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Abstract 

The purpose of this study was to analyze the information needs of the area of Vemdalen 

visitors to see how Destination Vemdalen AB in the future will carry out functional guest 

information that responds to consumer needs. In this thesis we want to provide a framework 

for sustainable business in the future. The study is based on a survey of Destination 

Vemdalens visitors, interviews with people in strategic positions in the tourism industry as 

well as informal interviews with stakeholders in position with plenty of guest contact where 

public service is requested. The study has shown that the Tourist Office's role is outdated and 

that a technological revolution in the guest information development must be designed to 

meet consumer needs. Further investigation shows that visitors are more likely to trust 

individuals than digital sources, however, are many visitors using the new technology for 

practical reasons because it is more accessible. Therefore, the destinations need to work more 

with the digital hospitality and increase the reliability of the digital so that the consumers can 

take the decision to purchase their products directly at the destination management 

organizations’ websites. 

 

 

Keywords: Tourist information, Destination Management Organization, Stakeholders, 

Information Channels, Consumer Behavior, Digital guest information, Ratings. 
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Sammanfattning 

Syftet med den här studien har varit att analysera informationsbehovet hos vemdalsområdets 

besökare för att se hur Destination Vemdalen AB i framtiden skall bedriva en funktionell 

gästinformation som möter konsumenternas behov. Här vill vi bidra med ett ramverk för en 

hållbar verksamhet i framtiden. Undersökningen är baserad på en enkätundersökning bland 

Destination Vemdalens besökare, intervjuer med personer på strategiska poster inom 

turismnäringen samt informella intervjuer med aktörer i position med mycket gästkontakt där 

allmän service efterfrågas. Studien har visat att turistbyråns roll är föråldrad och att en teknisk 

revolution inom gästinformationens utveckling måste till för att möta konsumenternas behov. 

Vidare visar undersökningen att besökarna litar mer på fysiska personer än digitala källor, 

dock använder sig många av den nya tekniken av praktiska skäl då den är mer tillgänglig. 

Därför måste destinationer arbeta mer med det digitala värdskapet och höja tillförlitligheten 

på det digitala så att konsumenten kan ta beslutet att köpa produkter direkt på 

destinationsbolagens hemsidor.  

 

 

Nyckelord: Turistinformation, Destinationsbolag, Aktörer, Informationskanaler, 

Konsumentbeteende, Digital gästinformation, Ratings. 
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1. Inledning 

I första kapitlet ges en bakgrund kring turistinformationens utveckling och betydelse i dagens 

samhälle följt av problemformuleringar, syfte med studien, frågeställningar samt disposition 

över uppsatsens upplägg. 

1.1  Bakgrund 

I och med den utveckling som sker i dagens samhälle där allt mer digitaliseras och 

marknadskommunikation ser annorlunda ut mot vad den gjort tidigare hotas våra traditionella 

turistbyråers verksamhet. Deras tidigare starka roll inom marknadskommunikation ersätts i 

större utsträckning av nya digitala verktyg. I och med dagens tekniska utveckling förändras 

människors beteende, deras behov och sättet att söka information ser inte ut som tidigare. 

Den klassiska turistbyrån där besökaren ringer eller personligen besöker för att hämta 

information och broschyrer är idag föråldrad, då majoriteten tillgodoser sina 

informationsbehov på andra sätt (Grängsjö & Norgren, 2003).  

Denna uppsats sker i samarbete med Destination Vemdalen AB som genomför ett projekt för 

att utveckla turistbyråverksamheten i Vemdalen by. Tidigare sköttes turistbyrån av Hede 

Vemdalen Turistförening där de finansierades av Härjedalens kommun, men de hade inte 

möjlighet eller resurser att hålla turistbyrån öppen i önskad omfattning (Edholm, 2011). Det 

här problemet är generellt på många av landets destinationer och det märks att förändringar 

av turistbyråverksamheten har varit aktuellt i många år då tidigare forskning finns inom 

ämnet. Det ligger ett stort intresse hos destinationens aktörer att få till en fungerande 

informationslänk ut mot gästerna. Samtidigt är det viktigt för gästen med väl fungerande 

information för att förverkliga sina behov och förväntningar, både före och under besöket. 

Detta för att uppnå den kundnöjdhet som leder till långvariga kundrelationer och god word of 

mouth för destinationen. 

I uppsatsen används begreppet gästinformation då det ger en större helhetsbild av den 

information gästen tar del av. Begreppet turistinformation blir vinklat då det enbart riktar sig 

till de gäster som är turister på destinationen vilket definitionsmässigt exkluderar 

dagsbesökarna. Därför har inte fokus enbart varit på turistbyrån som är den traditionella 

informationskanalen då den endast är en del av gästinformationens framtida lösning. 
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1.1.1 Destination Vemdalen 

Destination Vemdalen är ett vidsträckt område som sträcker sig över Härjedalen och Bergs 

kommun samt landskapsgränsen mellan Härjedalen och Jämtland. I huvudsak består 

Vemdalsområdet av tre skid- och fritidshusområden: Björnrike, Vemdalsskalet samt 

Klövsjö/Storhogna. Inom destinationens kärnområde finns även byarna Klövsjö och 

Vemdalen men dessa är inte belägna direkt i anknytning till skidområdena.  

Turisterna upptäckte 

tidigt området och 

redan 1936 invigdes 

Vemdalsskalets 

Högfjällshotell. 

Tidigare hade 

turismen varit mer 

småskalig genom 

pensionats- och 

bondgårdsturism i 

Klövsjö. Under 1970-

talet förändrades turismens roll inom destinationen, från att ha varit en binäring till att nu stå 

för en betydande roll inom näringen (Bodén & Rosenberg, 2004). 

Innan Skistar kom in i bilden år 1999 sågs varje skidområde som en enskild destination, till 

skillnad från idag då alla skidområden går under namnet Destination Vemdalen (Skistar). 

Destination Vemdalen AB är ett relativt nybildat destinationsbolag med mål att binda 

samman alla aktörer i området för att få med samtliga under samma paraply, bolaget har idag 

78 delägare. Det geografiska området sträcker sig mellan ytterområdena Vemhån, Hede, 

Åsarna, Rätan men i den här studien fokuseras det på Vemdalen by samt skidområdena 

Klövsjö, Storhogna, Vemdalsskalet, och Björnrike (Edholm, 2010). Vemdalen är Sveriges 

tredje största skiddestination efter Sälen och Åre. Destinationen har barnfamiljer som primär 

målgrupp och 95 procent av gästerna i vemdalsområdet är idag svenskar som i huvudsak 

kommer från mälardalen och industrikusten från Gävle till Härnösand (SkistarAB). 

Destination Vemdalen står inför stora utvecklingar inom den närmaste tiden. Ett nytt 

skidområde som kommer att innefatta 6000 bäddar beräknas börja byggas 2013 i anslutning 

till Björnrike under namnet Örndalen. Detta är Sveriges första storsatsning på en ny alpin 

Figur 1 Karta över Destination Vemdalens skidområden (www.skistar.com). 
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anläggning sedan 1980-talet. Även vid Vemdalsskalet planeras nya liftar och nedfarter, samt 

ett nytt centrum med boende, affärer, lokaler och café (Bäckman, 2011; Persson, 2012). Ett 

annat större projekt som är under genomförande är Klövsjö Panorama som bygger ett nytt 

område med exklusiva skidåkarlägenheter (www.klovsjopanorama.se). 

Under oktober 2010- september 2011 genomförde Edholm en förstudie kring framtidens 

turistinformation i Vemdalen by där gästinformationen tillsvidare har blivit utlokaliserad på 

aktörerna Remax fastighetsbyrå och Ekbergs Fiske & Fritid. Enligt förstudien visar 

besökarsifforna på gästinformationerna hos Remax och Ekbergs Sport och Fiske i genomsnitt 

ungefär fem gäster per dag sammanslaget under perioden oktober 2010 – augusti 2011. Under 

samma period har Destination Vemdalen AB sammanlagt svarat på ett 100-tal frågor av ren 

turistinformation över telefon och ungefär 100 via e-post (Edholm, 2011). 

1.2  Problemformulering 

Den gamla formen av turistbyrådrift har idag en begränsad funktion då många av kunderna 

har utvecklat sitt sätt att söka information. Historiskt sett har Sveriges turistbyråer till stor del 

drivits av kommuner på offentliga bidrag utan eget vinstintresse, vilket inte är affärsmässigt 

hållbart i dagens läge då allt fler turistbyråer privatiseras (Grängsjö & Norgren, 2003). 

Behövs turistbyrån eller är den ett kapitel i turismens historia? 

1.3 Syfte 

Studiens syfte är att analysera informationsbehovet hos vemdalsområdets besökare för att se 

hur Destination Vemdalen AB i framtiden kan bedriva en funktionell gästinformation som 

möter konsumenternas behov. Här vill vi bidra med ett ramverk för en hållbar verksamhet i 

framtiden. 

1.4  Frågeställningar 

 Vad ska framtidens gästinformation fylla för funktion på destinationen? 

 Hur ser informationsbehovet ut hos Destination Vemdalens besökare?  

 Hur kan informationskanalerna se ut på destinationen i framtiden? 

 Hur ska verksamheten bli långsiktigt hållbar efter projekttidens slut i maj 2013? 
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1.5  Disposition 

Kapitel 1: Förklarar det valda ämnets bakgrund samt redogör för problemformulering, syfte 

och frågeställningar.  

Kapitel 2: Redovisar metodval och källkritik. 

Kapitel 3: Teoretiskt avsnitt som redogör för relevanta forskningsperspektiv, vilket styrker 

uppsatsens empiriska studier. 

Kapitel 4: Empiriskt material med tyngd på kvantitativ enkätundersökning samt kvalitativa 

intervjuer med nyckelpersoner. 

Kapitel 5: Analys och jämförande, sätter det empiriska materialet i teoretiskt perspektiv. 

Kapitel 6: Slutdiskussionen påvisar resultat och reflektioner utifrån studien.  
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2. Metod 

I metodavsnittet redogörs för val av metoder, tillvägagångssätt samt kritiska reflektioner 

kring trovärdighet och källor. 

2.1 Övervägande inför datainsamling 

Uppsatsen utgår ifrån ett objektivt och positivistiskt synsätt där den kvantitativa delen i 

uppsatsen kommer att spela en viktig roll. Positivismen sätter kvantitativ forskning i centrum 

och utgår ifrån ett naturvetenskapligt synsätt där konkreta mätvärden eftersöks, den anses 

vara en beskrivning av en viss ståndpunkt när det gäller strävan att utveckla kunskap. 

Positivismen kritiseras för sin grova och ytliga insamling av data, därav har en komplettering 

av en mer hermeneutisk vinkling valts där även kvalitativa intervjuer används (Bryman, 

2001; Bryman, 2011; Thurén, 2007). Studien sammanfattas i ett pragmatiskt synsätt som har 

en del gemensamt med positivismen men även inslag av hermanutikens subjektivitet (Jamal 

& Robinson, 2009). Anledning till varför stor vikt läggs vid den kvantitativa undersökningen 

är att studien får en högre trovärdighet då den innefattar fler besökare, vilket gör det lättare 

att dra slutsatser om hela populationens informationsbehov. 

Uppsatsen är uppdelad i ett konsumentperspektiv där fokus kommer att ligga på gästernas 

informationsbehov samt ett organisationsperspektiv som belyser Destination Vemdalen AB:s 

framtida utmaningar med att bedriva gästinformation på ett funktionellt sätt. En 

metodtriangulering använts där både kvantitativa och kvalitativa undersökningar ingår, detta 

för att täcka uppsatsens frågeställningar och få en fullständig bild av problemet. Forskare 

samlar på sig flera olika typer av källor för att underlätta och klargöra tydligare analyser. 

Genom metodtriangulering kan forskare effektivisera metoderna för att maximera den 

teoretiska fördelen (Denzin, 1970). 

2.2 Kvantitativa metoder 

En kvantitativ enkätundersökning med besökare på destinationen har genomförts. Detta med 

syftet att kartlägga besökarnas informationsbehov, samt hur de går tillväga i sitt 

informationssökande och vilka kanaler de använder sig av. Enkätundersökningen utgår från 

uppsatsens frågeställningar kring gästernas informationsbehov. Den här undersökning leder 

till en ökad förståelse för hur gästerna söker sin information och hur deras informationsbehov 

ser ut. Den kvantitativa metoddelen har använts för att få fram datamaterial vilket ger en 

möjlighet att dra slutsatser kring gästernas informationsbehov som styrker studiens syfte. 
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Körner & Wahlgren (2002) menar att all statistisk undersökning innehåller en beskrivande 

del, många undersökningars syfte är också av mer analytisk karaktär där bland annat samband 

kartläggs och förklaras.  

2.2.1 Pilotstudie 

En pilotstudie i form av en enkätundersökning genomfördes på studenter vid Mittuniversitetet 

2012-03-07. Då enkätundersökningen har stor betydelse i kandidatuppsatsen så är denna 

pilotstudie viktig för utformningen. För att undgå en eventuell intervjuareffekt där 

intervjuarna kan påverka respondentens svar genom att exempelvis vid ett förtydligande av 

frågan vinkla den, så har respondenterna själva fått fylla i enkäten. Bryman (2011) påpekar 

att frågornas tydlighet är viktigt för att en enkätundersökning ska få en hög reliabilitet. 

