet. Genom samverkan med de lokala destinationerna och aktörerna arbeta fram ett
gemensamt budskap som kommunicerar de unika värden som Jämtland Härjedalen har att
erbjuda. Det är viktigt att hela regionen är eniga internt om vad det är som ska kommuniceras
ut till marknaden, detta för att inte få ett missvisande och spretande budskap mot marknaden.
Författarna är medvetna om att JHT redan idag har ett samarbete med Swedish Lapland
angående marknadskommunikation och enligt det resultat som vi fått fram gentemot vår
utvalda teori, så är detta ett klokt samarbete som kan generera bra tillväxt för turismen i länet
och i Sverige.

Slutord
Som författare hoppas vi att detta arbete ska kunna ge en värdefull vägledning till Jämtland
Härjedalen Turism som de kan använda i sitt fortsatta arbete med en gemensam
kommunikationsplattform för regionen. Vår förhoppning är även att studien ska ge en klarhet
hos de övriga regionala turistorganisationerna om betydelsen av destinationsmarknadsföring
och uppbyggandet av en effektiv marknadskommunikation. Vidare hoppas vi att arbetet ska
ge en ökad kunskap och förståelse om de olika delarna som bygger upp en kommunikation till
marknaden och skapar en mer konkurrenskraftig destination.

Rekommendationer till fortsatta studier
• Precis som vi diskuterat innan så hade en fortsatt undersökning på vår studie av

Swedish Lapland och Lapin Markkinonti Oy kunnat ge svar på vilket av deras
arbetssätt som är mest konkurrenskraftig och effektiv i längden, det vill säga att den
undersökningen skulle baseras på hela modellen eller alternativt på de sista stegen i
Ritchie och Crouch (2005) modell.

• Ett annat alternativ är att göra en uppföljning av detta arbete och se hur det har gått för
regionerna i deras utveckling av marknadskommunikation, vilket hade förslagsvis
kunnat göras med ett par års mellanrum.

• Eftersom ett starkt varumärke och en tydlig image enligt vår studie var betydande och
genomsyrade hela modellen, så hade en fördjupning i hur dessa arbetas fram på ett
bästa sätt i liknande organisationer kunnat vara intressant att undersöka.
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www.visitsweden.com/VSTemplates/Article____41881.aspx, 2008-05-15, kl.10.45

(Rubrik: Visit Sweden och deras målgrupper - WHOPs)
www.visitsweden.com/VSTemplates/Article____41880.aspx, 2008-05-15, kl.10.50

(Rubrik: Visit Sweden och deras målgrupper - DINKs)
www.visitsweden.com/VSTemplates/Article____41879.aspx, 2008-05-15, kl.10.55

http://www.e-mind.se
http://www.jht.sew
http://www.kalmar.regionforbund.se
http://www.laplandfinland.com:
http://www.swedishlapland.com
http://www.visit-smaland.com
http://www.visitweden.com
http://www.visitsweden.com/VSTemplates/Article____16903.aspx,
http://www.visitsweden.com/VSTemplates/Article____16199.aspx,
http://www.visitsweden.com/VSTemplates/Article____41882.aspx,
http://www.visitsweden.com/VSTemplates/Article____41881.aspx,
http://www.visitsweden.com/VSTemplates/Article____41880.aspx,
http://www.visitsweden.com/VSTemplates/Article____41879.aspx,
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Muntliga

Anne Adsten, Information och marknad på Jämtland Härjedalen Turism, e-post 2008-05-15,
kl.11.25. E-post: anne.adsten@jht.se

Birgitta Eek-Hofmann, Marknads- och pressansvarig för Småland Turism AB, telefonintervju
den 28 april 2008 kl. 10.00. E-post: birgitta@visit-smaland.com

Mats Forslund, VD för Jämtland Härjedalen Turism, besöksintervju på JHT:s kontor 2008-05-
08, kl. 10.00. E-post: mats.forslund@jht.se

Jan-Erik Jaensson, VD för Swedish Lapland, telefonintervju 2008-04-24, kl. 10.00.
E-post: jan-erik@swedishlapland.se

Silja Pitkämäki, Marketing Manager för Lapin Markkinointi Oy, intervju via e-post 2008-05-
14, kl.09.44. E-post: silja.pitkamaki@laplandfinland.com

Christina Thorstensson, Samordnare av turism i Kalmar län, telefonintervju 2008-05-13, kl.
10.00. E-post: Christina.thorstensson@vimmerby.se

http://www.go2pdf.com


Bilaga 1 – Intervjuteman till de regionala turistorganisationerna

Intervjuteman

1. Identifiera strategiska marknader och målgrupper
- Vilka marknader (målgrupper) har ni identifierat och varför?
- Hur har ni fått fram att dessa marknader är de bästa för er?