2.2.2 Planering och genomförande av enkätundersökning 

Enkätundersökningen genomfördes på Destination Vemdalens skidområden då 

undersökningen utförts under vintersäsongen. Den kvantitativa enkätundersökningen är 

baserad på ett flerstegsurval där grundpopulationen är Destination Vemdalens besökare. 

Nästa steg i urvalet är personer inom populationen som bedömts vara medvetna om sitt 

informationsbehov och det är dessa som undersökningen avser att mäta. En stor del av 

enkätundersökningen är baserad på kategorivariabler som går under datanivån nominalskala. 

Detta innebär att skalan inte kan anta numeriska värden och att den utgår från olika typer av 

kategorier. Delar av enkäten har baserats på en intervallskala där respondenterna har fått 

klassificera påverkansfaktorer på en skala mellan ett till fem (Körner & Wahlgren, 2002). 

Enkätundersökningen genomfördes fredag 2012-03-30 i Björnrikes skidområde. Vädret var 

fint och barnfamiljerna hade samlats nere vid barnområdet Björnvallen. Många familjer 

bestod av mer än bara kärnfamiljen mamma, pappa, barn. De hade även med mor- och 

farföräldrar samt kusiner. Det tillfrågade gav god respons och de flesta ville ställa upp i 

undersökningen. Respondenterna tenderade att sätta fler än ett kryss per fråga, vilket inte var 

tanken då undersökningens instruktioner godtog endast ett kryss per fråga. Då detta inträffade 

ombads respondenten att prioritera ett svarsalternativ. Efter lunchen och skidskolans avslut 

började besökarna försvinna från området, undersökningen fortsatte vid Vemdalsskalets 

centrum där de flesta respondenterna satt i solen och väntade på släkt och vänner som 

fortfarande åkte skidor. Under fredagen genomfördes 73 enkätundersökningar.  

Enkätundersökningen fortsatte under lördagen 2012-03-31 då utgångspunkten var 

Vemdalsskalet. Första timmarna genomfördes vid Sörliften där liftkortsförsäljning, 
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värmestugor, skidskola samt annan service erhålls. Även här var majoriteten barnfamiljer. 

Vid lunchtid hade många skidåkare samlats vid topprestaurangen Hovdestugans uteservering, 

där var respondenterna av blandade åldrar. Nere vid Skalspasset som är en annan central 

punkt i skidområdet utfördes ytterligare fler enkäter, här fick undersökningen en större bredd 

på respondenter då majoriteten där var ungdomar. Då undersökningen hade för avsikt att 

inkludera respondenter från hela Destination Vemdalens skidområden fortsatte den vid 

Storhogna Högfjällshotell där flera längd- och turåkare befann sig på den stora solterrassen. 

Sista stoppet blev Klövsjö skidområde där afterskin började närma sig, här var majoriteten 

par utan barn.  

Överlag har undersökningen varit jämt fördelad mellan de olika områdena då Björnrike och 

Vemdalsskalet har störst andel besökare och även flest respondenter. Undersökningen har 

täckt destinationens olika målgrupper, och den totala omfattningen av undersökningen blev 

200 besvarade enkäter. Vi anser att det goda vädret bidrog till ett lyckat genomförande av 

undersökningen. 

2.2.3 Sammanställning och redovisning av enkätens resultat 

De 200 enkäterna har kodats i statistikprogrammet IBM SPSS Statistics. Av dessa plockades 

7 enkäter bort på grund av stort partiellt bortfall, vilket innebär att delar av undersökningen 

inte hade genomförts korrekt av respondenten. 193 enkäter har använts i analysen av 

enkätundersökningen som redovisas i både textform och diagram som utifrån SPSS statistik 

konstruerats i Microsoft Excel för att få tydligare redovisning av resultatet. Vidare har 

kategorin för ålder delats upp i underkategorierna ungdomar, medelålders och äldre för att vid 

senare analyser se om det finns skillnader i gästernas informationsbehov och hur detta 

tillgodoses. Korstabeller har konstruerats på kategorierna ålder och tillförlitlighet av olika 

informationskällor. Tester har även genomförts för att se om respondenterna i det reella 

förhåller sig till det de har angivit när det gäller tillförlitlighet av elektroniska 

informationskällor samt direkt kontakt med en fysisk person. Ytterligare analyser har 

genomförts där ålderskategorierna ställts mot frågan kring hur respondenterna söker 

information inför en resa, detta i syfte att belysa om det finns skillnader i beteende mellan de 

olika ålderskategorierna. 

2.3 Kvalitativa metoder 

Kvalitativa metoder har använts för att skapa en djupare förståelse för problemområdet och 

placera det i ett helhetsperspektiv. Här är kunskapssyftet förstående istället för förklarande 
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som den kvantitativa undersökningen står för. I denna studie har kvalitativa metoder använts 

som ett komplement till den kvantitativa enkätundersökning som ger möjlighet till att dra 

tydligare slutsatser och generalisera vilket stärker uppsatsens reliabilitet.   

Kvalitativa intervjuer med personer på strategiska poster inom turismnäringen har genomförts 

för att få ta del av deras erfarenheter och idéer om framtiden. Här ligger fokus även på 

gästinformationens långsiktiga hållbarhet. Kvalitativa intervjuer av destinationens aktörer har 

även genomförts, genom korta semistrukturerade intervjuer av aktörer i positioner med 

mycket gästkontakt där allmän service efterfrågas. Syftet med intervjuerna har varit att få en 

bild av hur de ser på sin roll som gästinformatörer på destinationen. 

I den empiriska delen har även sekundärdata använts från Andreas Edholms Förstudie -

Framtidens Turistinformation i Vemdalen by, samt en översiktlig granskning av 

destinationsbolagets hemsida www.vemdalen.se. 

2.3.1 Semistrukturerade intervjuer 

Semistrukturerade intervjuer har genomförts med personer med god insikt inom 

turismnäringen och dess utveckling. Vid intervjuerna användes en semistrukturerad 

telefonintervju och enligt Bryman (2011)  är detta bra då respondenten får en möjlighet att 

utveckla sina svar samtidigt som intervjuarna kan ställa följdfrågor. Den första intervjun 

genomfördes med Anneli Åman på Turistkompaniet i Krokom 2012-03-14 för att få en 

djupare insikt i hur mindre turistbyråer ser på framtiden. Detta gav en bra grund för den 

fortsatta utformningen av uppsatsen. Den andra semistrukturerade intervjun genomfördes 

med Katarina Ceder Bång 2012-04-30 som är verksamhetschef på Hälsingland Turism och 

håller på att starta upp projektet Digitala destinationer. Detta med syfte att få höra mer om 

deras projekt samt få hennes syn på framtidens gästinformation. Högtalartelefon användes för 

att effektivisera intervjuerna då båda författarna fick chans att uppfatta svaren och anteckna 

vilket ger en högre reliabilitet. 

Intervjuer via e-post har genomförts under april och maj månad med Destination Vemdalens 

VD Andreas Edholm i syfte att nå en djupare förståelse för hur deras verksamhet ser ut idag 

inom marknadsföring och gästinformation. 

2.3.2 Informella intervjuer 

Informella intervjuer har genomförts med personal på destinationens bensinmack och 

livsmedelsbutiker i syfte att förstå hur de upplever sin roll som turistinformatörer. Frågor av 
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semistrukturerad karaktär ställdes och det blev en dialog mellan personalen och intervjuarna 

utifrån grundfrågorna. Även följdfrågor ställdes för att utveckla de intressanta svar som togs 

upp. Dessa följdfrågor skiljdes åt mellan de olika intervjutillfällena. Intervjuerna tog ungefär 

tio minuter och en av intervjuarna antecknade medan den andre ställde frågorna. Intervjuerna 

renskrevs sedan utförligt.  

2.4 Validitet och reliabilitet 

Validitet syftar till att se hur en eller flera indikatorer som utformats mäter det begrepp det är 

avsedda för att mäta (Bryman, 2011). Andersen (1998) behandlar olika validitetsbegrepp där 

han nämner definitionsvaliditet som en överensstämmelse mellan de teoretiska begreppen och 

de empiriska variablerna. Vidare menar Andersen att det finns två andra begrepp giltighet 

som syftar till den generella överensstämmelsen mellan det teoretiska och empiriska 

begreppsplanet, samt relevans som syftar till hur relevant det empiriska begrepps- eller 

variabelurvalet är för problemställningen. 

Reliabilitet anger hur säkert och exakt något mäter det som faktiskt ska mätas oavsett vad 

som avser att mätas, eller i hur hög grad resultaten från ett mätinstrument påverkas av 

tillfälligheter (Andersen, 1998). Reliabiliteten (tillförlitligheten) syftar till huruvida resultat 

från en undersökning påverkas av slumpmässiga betingelser samt om undersökningens 

resultat blir detsamma om den genomförs på nytt (Bryman, 2011). 

Angående studiens enkätundersökning rådde det en viss förvirring då många respondenter 

tenderade att sätta ut fler kryss än ett per fråga vilket blir fel utifrån undersökningens 

uppbyggnad då det innan var bestämt endast ett kryss per fråga. Detta var ett val som gjordes 

för att få respondenternas prioriterade åsikter och undvika att de kryssade multipla 

svarsalternativ. Då multipla svarsalternativ upptäcktes ombads respondenten korrigera sitt 

svar på plats. Då det inte upptäcktes prioriterades de sedan bort som partiellt bortfall. Dock är 

vi medvetna om att viss information kan ha fallit bort på vissa frågor på grund av detta 

ställningstagande. Enkätundersökningen anses ha en hög reliabilitet då respondenterna i 

studien speglar målgruppen väl. 

Då de kvalitativa intervjuerna med Anneli Åman samt Katarina Ceder Bång genomfördes på 

telefon finns det vissa svagheter att ta hänsyn till. Bryman (2011) menar att intervjuarna vid 

en telefonintervju inte har möjligheten att tolka minspel och gester från respondenten, vilket 

kan vara viktig information. Detta är extra viktigt då intervjun berör känsliga frågor. Då 
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intervjuerna inte genomfördes på plats fanns ingen möjlighet att få känna av atmosfären, detta 

kan vara viktigt för att få en helhetsbild. Intervjuerna var inte av känslig karaktär, därför 

anser vi inte att någon viktig information gick förlorad.    

Vid de informella intervjuerna skedde ett slumpmässigt urval ur personalen på plats hos varje 

aktör. Detta kan ha resulterat i att alla åsikter inte kom fram. Men det som framkom var 

relevant och intressant information för studien och vi anser inte att svaren bör ha skiljt sig åt i 

så stor utsträckning mer än på detaljnivå mellan personalen.  

Vi anser att resultatet för de empiriska undersökningarna skulle bli detsamma om någon 

annan skulle genomföra samma studie med destinationens besökare och samma 

intervjurespondenter.  

2.5 Val av teoretisk referensram 

Uppsatsen är baserad på teorier och forskning kring konsumentbeteende, marknadsföring, 

organisationslära samt tidigare forskning kring turistinformationens historiska betydelse och 

framtidsutsikter. För att förstå aktörerna samt destinationsbolagens roll kring gästinformation 

har vi valt att använda oss av teorier kring intressenternas roll. För att styrka diskussionen 

kring förtroende har tidigare forskning kring gradering och recensering på internet använts. 

Marknadsmixen används för att ge en tydligare bild av den unika turismprodukt som 

gästinformation marknadsför och säljer. Därför är det även viktigt att belysa konsumenternas 

köpbeslutsprocess däribland motivation samt köpprocessen. 

De teoretiska referenser som har använts är tryckt litteratur i form av böcker samt artiklar och 

rapporter sammanställda av tjänstemän och forskare inom området.  

2.6 Källkritik 

I studien har ny forskning blandads med äldre etablerade teorier inom relevanta 

ämnesområden. Det finns en stor mängd litteratur som behandlar ämnena marknadsföring och 

konsumentbeteende och här har ett urval gjorts vilket kan göra att vissa delar inom ämnet har 

exkluderats eller belysts i mindre utsträckning. Enbart vetenskapligt granskade artiklar och 

bokavsnitt har använts i studien vilket leder till hög tillförlitlighet på teoriavsnittet. Flera  av 

de äldre teorierna som har använts finns även omnämnda i andra nyare studier vilket ökar 

teoriernas relevans. 
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3 Teoretisk referensram 

Det teoretiska avsnittet behandlar tidigare forskning kring gästinformationens utveckling 

samt teorier kring marknadsföring med fokus på marknadsföringsprocessen och 

marknadsföringsmixen. Kapitlet beskriver även teorier kring konsumentbeteende med fokus 

på motivation, effekter och köpprocessen. Vidare berörs även kort aktörernas betydelse på 

destinationen samt effekter av ratings på internet. 

3.1 Gästinformationens historia och framtidsutsikter 

Enligt Grängsjö & Norgren (2003) har turistbyråerna haft en framträdande roll sedan den 

moderna turismen utecklades till en folkrörelse efter andra världskriget. När turismen på 

allvar började kommersialiseras rådde det i Sverige en praxis att turistbyråerna skulle 

finaniseras med offentliga medel. Under 1990-talets kris sattes besparingskrav på många 

kommunala verksamheter, däribland turistbyråverksamheten. Författarna beskriver 

turistbyråns funktion som ett forum för samverkan mellan turismens olika intressenter, vilket 

vi idag kan likna med destinationsbolagens funktion. Vidare menar författarna att turistbyråns 

traditionella roll har varit att informera besökarna vilket antas bidra till positiva effekter och 

gynna näringslivet samt öka skatteintäkterna. Detta har tidigare bidragit till den lokala 

utvecklingen i samhället, men idag tar destinationsbolagen över denna roll alltmer.  

I Grängsjö & Norgrens studie ”Turistbyråernas framtid” som publicerades 2003 upplevde 

aktörer att verksamheten hade stått stilla allt för länge och det rådde en viss frustration kring 

ekonomiska förutsättningar som innebar att många tvingades korta ner öppettiderna. De var 

enade om att en stor utveckling inom IT-området krävdes för att undvika stagnation av 

turistbyråns verksamhet. Redan här diskuterades om turistbyråns existens var berättigad eller 

om den kunde ersättas genom allmän spridd kunskap bland destinationens personal som del i 

ett gott värdskap.  

Hellman & Bergman (2009) menar i sin rapport att aktörer vill ta till sig den nya tekniken och 

författarna lägger vikt vid att det är lika viktigt att vara med och skapa trender som det är att 

följa de befintliga. En trend som följer i spåren av ökad använding av elektronisk utrustning 

är att den bildbaserade informationen blir allt viktigare medans den textbaserade minskar i 

betydelse. En stor utmaning ligger i att få fram sitt budskap då konsumenten har svårt att 

sortera bland den alltför stora mängden information som idag når dem vid olika kanaler. 
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Studien visar även att personliga rekommendationer, lokal information och oberoende källor 

förmodas bli allt viktigare i framtiden. 

3.2 Intressenternas roll på destinationen 

På en destination finns det många intressenter att ta hänsyn till. För organisationer och 

företag är det viktigt att identifiera sina intressenter och deras behov. Intressenter kan vara 

företagare, organisationer, kunder, leverantörer m.fl. som direkt eller indirekt berörs av ett 

företags/organisations handlingar. För att skapa långsiktig hållbarhet och gynnsamma affärer 

behövs hänsyn tas till berörda intressenter. Inom besöksnäringen är det viktigt att ta hänsyn 

till personalens behov eftersom de oftast är företagets ansikte utåt. Vid dålig atmosfär bland 

personalen på ett företag eller organisation påverkas hela företaget negativt då detta får 

komplikationer och syns utåt vilket kan inverka på kunden (Kotler, Bowen, & Makens, 

2003).  

Stevens & Crook (2008) menar att om en destination ska ha möjlighet att konkurera på 

marknaden är det viktigt att alla intressenter förstår vikten av sin roll och sina 

ansvarsområden. För att en destination ska prestera optimalt och skapa fördelar för samhället 

och näringslivet måste alla delar av turismindustrin jobba tillsammans mot samma mål. 

Författarna diskuterar att ett starkt destinationsbolag är viktigt för att destinationen ska bli 

framgångsrik och hålla samman destinationen samt undvika maktkamper mellan aktörer.   

3.3 Marknadsföringens grunder 

Marknadsföring kan definieras på många olika sätt. Kotler & Armstrong (2008) definierar det 

som att ”marknadsföring är att hantera lönsamma kundrelationer”.  Vidare menar de att de 

huvudsakliga målen med marknadsföring är att attrahera nya kunder genom att leverera 

överlägset värde och behålla de existerande kundernas nöjdhet. För att vara ett framgångsrikt 

företag krävs det ett kundorienterat fokus och viljan att alla inom organisationen jobbar för att 

bygga långvariga kundrelationer. På marknaden har kunderna makten att  själva välja var de 

vill spendera sina pengar och på så vis bestämma företagens öde. (Kotler & Armstrong, 2008) 

Kotler & Armstrong (2008) presenterar en trestegs modell som beskriver 

marknadsföringsprocessen vilket inkluderar segmentation (segmentering), targeting 

(målgruppsanpassning) och positioning (positionering). Med segmentation menas att 

marknaden delas in i mindre grupper efter exempelvis behov, karaktärer eller beteende. Nästa 

steg är targeting vilket innebär processen då företagen analyserar segmenten för att sedan 
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välja ut de mest lönsamma grupperna. Positioning är steget då företagen positionerar 

varumärket/produkten hos de utvalda målgrupperna.   

Kotler & Armstrong (2008) menar att många tror att marknadsföring endast innebär 

reklamkampanjer och försäljning. De menar att en stor del också handlar om att förstå och 

tillfredställa kundbehov. Att genomföra reklamkampanjer och utföra försäljning är endast en 

liten del i en större ”marknadsmix” som fungerar som ett verktyg för att hjälpa företagen  att  

tillfredställa kundernas behov samt skapa kundrelationer. Kotler, Bowen, & Makens (2003) 

menar att företagen måste inse att det inte går att tillfredsställa alla kundgrupper om de ska 

vara konkurenskraftiga på marknaden. Det är viktigt för företagen att veta vilka kundgrupper 

som är intresserade av deras produkter för att sedan ha möjlighet att spetsa sina erbjudanden 

och effektivt konkurera på marknaden genom att skapa en konkurenskraftig marknadsmix. 

Marknadsmixen innehåller huvudsakligen de fyra olika elementen Produkt, Plats, Pris och 

Promotion där alla delarna är viktiga för att lyckas positionera sig på marknaden.  

3.3.1 Produkt - Turistprodukten 

Holloway, Humphreys, & Davidson, (2009) menar att turistprodukten till skillnad från 

mycket annat på marknaden är karakteristiskt för att den inte är en fysisk produkt som det går 

att ta på. Detta gör att det är mer komplicerat att marknadsföra turism då de potentiella 

köparna inte i förväg kan göra en bedömning av vad de köper innan köpet är genomfört. En 

semesterresa involverar oftast mycket pengar och de pengarna spenderas oftast en eller ett par 

gånger om året vilket innebär att det ligger en hel del förtroende laddat i köpet. Grönros 

(2003) vidhåller även att tjänster, vilket turismen innefattas av är en aktivitet och process 

vilket betyder att köparen inte har någonting kvar då resan avslutas. Varje ny resa blir således 

en helt ny produkt. Holloway, Humphreys, & Davidson, (2009) diskuterar vidare att 

utmaningen för en marknadsförare kan vara att matcha den faktiska upplevelsen med vad 

som utlovats då turismen inte är homogen. Upplevelsen och därmed standarden förändras då 

varje resa har olika förutsättningar beroende på olika variabler. Grönros (2003) menar att 

kunderna själva till stor del kan påverka produktionen då de själva är medverkande vilket är 

en stor skilnad från den fysiska produkten.  Holloway, Humphreys, & Davidson (2009) 

påvisar att ett ytterligare särdrag för turistprodukten är att den produceras när den konsumeras 

och kan därför inte flyttas till konsumenterna.  
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3.3.2 Platsen  

Med plats menar Kotler & Armstrong (2008) den plats där produkten är tillgänglig på 

marknaden. Som vi tidigare har nämnt är turismindustrin komplex då produkten produceras 

när den konsumeras, däremot finns den tillgänglig för köp på flera olika ställen genom olika 

kanaler. Inom turismindustrin är platsen unik då den inte går att kopiera eller förflytta, detta 

ger platsen en stor betydelse då den blir en del av produkten.   

Swartbrooke & Horner (2007) diskuterar vidare att platsen har en stor betydelse för 

konsumenterna. Även om produkten kan vara av stort intresse och konsumenten är villig att 

betala kan hela köpet falera om produkten inte är tillräckligt tillgänglig.  

3.3.3 Prissättning 

Prissättningen är en del av produktstrategin där priset speglar produktens position på 

marknaden. Utifrån aktörens utvalda målgrupp prissätts produkten med hänsyn till 

standarden, exempelvis ett hotell som anger sig vara lyxigt bör hålla en prisnivå högre än 

standard för att målgruppen ska anse hotellet tillräckligt exklusivt. Det krävs att aktören är 

tydlig med sin produkts image för att vara konkurrenskraftiga och överleva på marknaden 

(Kotler, Bowen, & Makens, 2003). Ett hotell kan inte förändra antalet hotellrum efter 

gästernas behov och en flygstol som inte blivit såld kan inte sparas till ett senare tillfälle. 

Detta är unikt för turismindustrin och för att fylla platserna reas de ofta ut i sista minuten 

vilket gör det svårt för konsumenterna att veta vad en produkt egentligen har för värde 

(Holloway, Humphreys, & Davidson, 2009). Prissättningen påverkas även av företagens 

kostnader där det finns två olika typer av kostnader, fasta och rörliga. De fasta kostnaderna 

påverkas inte av företagens försäljning eller produktion utan är det pris som företagen måste 

förhålla sig till. De rörliga kostnaderna däremot påverkas av företagens försäljning. För att 

göra en hållbar prissättning måste företagen ta ut en nivå som täcker de totala kostnaderna, 

vilket inom turismnäringen påverkas av antalet besökare. Det är viktigt att företagen lägger 

sig på rätt nivå då priset kan påverka efterfrågan (Kotler, Bowen, & Makens, 2003).   

3.3.4 Promotion - Turistinformationskanaler  

Kracht & Wang (2011) tolkar Buhalis och Laws som anser att en turistisk distributionskanal 

är ett system av mellanhänder som underlättar för försäljning och leverans av 

turismprodukten mellan köparen och producenten. Vidare tolkas Gartner och Bachri som 

anser att distributionskanaler fungerar som en del av marknadsmixen som gör produkten 

tillgänglig för konsumenterna (Kracht & Wang, 2011).  
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Evans, Jamal & Foxall (2008) diskuterar att utifrån en marknadsföringssynpunkt innebär en 

exponering att budskapet säkerhetsställs och att erbjudandet är på rätt ställe för att 

målmarknaden ska ha tillgång till det. När marknadsförarna väljer kommunikationskanal ska 

de bland annat bestämma sig för hur stor andel av målgruppen som ska se, läsa eller höra 

budskapet.  

Kotler, Bowen, & Makens. (2003) menar att det finns många olika sätt för turismföretagare 

att nå ut med information och sälja sina produkter. I dagens samhälle är det inte tillräckligt 

med att ha ett centralt bokningssystem och därmed räkna med att produken säljs enbart  

genom företagens egna säljare.Det har blivit allt viktigare att utveckla komplexa 

distrubitionskanaler. För att nå ut till kunden används idag många olika kanaler där 

direktmarknadsföring med reklam i tv, radio, internet annonser i tidningar  är en del. Även 

PR aktiviteter används för att skapa en bild till allmänheten genom att synas i media, 

evenemang och bli förknippad med välgörenhetsaktiviteter. Vidare menar författarna att 

företag inom näringen traditionellt sett har jobbat med försäljning vertikalt där producenter, 

grossister och återförsäljare och sist konsumenterna är delar i en lång process var och en på 

sitt håll. Det som utvecklas allt mer är att producenter på samma nivå i allt större utsträckning 

samarbetar på ett horisontellt plan för att tillsammans bli starkare och kombinera 

marknadsresurser och produktionskapacitet.  

Kracht & Wang (2011) tolkar Buhalis & Laws samt Wang & Qualls som menar att 

turismdistrubitionskanalerna har påverkats avsevärt och förändrats av informationsteknologin 

sedan uppkomsten av world wide web. De tolkar även O´Connor & Frew; Buhalis & 

O´Connor; Granados; Longhis diskussion som anser att detta har lett till större valmöjlighet 

för kunderna och ökad konkurens mellan aktörerna samt en mer komplext industri. Kracht & 

Wang (2011) fortsätter att tolka Buhalis & Licata som påstår att internetrevolutionen var en 

milstolpe då konsumenter och producenter kunde börja kommunicera på marknaden. 

Forskningen har dock visat att det inte enbart är positivt med internets utveckling , teknologin 

har lett till en större utmaning för konsumenterna. De tolkar även Meyronin som har noterat 

att många kan bli missnöjda med det internetbaserade system som levereras.Det finns många 

så kallade ”non-technophiles” som föredrar fysisk kontakt, internet kan skapa en känsla av 

hjälplöshet hos denna grupp (Kracht & Wang, 2011). 

 Enligt Hellman & Bergman (2009) ökade sökmotormarknadsföringen med 12 procent år 

2009, vilket visar på sökmotorernas tilltagande betydelse. Inom turismnäringen används allt 
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fler destinationsportaler vars syfte är att förenkla för gästen och presentera destinationens 

turismutbud på ett och samma ställe. Många av dessa plattformar erbjuder även möjlighet till 

direkt bokning/köp online. Vidare diskuteras att turismföretagen på många håll börjar gå över 

till papperslös information och den papperslösa turismen spås bli verklighet inom det närmsta 

deceniumet. Hellman & Bergman (2009) diskuterar vidare att webbplatser och 

internetmarknadsföring är en kostnadseffektiv form av marknadsföring som kan vara gynsam 

för turismföretag som ligger i perifera områden. Internetrevolutionen har inneburit både 

möjligheter och hot för aktörerna,  konkurensen ökar då alla finns tillgängliga på samma 

spelplan men samtidigt är det svårt att verkligen nå fram till sin målgrupp. Det krävs relativt 

goda kunskaper kring hur kommunikationskanalen hanteras vilket kan vara en svårighet för 

små och medelstora turistföretagare. Internet har utvecklats till att idag fungera som en 

tvåvägskommunikationskanal och ett forum för nätverkande genom diverse mötesplatser på 

internet, det innebär för turismföretagarna att kravet på tillgänglighet har ökat.  