2. Kännedom om destinationen och dess image
- Vad har ni för image?
- Försöker ni påverka nya marknader och segment som inte har så mycket kännedom

om ert varumärke eller satsar ni på de befintliga?

3. Utveckla ett varumärke
- Vad står ert varumärke för?
- Hur har ni gått tillväga för att bygga upp ert varumärke och hur arbetar ni för att

behålla det starkt?

4. Positionera destinationen på nyckelmarknader
- Hur anser ni att ni positionerar er på era viktigaste marknader gentemot

konkurrenterna?

5. Utveckla kommunikationen till marknaden
- Vad står er logo för?
- Vad symboliserar er logo och vilket budskap vill ni att den ska framföra?
- Vilka marknadsföringskanaler använder ni för att kommunicera ut er logo och dess

budskap samt er image till marknaden?
- Hur planerar ni er marknadsföring för att locka flest besökare till er region?
- Vilka ”störningar”* kan för er uppstå vid kommunikationen till och från marknaden,

hur undviker ni dessa?
- Hur vet ni att kommunikationen har nått fram till kunden och hur effektivt den har

påverkat denne?

* Med ”störningar” menar vi exempelvis att budskapet kan vara klart och tydligt från er
sida, men ändå oklart för läsaren. Eller att läsaren anser det ointressant och slänger det i
papperskorgen innan den ens läst det. Det vill säga något ”stör” er kommunikation till
kunden och den påverkan som ert budskap vill framföra når inte ända fram till ett ökat
intresse.
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Bilaga 2 – Intervjuteman till de regionala turistorganisationerna (finsk version)

Temaattinen haastattelu

1. Keskeisten markkinoiden selvittäminen

- Mitä markkinoidenne kohderyhmiä olette selvittäneet ja miksi?

- Miten olette saaneet selville, että juuri tämä markkina-alue on tärkein?

2. Mielikuva/Imago
- Millaista mielikuva mallia/ imagoa käytätte markkinoinnissanne

- Yritättekö vaikuttaa uusiin markkina-alueisiin ja asiakasryhmiin (segmentointi) ,
joilla ei ole vielä tietämystä palveluistanne/tuotteistanne vai panostatteko olemassa
oleviin asiakasryhmiin?

3. Brändi
- Mitä brändinne edustaa?

- Miten olette onnistuneet luomaan brändinne ja mitä keinoja käytette pitääksenne
sen vahvana?

4 . Markkinoille sijoittuminen
- Millaiseksi arvioitte markkinoille sijoittumisen verrattuna tärkeimpiin

kilpailijoihinne?

5. Markkinointiviestiä
- Mitä logonne edustaa?

- Mitä logonne symboloi ja millaisen viestin toivotte sen antavan?

- Millaisia markkinointikanavia käytätte logonne ja sen viestin sekä imagonne
tunnetuksi tekemiseen?

- Millä tavalla suunnittelette markkinointinne, jotta seudullenne tulisi eniten
ihmisiä? Onko teillä esimerkiksi koko vuodeksi ulottuva viestintästrategia?

- Miten selvittätte, onko viestintä tavoittanut asiakkaan ja kuinka tehokkaasti se on
vaikuttanut häneen?

- Millaisia häiriötekijöitä voi markkinointiviestissänne ilmetä ja kuinka pyritte
eliminoimaan niitä? Häiriötekijöillä tarkoitamme käytännön ongelmia
markkinointiviestinne perille menoon.
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Bilaga 3 – Ritchie & Crouch modell över en konkurrenskraftig och hållbar destination
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