3.4 Gradering och recensering på internet 

Litvin, Goldsmith & Pan (2008) menar att word of mouth och personliga influenser är rankat 

som den viktigaste källan när konsumenter genomgår en köpbeslutsprocess. Vidare menar de 

att dessa influenser är extra viktiga i turismindustrin eftersom produkterna där är av speciell 

karaktär. Författarna har efter en tolkning av Westbrooks (1987) definition av word of mouth 

definierat elektronisk word of mouth (e-WOM) som all informativ kommunikation riktad till 

konsumenter genom internetbaserad teknologi i samband med användning eller i egenskaper 

hos vissa varor och tjänster eller deras säljare. Litvin, Goldsmith & Pan diskuterar att som 

kompensation för de tidigare reseagenternas uppgift med personlig direkt kontakt har många 

resesidor på internet nu lagt till funktioner där konsumenter själva kan recensera produkterna. 

De menar att ju fler recensioner en produkt har, desto starkare känsla för produkten vilket 

stärker köpkraften. De anonyma kommentarernas betydelse har blivit allt större då de har 

blivit en opinionsledande kraft inom den internetbaserade reseindustrin, det är viktigt för 

aktörerna att lära sig hantera och kontrollera denna nya funktion. Hu & Liu (2004) anser att 

dessa ratings ibland kan vara svåra att tyda för den potentiella konsumenten då informationen 

kan vara ostrukturerad och alltför lång vilket leder till ett svårtolkningsbart budskap.  
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1.Identifiering av ett 
behov

2.Planering 
före köp

3.Köp

4.Efterköp reaktion 
och reflektion

5.Upprepat 
köp

3.5 Köpprocessen 

Att förstå den naturliga komplexiteten i människors köpbeteende har lett till försök att 

konstruera modeller som beskriver stegen från det att behovet av att ha en produkt först 

uppkommer tills det att köpet är genomfört, köparen reflekterar då över sitt köp och känner 

förhoppningsvis tillfredställelse. Sådana modeller kan vara användbara i akademisk forskning 

men förklarar i verkligheten mycket lite av hur konsumenterna beter sig. Konsumtion är i 

verkligheten en process som börjar långt före själva köpet och slutar först långt efter att varan 

är inhandlad (Foxall & Goldsmith, 1994). Modellen nedan beskriver några steg som kunden 

går igenom.  

Det första steget handlar om 

att konsumenten blir medveten 

om ett behov som identifieras 

i en efterfrågan efter en viss 

produkt. För företagen finns 

det alltid en möjlighet att 

genom innovationer och 

marknadsföring skapa ett 

behov som inte tidigare 

existerade hos konsumenten, 

men marknaden lägger mest 

energi på att försöka tillfredställa de 

redan existerade behoven. När önskan att vilja ha en produkt eller tjänst utvecklats börjar 

konsumenten i steg två att granska marknaden och undersöka vilka erbjudanden och märken 

som finns tillgängliga. Steg tre själva beslutsfattandet, sker nästan i samma stund som köpet 

genomförs och många konsumenter ändrar sig in i det sista. Själva köpet i sig är inte heller en 

enkel process utan konsumenten ställs även där med olika valmöjligheter om var, när och hur 

köpet ska genomföras. Steg fyra, när köpet väl är genomfört är det fortfarande väldigt viktigt 

för företagen då det är först här konsumenten avgör om den vill gå till steg fem och köpa 

samma produkt eller samma märke igen. Nöjda kunder kan bli viktiga ambassadörer för 

företagen då de sprider ett gott ”word of mouth” vilket i sin tur kan påverka att andra 

konsumenter köper deras produkter. En annan viktig del att komma ihåg är att alla kunder 

som i steg ett identifierar ett behov behöver inte gå hela vägen och faktiskt köpa en produkt. I 

Figur 2 The buying process in outline. Egen konstruktion utifrån 

(Foxwall & Goldsmith, 1994;26). 
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många fall är det någonting viktigare som tar konsumentens uppmärksamhet från behovet 

(Foxall & Goldsmith, 1994). 

I Hellman & Bergmans (2009) rapport beskrivs hur konsumenternas beteende på internet 

skiljer sig markant från de traditionella fysiska besöken. De turister som söker information 

över internet är i jämförelse med de som söker sin information någon annanstans oftast de 

som spenderar mest pengar på sin semester. Detta innebär för turismnäringen att det är viktigt 

att förstå och möta konsumenternas behov även på internet.  

3.6 Konsumentens påverkansfaktorer  

Kotler & Armstrong (2008) menar att för att en destination ska lyckas med sin 

gästinformation så behöver de förstå och förutse gästens intressen och behov, därför behövs 

information kring olika stimuli som nämns tidigare inom marknadsmixen. Marknadsförarna 

måste förstå vad som finns i gästens ”black box”. Denna process förklaras genom modellen 

som visas nedan: 

 

Figur 3 Buyers black box. Egen konstruktion utifrån (Kotler & Armstrong, 2008;130). 

En marknadsförare behöver förstå hur dessa stimulin påverkar konsumenten i ”Buyer´s black 

box” som har två olika delar. Den första delen handlar om konsumentens förståelse och 

reaktion på de tidigare nämnda stimulin, den andra handlar om konsumentens beslutsprocess 

som påverkar konsumentbeteendet (Kotler & Armstrong, 2008).  
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3.6.1 Köpbeslutsprocessens påverkansfaktorer 

En konsuments beteende styrs genom kulturella, sociala, personliga och psykiska faktorer. En 

marknadsförare kan inte styra dessa faktorer, men de är väldigt viktiga att ta hänsyn till. Den 

kulturella faktorn handlar om konsumentens grundvärderingar som har vuxit fram under 

personens uppväxt, detta skiljer sig mellan individer beroende på vilken familj eller samhälle 

personen är uppväxt i. Inom varje kultur bildas det olika subkulturer och sociala klasser. 

Individer som ingår i samma subkultur är de som delar samma värderingar och livssituation. 

Den sociala klassen styrs av värderingar, intressen, beteenden och här ingår även individens 

ekonomiska situation som en styrande faktor. En konsuments beteende påverkas också av den 

sociala faktorn genom konsumentens familj, sociala grupper och statusförhållanden. 

Familjemedlemmar har en stor påverkan på konsumenters köpbeteende, därför är familjer en 

viktig målgrupp vilket det forskats mycket kring inom marknadsföring. Den personliga 

faktorn innefattar konsumentens ålder, livsstadie, yrke, ekonomisk situation, livsstil, 

personlighet och självuppfattning. De psykologiska faktorerna är motivation, perception, 

inlärning, tro och attityder (Kotler & Armstrong, 2008). Motivation är en komplext del som 

går att påverka mer än exempelvis sociala faktorer. Därför beskrivs motivation mer ingående 

under nästa rubrik. 

3.7 Motivation  

Evan, Jamal & Foxal (2008) beskriver motivation som den drivkraft hos människor vilket får 

dem att bete sig på ett visst sätt. De menar också att alla individer har samma behovsstruktur, 

men de specifika behoven uppkommer vid olika tidpunkter för olika individer beroende på 

kultur och sociala aspekter.  Författarna skiljer på två typer av motivation, intern och extern 

motivation. Den interna motivationen är i det inre av en person och grundar sig oftast i 

psykologiska behov som instinkter, behov, drifter eller känslor.  Den externa motivationen 

kommer från omgivningen och baseras på yttre stimulanser som varor och tjänsters 

attraktivitet.  

Holloway, Humphreys, & Davidson (2009) beskriver Abraham Maslows behovspyramid som 

grundläggande förklarar individens utveckling av behov och utifrån en hierarkisk ordning där 

basbehoven som behövs för att överleva är längst ned. Sedan smalnar den av vilket illustreras 

i följande figur: 
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Figur 4 Maslows behovspyramid. Egen konstruktion utifrån (Holloway, Humphreys, & Davidson, 2009;61). 

Swartbrooke & Horner (2007) menar att det finns två olika grupper av motivationsfaktorer 

inom turismen. Den första innehåller faktorer som motiverar en person till att ta semester och 

den andra gruppen består av motivationsfaktorer som motiverar en person till att välja en viss 

typ av resa till en specifik destination under en viss tid. Swartbrooke & Horner (2007) har 

med inspiration från Beard & Raghob (1983) samt Maslows behovshierarki skapat en modell 

för en turist motivationsfaktorer, den innehåller sex olika grupperingar:  
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Figur 5 Turisters motivationsfaktorer. Egen konstruktion utifrån (Swartbrooke & Horner, 2007;54)  
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Hellman & Bergman (2009) tar upp olika typer av turismkonsumenter i sin diskussion kring 

motivationsfaktorer. Alla turister är inte lika i sitt informationssökande, turismforskningen 

har klassifierat fem olika turisttyper: 

 Den planerande turisten jämför, utvärderar och planerar på egen hand.  

 Den sociala turisten väljer främst att lita på sina vänner och bekanta samt följer deras 

råd i valet av resmål. 

 Den impulsiva turisten tar snabba och spontana beslut, som kan vara påverkade av 

exempelvis reklam eller TV-sändningar. 

 Marknadsföringsturisten fokuserar på de destinationer som är väl marknadsförda och 

baserar sina val utifrån information från olika mediekanaler. 

 Den konventionelle turisten förlitar sig främst på en resebyrå och tar inte så många 

egna initiativ. 

Hellman & Bergman (2009) diskuterar vidare vad som är viktigt att tänka på som aktör för att 

möta dessa typers behov. De menar att dagens turist är en blandning mellan den sociala 

turisten som lyssnar på vänner och bekanta samt den planerande som gärna själv planerar för 

sin resa. För aktörerna är det viktigt att lyssna på vad kunderna efterfrågar istället för att 

endast lita på det egna utbudets kvalité. 
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3.8 Effekter på marknadsföring 

Evans, Jamal & Foxall (2008) anser att marknadsförare har en stor utmaning då det gäller att 

fånga konsumenternas uppmärksamhet bland allt reklambrus. För att ha möjlighet att 

säkerställa att deras budskap verkligen uppmärksammas av konsumenterna så finns det fyra 

viktiga aspekter att känna till. Att fånga uppmärksamheten är viktigt men svårt eftersom 

konsumenterna dagligen utsätts för ungefär 2000 reklambudskap och enbart 100 av dessa 

uppmärksammas, detta skapar ett reklambrus. Bibehålla uppmärksamheten är betydelsefullt 

för att det konkreta budskapet ska lyckas bli förmedlat till konsumenten. En tredje aspekt är 

betydelsen i att kunna styra uppmärksamheten mot marknadsförarens budskap och inte till 

andra saker i kommunikationen. Den sista aspekten som diskuteras är att avleda 

uppmärksamheten som kan vara viktigt om budskapets argument är svaga, här kan en 

avledning hindra konsumenterna från att upptäcka dessa svagheter.  
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Figur 6 Mediabruset. Egen konstruktion utifrån (Grip Röst, Hansson, Laursen, & Tengling, 2003) 
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4 Empiriskt resultat 

I kapitel fyra redovisas resultat från enkätundersökningen av besökare, kvalitativa intervjuer 

med personer på strategiska poster inom turismnäringen samt informella intervjuer med 

aktörer inom Destination Vemdalen. 

4.1Gästinformation inom Destination Vemdalen AB idag 

Andreas Edholm beskriver att Destination Vemdalen i dagsläget jobbar med 

destinationsportalen www.vemdalen.se, facebooksidan vemdalen-alla årstider, 

sommartidning, sommarfolder, restaurangfolder, annonsering samt ansvar för 

turistinformationsprojektet i Vemdalen by. Samtidigt utvecklas just nu en 

turistinformationsapplikation som lanseras 23 maj 2012. Vidare genomför 

destinationsbolaget ett pilotprojekt på ett eventuellt gemensamt bokningssystem tillsammans 

med Åre Destination AB. Utöver detta har destinationsbolaget tagit fram en 

värdskapsutbildning som de flesta aktörer med personal inom destinationen har genomfört, 

detta i syfte att ge en ökad förståelse och insikt i hur destinationen vill marknadsföra sig samt 

för att skapa ett gästorienterat fokus bland personalen. Marknadsåtgärderna finansieras idag 

av EU-projektet som pågår till maj 2013.   

Vidare menar Edholm (2012) att det är viktigt att möta gästernas informationsbehov både 

digitalt och fysiskt på plats. I framtiden tror Edholm att den digitala delen får allt större 

betydelse då 95 procent av besluten att resa tas hemma via internet. Vidare anser Edholm att 

www.google.se är framtidens viktigaste turistbyrå, men även den fysiska informationen på 

plats kommer i framtiden att vara mycket viktig. För att destinationen ska ha möjlighet att 

möta gästernas behov bedömer Edholm att informationen bör finnas där gästerna naturligt rör 

sig som exempelvis livsmedelsbutiken, bensinmacken m.m. Enligt Edholm är alla som bor 

och lever på en destination turistinformatörer, och den traditionella turistbyrån är inte 

tillgänglig i samma utsträckning som den nya tekniken vilken är tillgänglig dygnet runt.  

Angående framtidens finansiering av gästinformationen efter det att EU-projektet avslutats i 

maj 2013 tror Edholm att det kommer att bli en kombination av finansiering från 

destinationsbolaget och bidrag från kommunen.   

I förstudien kring framtidens turistinformation i Vemdalen by där gästinformationen 

tillsvidare har blivit utlokaliserad på aktörerna Remax fastighetsbyrå och Ekbergs Fiske & 

Fritid har gästundersökningar och uppföljningsmöten genomförts. Vid möten med Ekbergs 
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framkom det att de anser att det bör finnas en mer fysisk turistbyrå där gästerna kan se 

exempelvis kanoter, fyrhjulingar och hästar på plats. Ekbergs ser behovet att utveckla 

turistinformationen från att vara baserad på broschyrer, de uppmanar till nytänk för att nå en 

större målgrupp. Remax anser att det är entreprenörernas ansvar att utveckla och presentera 

sitt säljmaterial.  

I förstudien diskuteras även problematiken med ett kommersiellt ägt destinationsbolag som 

ska driva turistinformation med kommunalt bidrag. En kommunal turistbyrå har skyldighet 

att marknadsföra alla, vilket inte ligger på destinationsbolagets åtaganden. Vidare diskuterar 

Edholm kring fördelen med att förlägga turistinformation i kombination med annan 

verksamhet, exempelvis mataffären som har bättre öppettider och är en plats som gästen 

naturligt besöker. Han menar dock att en nackdel kan vara att personalen inte har full fokus 

på turistinformationen då det har sin egen verksamhet att sköta i första hand. Som det ser ut i 

dagsläget bedriver Destination Vemdalen AB inom EU-projektet (som sträcker sig fram till 

maj 2013) flera av de administrativa uppgifter som den tidigare turistbyrån ansvarade för. 

Dessa uppgifter kommer troligtvis att ligga kvar på destinationsbolaget vid projektets slut. 

Det finns i nuläget inte några personella resurser från destinationsbolaget att bedriva 

turistinformation i Vemdalen by (Edholm, 2011).  

Vid en sökning i googles sökmotor med söknamnet Vemdalen så är Skistars engelska 

hemsida den först länkade, destinationsbolagets hemsida www.vemdalen.se är länkad som 

nummer tre. Destinationsbolagets hemsida är en marknadsföringskanal som endast länkar 

vidare till aktörer i området. Vid exempelvis länken boende dyker varje enskild 

boendeförmedling upp under ikoner på framsidan. Det finns inte några möjligheter att 

jämföra de olika boendetyperna direkt på Destination Vemdalens hemsida, besökaren kan 

endast klicka sig vidare till varje enskild aktörs hemsida. Det senaste året har genererat 

ungefär 100 000 besökare på destinationsplattformen www.vemdalen.se, av dessa har ungefär 

70 000 besökare valt att länkats vidare till delägarnas sajter.  

Längst ned på hemsidans framsida finns en ikon med turistinformation där det finns 

kontaktuppgifter till turistbyrån Klövsjö, turistinformation i Vemdalen by, allmän 

turistinformation, turistbyrån Hede samt Bergs och Härjedalens Kommun. Dock informeras 

det inte på denna sida om några öppet- eller telefontider till dessa aktörer. Klövsjö turistbyrå 

drivs av Bergs kommun i Centrumhuset där det även finns post, apoteksutlämning och 

skoterdelsförsäljning. Hede turistbyrå finansieras av Härjedalens kommun men drivs av Boka 
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Härjedalen of Sweden. Destinationsbolaget tillhandahåller inte någon boknings- eller 

informationstelefon, dock finns projektledarnas kontaktuppgifter under fliken kontakt 

(www.vemdalen.se). 

4.2 Intervju med Anneli Åman på Turistkompaniet i Krokom 

Semistrukturerad intervju med Anneli Åman som har lång erfarenhet av turistbyråverksamhet 

i Krokoms kommun, vilket är en glesbygdskommun i Jämtlands län. Syftet med 

intervjustudien är att få en kompetent yttre reflektion av hur turistbyråverksamhetens framtid 

kommer att utvecklas. 

Anneli har märkt en stor skillnad i besökarnas beteende de senaste 10 åren då det fysiska 

besökarantalet på turistbyrån sjunker från år till år medan besökarna på hemsidan ökar 

markant hela tiden. De mindre turistbyråerna har svårt att hänga med i den tekniska 

utvecklingen, med framförallt mobilapplikationer och bokningsbarhet. På frågan om den 

fysiska turistbyråns betydelse i framtiden anser hon att teknikens utveckling tar tid, hon tror 

på att tidsrymden innan vi når den fullt ut digitaliserade turistbyrån ligger ungefär 20 år 

framåt i tiden. Fram till dess anser hon att en kombination mellan annan typ av verksamhet 

(ex. hotellreception, café) tillsammans med turistbyråverksamhet kan vara lösningen. 

Turistinformationen kommer fortfarande att kräva samma personalstryka, men det kommer 

att bli en omorganisering där personalen kommer att få andra arbetsuppgifter.  

Anneli vidhåller att vid en digitalisering förloras de personliga kunskaperna och 

erfarenheterna som ger det lilla extra och belyser det unika på destinationen. Detta kan aldrig 

framkomma via en hemsida. Angående turistbyråns ekonomiska hållbarhet så anser Anneli 

att det är svårt på en liten destination att få aktörerna i destinationsbolaget att inse att 

marknadsföring kostar då det tidigare varit gratis genom kommunens bidrag. Däremot tror 

hon att de större turistbyråerna har en större chans att finnas kvar som aktörernas ansikte utåt. 

Till systemet där aktörer säljer varandra är hon mycket positiv då detta har diskuterats under 

en längre tid, redan för tio år sedan deltog hon i ett paketeringsprojekt med liknande idéer. 

Anneli anser att turistbyrån inte ska finnas till bara av tradition, det måste finnas en 

kundnytta. 
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4.3 Intervju med Katarina Ceder Bång på Hälsingland Turism 

Semistrukturerad intervju med Katarina Ceder Bång som är verksamhetschef på Hälsingland 

Turism. De är i fas med att starta upp ett projekt kring digitala destinationer som syftar till 

att förtydliga innehåll, produkter och länkningar. Detta genom bland annat digitala 

destinationer som ska leda till ökad försäljning via direktbokning.  

Katarina berättar att de efter en omvärdering har ändrat sin marknadsföringsstrategi och har 

börjat jobba bredare med bland annat sociala medier, innehållet på hemsidor samt 

bokningsfunktioner. Nu är Hälsingland turism på väg in i ett projekt där de vill satsa på 

förtydligande av all information, exempelvis kring temat längdåkning där all information 

kommer att samlas på samma digitala plats. De vill att gästen ska ha möjlighet att söka efter 

kategori av aktiviteter istället för geografiskt område då de ofta vet vad de vill göra men inte 

vart det finns. Sedan satsningen på digital marknadsföring startade har besökarsiffrorna på 

destinationsbolagets hemsida stigit enormt från ca 80 000 2004 till ca 350 000 2010.  

Försäljningen har inte hängt med trots det ökade intresset med högre besökarsiffror på 

hemsidan. Därför har arbetet med digitala destinationer startats för att förenkla och förtydliga 

för gästen, samt underlätta för direkt bokning och köp via nätet. Katarina menar att aktörerna 

inom turismnäringen måste öka sin kunskap om hur e-handel fungerar. Man får ingen vinst 

av att bara synas. Hon anser att aktörer måste vara duktiga på att hålla ett gott värdskap på 

internet och vara närvarande där kunden är, exempelvis att finnas tillgänglig via chatt eller 

skype.  

Katarina diskuterar vidare att destinationer i framtiden än mer än idag måste jobba med att 

selektera i bruset och individualisera marknadsföringen för att kunden ska ha möjlighet att ta 

till sig det som de är intresserad av. Kunderna väljer själva vilken information de vill ta del 

av, exempelvis genom nätverksgrupper på internet.  Även om en individualisering sker går 

det inte att tillmötesgå alla, en destination måste fundera kring vilka de kan tjäna pengar på. 

Katarina menar att den grupp av människor som inte förstår tekniken, kanske inte heller är 

dem som reser i så stor utsträckning.  

Katarina förvånas över att destinationer fortfarande inte har utvecklats längre än att de trycker 

broschyrer som skickas ut till lokalbefolkningen, detta leder inte till någon form av sälj då 

lokalbefolkningen inte är den rätta målgruppen att vända sig till. I dagsläget handlar det om 

att ”turistbyråer” måste sälja snarare än bedriva någon slags välgörenhetsverksamhet med 

skattebetalarnas pengar då kommunen fortfarande är en bidragsgivare. Katarina anser att det i 
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framtiden måste vara en större fokus på förtjänsten, vilket leder till en mer lönsam 

gästinformation. Hon menar att det är då pengarna kommer tillbaka som de sedan kan 

återinvesteras och användas till marknadsföring som lyfter hela destinationen.  

Katarina tror på en multifunktionell informationsplattform i framtiden där gästinformation 

blandas med praktisk kundservice, som exempelvis nyckelutlämning m.m. Det kan vara svårt 

att veta vem som ska ta det ansvaret, ett förslag skulle kunna vara en restaurang som tar emot 

mycket besökare och där gästerna rör sig naturligt. Här ges möjlighet till merförsäljning för 

näringslivet och restaurangen kan samtidigt få en förtjänst i det dem säljer genom bland annat 

provision.  
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4.4 Enkätundersökning för framtidens gästinformation 

Enkätundersökning med Destination Vemdalens besökare i syfte att kartlägga deras behov 

och attityder kring inhämtande av gästinformation.   

Av 193 respondenter är 46 procent män och 54 procent kvinnor. Den lägsta åldern på 

respondenterna är 15 år och den högsta 68 år, medelåldern låg på 39 år. Respondenterna är 

uppdelade i tre ålderskategorier, ungdomar 15-29 år, medelålders 30-49 år och äldre 50-68 år. 

Det är 5,2 procent som inte har angivit ålder. Av de respondenter som har angett ålder är 22,8 

procent ungdomar, 51,9 procent medelålders och 20,2 procent äldre. 

Majoriteten (36 %) av besökarna har besökt vemdalsområdet 2-5 gånger. Resterande 

kategorier som är förstagångsbesökare, en gång om året samt flera gånger per säsong 

uppnådde ungefär 20 procent vardera. Undersökningen visar att det vanligaste sättet att söka 

information inför resan är Skistars hemsida samt genom vänner och bekanta, här är 

destinationsbolagets hemsida lågt prioriterad med endast en procent. 

 Jämförelse mellan åldersgrupperna i deras sätt att söka 
information inför resan 

 

Figur 7 Jämförelse mellan åldersgrupperna i deras sätt att sök information inför resan 
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Figur 7 visar att den äldre kategorin inte anser att vänner och bekanta är lika viktiga 

informationskällor inför en resa. För de äldre är Skistars hemsida den mest använda men 

ungdomarna är dock vänner och bekanta den viktigaste informationskanalen. De äldre är mer 

målmedvetna i sitt sökande då de direkt tittar på hemsidan för det de söker, de är heller inte 

lika aktiva på googles sökmotor som de yngre målgrupperna.  

Av respondenterna har 50 procent besökt www.vemdalen.se som är destinationsbolagets 

hemsida. Av dessa har 34 procent sökt efter boende, 16 procent efter alpin skidåkning och 15 

procent väderinformation. Respondenterna har överlag svarat att de hittade vad som söktes 

(4,1 på en femgradig skala) men strukturen på hemsidan har fått något lägre betyg (3,8). På 

frågan kring den mest använda hemsidan är www.skistar.com överlägsen med 64 procent, 

även www.google.se på 8,1 procent och www.vemdalen.se på 7,4 procent har använts. Även 

några vädersidor och andra aktörers hemsidor på destinationen är omnämnda i 

undersökningen. 

Nedan redovisas beskrivande diagram baserade på respondenternas svar på enkäten: 

 Vad påverkas du av i val av destination? 
 

 

Figur 8 Påverkansfaktorer vid val av destination 
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 Vilken är den vanligaste informationen som du söker när du 
ÄR på skidsemester? 

 

Figur 9 Vanligaste informationen som söks på semestern 

 Vart vänder du dig när du vill ha information kring 
längdåkning/turåkning, restaurang och ”vad som händer”? 

 

Figur 10 Informationskanaler som används vid informationssök för olika aktiviteter 
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Figur 10 visar att det finns skillnader i användning av informationskanaler beroende på vad 

de söker efter. Det visar att vid längdåkning/turåkning frågar fler skistars gästservice i 

förhållande till om det rör sig om restaurang eller ”vad som händer”, däremot om gästen vill 

ha information kring restauranger frågar de personal på plats i större utsträckning.  

På den sista frågan fick respondenterna svara på vilken information som kändes mest 

trovärdig, direkt kontakt med en fysisk person eller elektroniskt som hemsidor och 

mobilapplikationer m.m. Totalt svarade 65 procent att direktkontakt kändes mest trovärdigt 

och resterande 35 procent ansåg elektronisk information. I diagrammet nedan visas skillnaden 

mellan de olika åldersgrupperna svar på denna fråga. 

 

 Vilken information känns mest trovärdig? 

 

Figur 11 Trovärdighet på typ av informationskälla i olika åldersgrupper 
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Figur 12, 13, 14 visar en jämförelse mellan de respondenter som anser att elektronisk 

respektive direkt kontakt är mest trovärdig i frågan hur de söker information kring 

längd/turåkning, restaurang och ”vad som händer”.  

 Längdåkning/Turåkning 

 

 Restaurang 

 

Figur 13 Trovärdighet - Informationssökning Restaurang 
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 ”Vad som händer” 

 

I figur 15 har svaren sammanställts från frågorna som redovisas i figur 12,13,14 med tema 

längd/turåkning, restaurang samt ”vad som händer”. Vidare har kategorierna som innehåller 

turistbyrån, hotellreceptionen, annan personal på plats samt matbutiken/bensinmacken 

räknats samman under kategorinamnet personlig service. Sedan har kategorierna internet via 

dator och internet via mobiltelefon sammanställts under namnet internet, samt 

nyhetsblad/InternTV som fick en egen kategori. Diagrammet visar skillnaden mellan de som 

anser elektronisk information eller direktkontakt med fysisk person mest tillförligt. Här visar 

det att besökarnas handling speglar deras attityder. 

 Jämförelse mellan attityder och handling 
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4.5 Informella intervjuer med aktörer om deras roll som 

gästinformatörer 

Intervjuer har genomförts med aktörer inom Destination Vemdalen i syfte att få en bild av 

hur de upplever sina positioner som gästinformatörer. Vi ville även få en tydligare bild av 

hur situationen ser ut från aktörens sida, hur de upplever gästens informationsbehov.  

4.5.1 Intervju med personal på ICA i Björnrike  

ICA i Björnrike har flera kunder om dagen som behöver hjälp med gästinformation. Frågorna 

som ställs är av stor variation men det kan handla om vart restauranger finns, vart tomglas 

kan slängas, vart systembolagsombud finns samt geografiska frågor kring vemdalsområdets 

omgivning. Oftast så svarar personalen så gott de kan och de känner att de kan svara på det 

mesta. Personalen nämnde att de har gått en internutbildning som de ansåg givande. Om 

personalen inte har svar på gästernas frågor lotsar de dem vidare till Björnrikecentrat där det 

finns en hotellreception. Personalen på ICA Björnrike använder sig även av 

www.vemdalen.se samt tipsar kunder om hemsidan. De som frågar efter gästinformation är 

av varierande åldrar och de kan inte kategorisera en särskild typ av gäst (Personal, ICA 

Björnrike, 2012).  

4.5.2 Intervju med personalen på Statoil i Vemdalen by 

Personalen på Statoil i Vemdalen by hävdar att de är turistbyrån. Gäster ringer ofta och frågar 

om allt möjligt, tack vare att de har öppet till 21:00 varje kväll och finns tillgängliga. Det 

kommer besökare varje dag och frågar efter gästinformation. Personalen upplever att gästerna 

är förvirrade och inte vet vart de ska vända sig för att få den informationen de behöver. De 

anser att den nuvarande turistbyråns öppettider är alltför bristfälliga då många gäster söker 

information kvällstid och många besökare anländer även till Destination Vemdalen på 

kvällen. Personalen svarar på det mesta och det de inte kan svara på direkt söker de på 

internet via google eller aktörernas hemsidor. De saknar en riktig turistbyrå med den rätta 

kompetensen och resurserna, de tror inte på en renodlad turistbyrå men det skulle kunna 

fungera i kombination med exempelvis bensinmacken (Personal, Statoil Vemdalen by, 2012). 

4.5.3 Intervju med personal på ICA i Vemdalsskalet 

På ICA i Vemdalsskalet möter personalen ett fåtal kunder som behöver hjälp med 

gästinformation. De frågor som ställs handlar ofta om vart gästinformationen finns, vart det 

finns bankomat och systembolag. Personalen på ICA i Vemdalsskalet har tidigare innan 

destinationsbolaget bildades upplevt en stor förvirring bland kunderna, kring vad som är 
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”byn” och vad som är Vemdalsskalet. Personalen tycker att denna förvirring har minskat efter 

att destinationsbolaget startades. Kunder som ställer frågor kring information är av blandad 

karaktär, alltså ingen särskild målgrupp. Personalen försöker svara på det mesta, annars 

hänvisar de till Skistars gästservice (Personal, ICA Vemdalsskalet, 2012).  

4.5.4 Intervju med personal på ICA i Klövsjö 

ICA i Klövsjö har dagligen kunder som ställer någon typ av gästinformationsfråga. Frågorna 

varierar men det är oftast lokala frågor som berör just Klövsjö området, ex. hur man hittar till 

Gårdsmejeriet, frågor kring naturen, vart bästa vandringen/fisket finns m.m. Det är alla typer 

av målgrupper som kommer in och ställer frågor. På ICA i Klövsjö är personalen lokalbor så 

de kan oftast svara på kundernas frågor själva. Om det mot förmodan skulle vara något de 

inte har kännedom kring så hänvisar dem till den lokala turistinformationen (de hänvisar 

aldrig till internet) (Personal, ICA Klövsjö, 2012). 
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5 Analys 

I detta kapitel analyseras resultaten från undersökningarna och jämförs med den teoretiska 

referensramen. 

5.1 Gästinformationens funktion och betydelse  

Grängsjö & Norgren (2003) redogör för den kris under 1990-talet som satte många tuffa 

besparingskrav på kommunala verksamheter och däribland turistbyråverksamheten. Edholms 

förstudie (2011) visar att Destination Vemdalen inte är något undantag, då även deras 

turistbyrå har haft problem med verksamheten och tvingats begränsa sina öppettider. 

Grängsjö & Norgren (2003) beskriver turistbyråns traditionella roll som ett forum för 

samverkan mellan turismens olika intressenter. Vidare diskuteras de lokala positiva 

effekterna på näringslivet som turistbyrån tidigare bidragit med genom att informera 

besökarna. Detta gör destinationsbolaget till en viktig aktör på destinationen som en länk 

mellan destinationens näringsidkare. Andreas Edholm, VD på Destination Vemdalen AB 

menar att de idag har tagit över ansvaret för gästinformationen samt mycket av turistbyråns 

tidigare administrativa uppgifter. Ett problem som uppstår när destinationsbolag tar över 

driften av den tidigare kommunala turistbyrån är att alla aktörer som tidigare har blivit 

marknadsförda genom turistbyrån måste börja betala genom ett medlemskap i 

destinationsbolaget. Andreas diskuterar problematiken kring hur destinationsbolaget ska 

driva turistbyråverksamhet med till viss del kommunala bidrag. Då kommunen går in med 

ekonomiskt bidrag har alla aktörer rätt att få synas även om det inte är delägare eller 

medlemmar i destinationsbolaget. Andreas tror ändå på en framtid efter EU-projektets slut, 

med en delvis kommunfinansierad gästinformation (Edholm 2011; 2012). På Turistkompaniet 

i Krokom upplever Anneli Åman (2012) samma problem med att få aktörerna att förstå att 

marknadsföring inte längre är gratis som det tidigare har varit genom kommunens bidrag. 

Katarina Ceder Bång på Hälsingland Turism (2012) har en mer positiv syn på det 

ekonomiska då hon menar att de pengar som kommer tillbaka kan återinvesteras i 

marknadsföring för att lyfta hela destinationen. Det går inte att bedriva välgörenhet med 

skattebetalarnas pengar, ”turistbyråer” måste bli mer säljfokuserade för att få en hållbar 

framtid. I dagens läge måste destinationer tänka mer e-handel istället för enbart 

turistinformation. 

Stevens & Crook (2008) styrker destinationsbolagets betydelse på destinationen, de 

diskuterar att ett starkt destinationsbolag är nyckeln till en framgångsrik destination då det 
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skapar en bra balans mellan aktörer genom att undvika maktkamper och tydligt sträva mot 

samma mål. Vidare menar Kotler, Bowen & Makens (2003) att det är viktigt att ta hänsyn till 

berörda intressenter för att skapa hållbarhet och gynnsamma affärer. Då flera av besökarna i 

studiens enkätundersökning var återvändande besökare betyder det enligt Kotler & 

Armstrong (2008) att destinationen har lyckats med sin marknadsföring genom att leverera 

överlägset värde och behålla de existerande kundernas nöjdhet. Detta genom att hela tiden ha 

ett kundorienterat fokus. Kotler, Bowen & Makens (2003) beskriver att näringen har börjat 

jobba mer med marknadsföring på ett horisontellt plan där aktörer på samma nivå väljer att 

samarbeta. Destination Vemdalen är på väg i denna riktning dels genom destinationsbolagets 

existens samt det nya bokningssystemet som planeras där aktörer ska ha möjlighet att sälja 

varandra.   

Redan i Grängsjö & Norgrens (2003) studie diskuterades turistbyråns existens eller om det 

gick att ersätta den traditionella turistbyrån genom att sprida kunskap bland destinationens 

personal. Aktörer som intervjuades i samband med studien upplevde frustration kring 

ekonomiska förutsättningar som innebar att många tvingades korta ner öppettiderna. 

Destination Vemdalens åtgärd med att förlägga turistbyrådriften i Vemdalen by på befintliga 

aktörer som bedriver annan typ av verksamhet är ett steg i den riktningen som Grängsjö och 

Norgren diskuterar. Frågan är om Remax fastighetsbyrå och Ekbergs Fiske och Fritid är de 

idealiska aktörerna att förlägga gästinformationen på. Utifrån informella intervjuer med 

personal på ICA butikerna och Statoil macken inom vemdalsområdet framkom det att de får 

mycket frågor kring gästinformation. Personalen anser sig ha ett bra underlag till att besvara 

dessa genom värdskapsutbildningen som genomförts samt god lokalkännedom då många är 

bofast på orten. Men till viss del känner de att gästerna är förvirrade kring vart de ska vända 

sig för att få information. Personalen på Statoil i Vemdalen by anser att en gästinformation i 

kombination med exempelvis bensinmacken skulle kunna vara lösningen då den har goda 

öppettider, om de fick tillgång till resurser för att klara av den typen av verksamhet 

(Informella intervjuer Destination Vemdalen, 2012). Även Anneli Åman (2012) på 

Turistkompaniet i Krokom och Katarina Ceder Bång på Hälsinglands turism (2012) berör 

denna aspekt då de menar att fram till att digitala turistbyråer är en verklighet anser de att en 

kombination med en annan typ av verksamhet kan vara lösningen. Katarina tror även på en 

multifunktionell informationsplattform med exempelvis nyckelutlämning där provision samt 

annan ersättning ska motivera aktörerna att ta på sig uppdraget att bedriva gästinformation i 

samband med sin verksamhet. 
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5.2 Informationsbehovet 

Abraham Maslows behovspyramid visar grundläggande besökarnas behov utifrån en 

hierarkisk ordning. För att en destination ska vara av intresse för turisten så krävs det att 

basbehoven är enkla att tillfredsställa (Swartbrooke & Horner, 2007). Då Destination 

Vemdalens huvudsakliga besökare är barnfamiljer innebär detta att informationsbehovet är 

viktigare för att skapa trygghet och ge möjlighet till att nå högre upp i Maslows 

behovspyramid som självförverkligande och status. Swartbrooke & Horner (2007) diskuterar 

kring två olika grupper av motivationsfaktorer där den ena motiverar personen att ta semester 

och den andra får en person att välja en speciell destination. Dessa är påverkansfaktorer som 

förklarar hur gästen kan uppfylla hela Maslows behovspyramid under sin semester. När 

destinationen har lyckats ta hänsyn till dessa faktorer kommer det i sin tur kunna leda till 

nöjda gäster. Om destinationen har gjort ett bra proaktivt arbete och förutsett flera av 

gästernas behov leder det till ett ökat mervärde hos gästen, vilken genererar en god word of 

mouth. I enkätundersökningen anser respondenterna att väder är den typ av information de i 

första hand söker när de är på semester, då destinationens besökare till stor del är barnfamiljer 

visar undersökningen att information kring vädret har stor betydelse för att tillgodose 

gästernas basbehov. Även information om pister och liftar, karta över området, öppettider och 

aktiviteter är av betydelse för besökarna. Då vänner och bekanta är den största 

påverkansfaktorn visar det att de personliga/sociala behoven är väldigt viktiga att ta hänsyn 

till för aktörerna. Kotler, Bowen & Makens (2003) menar att utifrån aktörens sida är 

prissättningen viktig för att nå rätt målgrupp och skapa en tydlig image. Enligt studiens 

enkätundersökning är prisnivån viktig hos den nuvarande största målgruppen för 

destinationen. Men i och med den utveckling som sker inom destinationen med bland annat 

nybyggnationen av Klövsjö Panorama så kan det leda till att en annan typ av målgrupp hittar 

till vemdalsområdet (www.klovsjopanorama.se). Maslow samt Swartbrooke & Horner (2007) 

menar att status är en viktig motivationsfaktor för turister. Destination Vemdalens utveckling 

kan vara en risk då prisnivån är viktig för den nuvarande målgruppen. Men samtidigt en 

möjlighet att nå nya målgrupper som statusorienterade gäster och företagskunder.  

Kotler & Armstrong (2008) anser att det i en konsuments köpbeslutsprocess finns olika 

påverkansfaktorer som kulturella, sociala, personliga samt psykiska faktorer som påverkar 

vilket är viktigt för marknadsförare att ta hänsyn till. Enligt Litvin, Goldsmith & Pan (2008) 

är word of mouth och personliga influenser rankad som den viktigaste källan. Många 

reseföretag har idag lagt till en funktion på hemsidan där konsumenterna kan betygsätta och 
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recensera den egna upplevelsen, vilket visar sig ha stor påverkan på andra konsumenter. 

Foxall & Goldsmith (1994) beskriver köpprocessen där konsumenten vid planering av ett köp 

ser sig om efter vad som finns på marknaden. Här är elektronisk word of mouth av stor 

betydelse då köpen av turistprodukter till stor del sker på internet. Även det som sker efter 

konsumtionen är viktigt för turismaktören då en nöjd gäst gärna ger god respons på 

upplevelsen som sedan kan påverka kommande gäster. Studiens enkätundersökning visar att 

den viktigaste påverkansfaktorn i val av destination är vänner och bekanta då dessa inger 

förtroende. Likaså i sättet att söka information inför en resa är vänner och bekanta högt 

rankade, framförallt i åldergrupperna ungdomar och medelålders. Enkätundersökningen visar 

att 65 procent av respondenterna anser att personlig kontakt är mer trovärdigt än elektroniska 

informationskällor. Det syns en tydlig skillnad mellan äldre (50-68 år) och de yngre 

kategorierna där de äldre i större utsträckning föredrar direkt kontakt som informationskälla. 

Kracht & Wangs (2011) forskning visar att det finns många så kallade ”non-technophiles” 

som föredrar fysisk kontakt och kan känna sig hjälplösa bland cybermedierna. Vid en 

jämförande analys mellan respondenternas svar angående trovärdighet på informationskällor 

och hur de söker information på plats visar resultaten att besökarnas handling speglar deras 

attityder. De som anser att elektronisk information är mest trovärdig använder sig i stor grad 

av internet i sitt informationssökande. Medan de som anser direkt kontakt som mest trovärdig 

informationskälla använder sig i större grad av personlig service.  

Holloway, Humphreys & Davidsson (2009) menar att en semesterresa ofta involverar en stor 

summa pengar som spenderas relativt sällan vilket innebär att det ligger en hel del förtroende 

i köpet. Vidare menar författarna att det kan vara svårt för en marknadsförare att matcha den 

faktiska upplevelsen med vad som utlovas då turismen inte är homogen. Katarina Ceder Bång 

på Hälsingland Turism (2012) anser att det är viktigt med ett gott värdskap på internet och att 

vara närvarande där kunden är, exempelvis via chatt samt skype funktioner. Dock kan 

destinationen inte anpassa sig till alla, de som inte använder dagens teknologier är oftast inte 

en lönsam målgrupp enligt Katarina. Detta styrks med forskning av Hellman & Bergman 

(2009) då de anser att konsumenterna som söker information över internet spenderar mer 

pengar på sin semester. Andreas Edholm (2012) anser att det är viktigt att möta gästen både 

digitalt och fysiskt på plats. Anneli Åman (2012) vidhåller att vid en digitalisering förloras de 

personliga kunskaperna och erfarenheterna som ger mervärde och belyser det unika på 

destinationen. Hellman & Bergman (2009) menar att det finns olika turisttyper med skilda 
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behov. Dessa behov kan enligt Åman (2012) uppfyllas av den fysiska gästinformatören då 

den får möjlighet att avläsa behoven och därefter skräddarsy informationen. 

5.3 Informationskanaler 

Holloway, Humphreys & Davidson (2009) samt Grönros (2003) diskuterar båda 

turistproduktens särdrag. Då turistprodukten inte är en fysisk produkt blir det svårt för de 

potentiella köparna att konkretisera produkten då de i förväg inte kan göra en bedömning av 

vad de köper. Produkten kan heller inte flyttas till konsumenten då den produceras där den 

konsumeras. Det här uppmärksammas av Ekbergs Fiske och Fritid i Edholms förstudie 

(2011) då de menar att turistbyrån måste bli mer fysisk, de skulle vilja se de olika 

aktiviteterna i verkligheten på plats (ex. hästarna på plats). Detta styrks än mer i Hellman & 

Bergmans rapport (2009) där de uppmärksammar en trend som följer i spåren av ökad 

användning av elektronisk utrustning, där den bildbaserade informationen blir allt viktigare.   

Grängsjö & Norgren (2003) har i sin rapport fått respons från aktörer att det krävs en större 

IT-utveckling inom turistbyråns verksamhet för att undvika stagnation. Ekbergs som idag 

driver turistbyråverksamhet i Vemdalen by anser att denna utveckling krävs för att nå en 

större målgrupp. Destination Vemdalen AB jobbar idag med webbaserade lösningar för sin 

gästinformation i framtiden, bland annat destinationsportalen www.vemdalen.se, 

facebooksidan och en mobilapplikation som beräknas vara klar sommaren 2012. Edholm 

anser att det digitala får allt större betydelse hos gästen då 95 procent av besluten tas hemma 

framför datorn då den är tillgänglig dygnet runt (Edholm 2011; 2012). Detta styrks i studiens 

enkätundersökning där det visar sig att Skistars hemsida är det vanligaste sättet när gästen 

söker information inför resan. Men även vänner och bekanta är väldigt vanligt för 

vemdalsområdets besökare. Enkätundersökningen visar även att bokningsbarhet på internet är 

en viktig påverkansfaktor i val av destination. Hellman & Bergman (2009) diskuterar att 

internetrevolutionen har inneburit både möjligheter och hot för aktörerna då alla har 

möjligheten att finnas tillgängliga, men det är samtidigt svårt att nå fram till sin målgrupp. 

Studiens enkätundersökning visar att enbart en procent använder sig av www.vemdalen.se i 

första hand för att söka information inför resan, däremot har hälften av besökarna någon gång 

besökt destinationsbolagets hemsida. Katarina Ceder Bång (2012) anser att kunder själva 

väljer vilken information de vill ta del av, därför måste aktörer arbeta hårdare med att 

selektera målgrupper och skapa en mer individualiserad marknadsföring. Studiens 

enkätundersökning visar även att respondenterna använder sig av olika kanaler beroende på 
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vilken informationstyp de söker. Evans, Jamal & Foxall (2008) menar att marknadsförare har 

en stor utmaning då det gäller att fånga konsumenternas uppmärksamhet i kretsen av allt 

reklambrus, konsumenterna utsätts dagligen för 2000 reklambudskap och enbart 100 av dessa 

uppmärksammas. Vidare diskuteras att det är lika viktigt att hålla konsumenternas 

uppmärksamhet kvar som att fånga den. Även om många av gästerna besökt 

www.vemdalen.se och de flesta ändå har hittat vad de sökte så får tydligheten på hemsidan 

enligt enkätundersökningen ett lägre betyg vilket kan påverka uppmärksamheten/intresset för 

hemsidan. Hemsidan är endast ett verktyg för vidarelänkning till destinationsbolagets 

delägare och bidrar inte i sig med någon direkt information eller bokningsbarhet som leder till 

direktköp, där kan konsumenternas uppmärksamhet förloras. Då hemsidan enbart länkar 

vidare är det svårt för besökaren att jämföra de olika aktörernas utbud. Av de 100 000 

besökarna det senaste året länkas 70 000 besökare vidare till delägarnas hemsidor. Detta 

innebär att minst 30 procent av hemsidans besökare inte genomför något köp i direkt 

anslutning till besöket på www.vemdalen.se (Edholm 2012).  
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6 Slutsats 

I det avslutande kapitlet diskuteras resultaten som framkommit ur analysen i föregående 

kapitel. Här besvaras uppsatsens syfte och frågeställningar. Vidare berörs även förslag till 

en handlingsplan samt förslag på framtida forskning. 

6.1 Slutdiskussion 

Forskning har visat att destinationsbolag har en stor betydelse för att få en framgångsrik och 

långsiktigt hållbar destination. Vi anser att Destination Vemdalen AB har en viktig roll att 

spela då destinationen är geografiskt stor och utsträckt med många olika aktörer inblandade. 

Destinationsbolaget ger en möjlighet till att skapa jämlikhet mellan bland annat Skistar och 

de mindre aktörerna där de tillsammans kan dra nytta av varandra för att skapa en attraktivare 

destination för besökarna. Destinationsbolaget ska fungera som en ”spindel i nätet” som 

binder samman olika viljor och intressen, därför är det även naturligt att destinationsbolaget 

tar på sig rollen att ansvara för gästinformationen. Vår önskan är att Destination Vemdalen 

AB ska vara spindeln i nätet även externt ut mot gästerna, där destinationsbolaget ska vara 

den naturliga knytpunkten dit gästen vänder sig för all typ av information oavsett vilken aktör 

som är slutproducent. Vi anser att det är viktigt med en tydlig strategi kring exponering av 

delägare respektive aktörer som inte har valt att gå med i destinationsbolaget. Vi anser även 

att det mest gynnsamma för hela destinationen är att även de som inte betalar får synas men i 

mindre utsträckning. En mindre gynnsam exponering bör motivera till att gå med som 

delägare i destinationsbolaget.  

En diskussionsfråga som berörts är om gästinformation ska vara kommunfinansierad eller 

inte i framtiden. Som det ser ut så kommer kommunen till viss del i framtiden fortfarande 

finnas med som en finansiär. Det gäller här för destinationsbolaget att sätta upp tydliga regler 

för både aktörer som är medlem och inte, självklart är det bästa scenariot om alla aktörer på 

destinationen betalar och går med som fullständiga medlemmar. Vi anser att det är riskfyllt 

att utesluta vissa aktörer ur den gemensamma marknadsföringen och därigenom krympa 

utbudet som leder till lägre total attraktionskraft för destinationen.  

Studien har visat att framtidens gästinformation allt mer kommer vara baserad på det digitala. 

De flesta av Destination Vemdalens besökare är redan där idag och använder sig av de 

digitala verktygen. Många besökare anser att bokningsbarhet på internet har en stor betydelse 

vid val av destination. Studien visar att även om det digitala är på framfart så litar 65 procent 
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av besökarna fortfarande mest på den direkta kontakten med en fysisk person. Därför är det 

viktigt att skapa en trovärdig destinationsportal med fullständig information, som aktörerna 

och gästinformationen kan förlita sig på. Katarina Ceder Bångs åsikter kring det virtuella 

värdskapet som bygger på en tvåvägskommunikation där destinationen ska finnas tillgänglig 

anser vi vara en viktig del att beakta för att lyckas med en digitaliserad gästinformation. Vi 

anser att en inventering av befintliga hemsidor som rör gästinformation inom Destination 

Vemdalen bör genomföras, för att tydligare kanalisera gästerna till huvudsidan. Detta för att 

kvalitetssäkra produkten och ge vemdalsområdet en strukturerad fasad och förenkla för 

besökare. Den nya destinationsportalen kommer leda till en jämnare kvalité på 

gästinformation över hela destinationen. Framförallt de utländska besökarna kan idag med 

allt för många gästinformationssidor ha svårt att orientera sig bland de olika avsändarna. En 

tydligare kommunikation med en flerspråkig hemsida kan leda till fler utländska besökare då 

kommunikationen förenklas.  

För att ha möjlighet att bedriva en funktionell gästinformation är det betydelsefullt att ha rätt 

kompetens, vilket innefattar bland annat digitala kunskaper då det är extremt viktigt med 

ständigt uppdaterad gästinformation. Hälsingland Turisms reflektioner kring förnyade 

marknadsföringsstrategier där de satsat på bredare kanaler har gett ett lyckat resultat i stor 

ökning av besökarsiffror på hemsidan. Denna trend kan även ses hos turistbyrån i Krokom 

där alltfler besöker hemsidan men de fysiska besökarsiffrorna minskar. Fler besök på 

hemsidan behöver dock inte leda till ökad konsumtion. Det är viktigt att behålla gästernas 

intresse och få dem att gå till nästa steg i köpprocessen där de genomför en bokning, här 

anser vi att det är viktigt att förenkla för gästen. Destination Vemdalens gäster visar sig vara 

priskänsliga vid valet av destination. Därför är det extra betydelsefullt för aktörer att vara 

tydlig med sin prissättning för att gästen enkelt ska kunna välja att köpa produkten. Vi anser 

att Destination Vemdalens hemsida har en hel del att utveckla på detta område, det är för 

många länkningar innan gästen når den produkt de är ute efter och faktiskt kan ta ett beslut 

och göra en bokning. För att få en hållbar och attraktiv gästinformation så måste det vara 

enkelt för gästen att jämföra utbudet. För att öka mångfalden på destinationen är det viktigt 

att alla aktörer blir bokningsbara på samma plattform och därav få samma chans att sälja sina 

produkter via destinationsportalen. Vi bedömer att graden av bokningsbarhet på internet 

påverkar gästens köpbeslut i stor omfattning. För att kunna öka antalet gäster även sommartid 

anser vi att kvalitén och bokningsbarheten på www.vemdalen.se är extra betydelsefull då 
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Skistar som är en stark aktör vintertid inte aktivt jobbar med sommarprodukten på 

destinationen.  

Även om gästinformationen till stor del kommer att finnas på internet så finns det mycket att 

jobba med för att öka köpkraften hos den unika turistprodukten. Många forskare har 

diskuterat problematiken kring turistproduktens särdrag, då den inte går att ta på och lagra. 

Det går heller inte att garantera turistproduktens kvalité då upplevelser aldrig är homogena. 

Gästinformation kommer i framtiden vara beroende av virtuella medel som rörliga bilder för 

att skapa en bättre känsla för produkten, vilket leder till en förenklad köpprocess hos den 

komplexa turistprodukten.  

Vänner och bekanta har visat sig vara den viktigaste påverkansfaktorn vid val av destination i 

denna studie. Detta kan delvis ersättas med ratings på internet då dessa kommentarer från 

tidigare besökare är oberoende från destinationsbolagets aktörer. Det är viktigt för kunden att 

den kan ta till sig word of mouth för att den ska känna sig tryggare i sitt köp. Ratings kan 

vara en hjälp för aktörerna i kvalitetssäkring och utveckling av sina produkter då de får 

kontinuerlig feedback anonymt från gästerna. Dessa åsikter når annars inte fram till aktörerna 

i samma utsträckning. 

Insatta aktörer inom turismnäringen verkar vara eniga om att det på mindre destinationer 

fungerar bättre att administrera den fysiska gästinformationen i samband med annan 

verksamhet som en multifunktionell informationsplattform där annan typ av service ändå 

äger rum. Det är viktigt att möta gästerna där de ändå rör sig och där de kan ställa frågor 

naturligt utan att det ska bli besvärligt för gästen att ta sig dit. Destination Vemdalens lösning 

på turistbyrådrift i Vemdalen by idag är inte den optimala. Hos Remax som har i 

huvuduppgift att sälja fastigheter rör sig inte den ”vanliga turisten” naturligt om de inte har 

för avsikt att köpa fastighet och därtill så är öppettiderna väldigt begränsade. Personalen på 

Statoilmacken som ligger alldeles intill upplever turisterna som förvirrade över vart de ska 

vända sig för att få den information de behöver, speciellt kvällstid får de många samtal från 

gäster. Ekbergs Sport och Fritid känns som en mer naturlig plats att kombinera denna 

verksamhet på då de är experter på sitt område, jakt och fiske. I studiens enkätundersökning 

anser få av besökarna att de vänder sig till bensinmacken/matbutiken för gästinformation. 

Däremot upplevde personalen hos dessa att de får mycket frågor av den karaktären. Vi tror att 

meningsskiljaktigheterna beror på att gästen inte gör en aktiv informationssökning och därför 

reflekterar de inte över sitt informationssökande på bensinmacken/matbutiken.  
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Sammanfattningsvis menar vi att det finns olika behov hos gästerna och därav krävs många 

kanaler! 

6.2 Förslag till handlingsplan för framtidens gästinformation 

Vi anser att det rent praktiskt fortfarande måste finnas personal som jobbar med att ständigt 

uppdatera destinationsportalen www.vemdalen.se som i framtiden kommer att vara det 

viktigaste verktyget för gästinformation och försäljning. Personal bör finnas tillgängligt för 

att kommunicera och supporta gästerna på internet för att därmed bidra till ett gott värdskap 

och ökad försäljning. Den nya destinationsportalen kommer att finnas som stöd för de mindre 

gästinformationsfilialerna som är bemannade på exempelvis hotellreceptioner, ICA eller 

Statoil. Aktörerna som finns tillgängliga på destinationsportalen bör ha administrativ tillgång 

till sin egen produkt för att ha möjlighet att styra sitt produktutbud. Detta leder till att 

informationen är kvalitetssäkrad och missförstånd mellan aktören och destinationsbolaget 

undviks. Om aktören inte har kunskap och möjlighet att själva administrera sin egen produkt 

ska de ha möjlighet att köpa den tjänsten av destinationsbolaget.  

En diskussionspunkt som bör beaktas är hur Skistars roll ska hanteras, ska de i fortsättningen 

ha sin egen nyckelutlämning med liftkortsförsäljning eller ska destinationsbolagets gästcenter 

förläggas i samma lokaler som Skistars gästservice? Vi anser att det optimala vore att 

destinationsbolaget tar över Skistars stuguthyrnings administrativa delar (försäljning och 

nyckelutlämning). Även de andra aktörernas stuguthyrningsverksamhet som i framtiden 

kommer att marknadsföras och säljas via destinationsportalen bör ha sin nyckelutlämning på 

det nya gästcentret. Eftersom det nya gästcentret kommer vara placerat vid Vemdalsskalets 

nya centrum så kommer övriga områdens nyckelutlämning ske i samband med 

gästinformationsfilialerna. En annan viktigt praktisk fråga är huruvida det ska vara möjligt att 

köpa övriga produkter från Skistar på destinationsportalen, eventuellt kan det vara bäst att 

Skistars liftkort och skidskola ligger kvar under deras gästservice. Då detta kan leda till 

onödig trängsel på det framtida gästcentret och gästinformationsfilialerna. 

Destinationsportalen (www.vemdalen.se) ska vara en fullservicehemsida där besökaren och 

personal inom destinationen kan hitta all gästinformation från hela destinationens aktörer 

utan att behöva länkas till en extern hemsida. Destinationsportalen ska fungera som en 

handelsplats där alla aktörer finns bokningsbara oavsett om det gäller boende, aktiviteter eller 

bord på destinationens restauranger.  
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Gästinformationsfilialerna (GIF) kommer att vara utlokaliserade på de olika geografiska 

områdena inom destinationen. De kommer att ha till huvuduppgift att ansvara över sitt 

geografiska områdes praktiska service samt svara på den gemensamma supporttelefonen. Det 

är viktigt att dessa har kunskap kring hela Destination Vemdalen, gästen ska inte märka 

skillnad på informationskvalité om det pratar med exempelvis gästinformationsfilialen i Hede 

eller Klövsjö. Personalen på gästinformationsfilialerna ska känna sig bekväma i sin roll som 

gästinformatörer och känna sig trygga i användningen av destinationsportalen. 

Gästcentret kommer att finnas vid Vemdalsskalets nya centrum vilket blir som ett 

huvudkontor utformat som ett mindre gästcenter. Vår tanke är att Destination Vemdalen AB 

kommer att vara stationerade här. Gästcentret kommer att bestå av virtuellt utformad 

information där gästen kan se de olika aktörernas produkter via filmklipp där gästerna kan 

leva sig in i aktiviteten på tv-skärmar inne i gästcentret. Ett visst utbud av bland annat kartor 

kommer självklart att finnas kvar i pappersformat. 

I Gästcentret ska både det administrativa backoffice arbetet med destinationsportalen finnas 

samt ansvaret för support ut mot gästen via chatt och e-post. Det ska även genomföras 

frontdesk arbete i form av försäljning och gästinformation baserad på den digitala 

destinationsportalen. Telefonsupport kommer även erbjudas. Den kommer att skötas av alla 

gästinformationsfilialer beroende på vem som har ledig kapacitet. Om alla 

gästinformationsfilialer är upptagna så kopplas gästen automatiskt vidare till huvudkontorets 

backoffice team. Detta för att fördela belastningen och effektivisera verksamheten i den mån 

det är möjligt. Detta spar även in på personalresurser på huvudkontoret. Figur 16 visar ett 

organisationsschema för framtidens gästinformation i Destination Vemdalen: 
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Figur 16 Organisationsschema för framtidens gästinformation i Destination Vemdalen 

 

 

6.3 Förslag till framtida forskning 

För att ha möjlighet att applicera studiens handlingsplan på andra destinationer bör en 

fallstudie av andra typer av organisationer och destinationer genomföras. Då denna studie är 

av begränsad tidsrymd har den fokuserats på gästernas informationsbehov och därav bildat en 

teoretisk grund. För att praktiskt arbeta vidare på området bör fler aktörer införas i 

diskussionen, både från kommuner och näringsliv. Fortsättningsvis bör en djupare analys 

genomföras kring finansieringsfrågor (inklusive provisionssystem), tekniska lösningar samt 

lagar och förordningar kring internethandel. 
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Bilaga 1: Enkätundersökning för framtidens gästinformation 

Undersökningen görs i syfte att ta reda på hur informationsbehovet hos Destination Vemdalens 

besökare ser ut, samt hur de går tillväga för att tillgodogöra sig information kring destinationen. 

Studien kommer att användas i en kandidatuppsats på Mittuniversitetet Östersund. Den genomförs i 

samarbete med Destination Vemdalen AB i syfte att utveckla framtidens gästinformation. 

OBS: Endast ett kryss får användas på respektive fråga! 

1. Är du: 

 Man    

 Kvinna  

 

2. Hur gammal är du?  

 

3. Hur många gånger har du besökt vemdalsområdet?  

 En gång   

 2-5 gånger   

 En gång om året   

 Flera gånger per säsong 

Innan resan   

4. Hur söker du information INFÖR din resa då du har bestämt att du ska åka?  

 Vänner och bekanta  

 Kontaktar turistbyrån (e-post,telefon) 

 Ringer till bokningen på destinationen  

 Googles sökmotor 

 Hemsidan för det du söker (ex. Boende,aktivitet,transport) 

 Destinationsbolagets hemsida  

 Bokningssidor (ex. Hotels.com) 

 Sociala meder som t.ex. Facebook 

 SkiStars hemsida/bokning 

 Magasin/resemagasin (ex Vemdalsjournalen, skidmagasin etc etc. ) 

 Turistinformationsappar 

 Annat - Öppen 

 

5. Vad påverkas du av i val av destination? 

Vänner och bekanta:   Inte alls                Väldigt mycket 

Prisnivån på destinationen:  Inte alls                Väldigt mycket 

Bokningsbarhet på internet:  Inte alls                Väldigt mycket 

Facebook:    Inte alls                Väldigt mycket 
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Twitter:    Inte alls                Väldigt mycket 

Bloggar:     Inte alls                Väldigt mycket 

Hemsidor/Internetforum:    Inte alls                Väldigt mycket 

Resemagasin:    Inte alls                Väldigt mycket 

TV-reklam:    Inte alls                Väldigt mycket 

Reseprogram på tv:    Inte alls                Väldigt mycket 

Annonser i dagstidningen:   Inte alls                Väldigt mycket 

Annat _____________________________________ 

 

6. Vilken hemsida har du i huvudsak använt dig av för att hitta information? 

 

7. Har du besökt www.vemdalen.se ? 

 Ja   

 Nej   

Om nej, hoppa över fråga 8-10: 

8. Om ja, vad sökte du? 

 Boende    

 Längdskidåkning 

 Alpin skidåkning 

 Övriga aktiviteter 

 Väderinformation 

 Restaurangutbud 

 Afterski 

 Öppettider   

 Karta över området 

 Inget särskilt    

 Annat _______________ 

  

9. Hittade du vad du sökte? 

Inte alls                 Absolut 

 

10. Anser du att hemsidan är tydligt strukturerad ? 

Inte alls                 Absolut 
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På destinationen 

 

11. Vilken är den vanligaste informationen som du söker när du ÄR på skidsemester?  

 Öppettider   

 Väder   

 Aktiviteter   

 Restauranger 

 Transporter 

 Karta över området (Var saker finns) 

 Längdspår 

 Pister/liftar  

 Annat  __________________ 

 

12. Om du på plats vill ha information kring längdåkning och turåkning, vart vänder du dig? 

 Söker på internet via dator  

 Söker på internet via mobiltelefonen 

 Turistbyrån 

 Hotellreceptionen   

 Skistars gästservice 

 Frågar annan personal på plats 

 Lokala matbutiken/bensinmacken 

 Nyhetsblad/Intern TV 

 Annat __________________  

  

13. Om du på plats vill ha information om lunch- och a la carte restauranger, vart vänder du 

dig? 

 Söker på internet via dator  

 Söker på internet via mobiltelefonen 

 Turistbyrån 

 Hotellreceptionen   

 Skistars gästservice 

 Frågar annan personal på plats  

 Lokala matbutiken/bensinmacken 

 Nyhetsblad/Intern TV 

 Annat __________________ 

 

14. Om du på plats vill ha information kring ”vad som händer” på destinationen, vart vänder du 

dig då? 

 Söker på internet via dator  

 Söker på internet via mobiltelefonen 

 Turistbyrån 

 Hotellreceptionen   

 Skistars gästservice   

 Frågar annan personal på plats 

 Lokala matbutiken/bensinmacken 

 Nyhetsblad/Intern TV  

 Annat _________________ 



Josefine Nyström  2012-06-07 

Karin Nås-Englund   

 

 

 

15. Vilken typ av information känns mest trovärdig? 

 Elektroniskt, ex. hemsidor, mobilapplikationer m.m.   

 Direkt kontakt med en fysisk person. 

Varför_________________________________  

 

 

 

 

 

Tack för din medverkan! 

Josefine Nyström & Karin Nås-Englund 
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Bilaga 2: Kvalitativa Intervjufrågor  

 

Anneli Åman: 

- Hur anser du att framtidens Turistbyråverksamhet kommer att fungera? 

- Hur ska turistbyråverksamheten få en hållbar ekonomi i framtiden? 

- Hur viktigt kommer den fysiska turistbyrån att vara i framtiden? 

- Vad tror du om systemet där företagare säljer varandra?  

- Hur tror du framtidens gästinformation kommer att utvecklas? 

 

Andreas Edholm: 

- Hur jobbar destinationsbolaget idag med gästinformation?  

- Vilka kanaler använder ni er av? 

- Hur finansieras den idag? 

- Hur ser ni på framtidens utveckling av gästinformation? 

- Hur ska gästinformationen finansieras i framtiden? 

- Hur viktig tror du att den fysiska turistbyrån kommer att vara i framtiden?  

 

 

Katarina Ceder Bång: 

- Berätta kortfattat om projektet. 

- Hur anser du att framtidens gästinformation kommer att fungera generellt? 

- Hur ska gästinformation få en hållbar ekonomi i framtiden? 

- Hur viktig kommer den fysiska turistbyrån att vara i framtiden? 

- Tror du att lösningen kan ligga i att kombinera gästinformation tillsammans med 

annan verksamhet? 
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Bilaga 3 Informella intervjuer 

- Hur ofta får ni frågor som rör gästinformation? 

- Vilken typ av frågor handlar det om? 

- Hänvisar ni då gästen vidare eller hur gör ni? 

- Kan ni se någon särskilt typ av människor som frågar efter information hos er? 

 

 

 


