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Abstract  

 

Visit Sweden is a marketing company with the main objective to promote Sweden from 

a tourism perspective internationally. Visit Sweden’s main office is in Stockholm. Other 

than that, Visit Sweden has twelve abroad offices which focus on marketing of Sweden 

in the specific country. To make Visit Sweden’s marketing as efficient as possible, the 

focus is on marketing to the global traveller. They have also studied how Sweden is 

perceived internationally.  

 

This study aims to understand what the image of Sweden is communicated 

internationally. It highlights Visit Sweden’s way to market Sweden from a tourism 

perspective. The study is based on Visit Sweden’s main markets and how Visit Sweden 

works towards different subgroups within “the global traveller”. To further understand 

how the image of Sweden is internationally, I have done a survey which people from 

different countries have answered. The objective of questionnaire survey was to 

understand how people in other countries look at Sweden. 

 

The conclusion of the study; Visit Sweden has focused on a target group “the global 

traveler” that has the same values that exist in Sweden. Visit Sweden’s marketing is 

communicated out to their main countries, based on what people in the country is 

interested in doing on their vacation. The picture of the global traveler in Visit Sweden's 

main countries is therefore reflected in the person’s own interests. According, to the 

survey, which was based on a mix of different people in the world, it appears that 

Sweden has an established image as reminiscent of how it looks in the most northern 

part of Sweden. Both the global traveler and the people from the survey see Sweden as a 

country of innovation. The picture of Sweden as a country of innovation goes along 

with Visit Sweden’s goals to market the country. However, the general knowledge 

about Sweden needs to get better among potential international visitors.  

 

Nyckelord: Sverige, Visit Sweden, turism, marknadsföring, image, målgrupp, 

kommunikation, internationellt, Sverigebilden 
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Förord 

Denna uppsats är ett examensarbete inom Turismprogrammet, skriven vid 

Linnéuniversitetet i Kalmar under höstterminen 2016. Jag vill först börja med att tacka 

respondenterna, som har hjälpt mig att svara på min enkätundersökning. Jag vill också 

tacka mina vänner som hjälpte mig att sprida enkätundersökningen, som gjorde att jag 

fick svar från olika nationaliteter och åldersgrupper. Tack vare dem har min studie blivit 

möjlig att utföra. Jag tackar även min handledare Christer Foghagen som har stöttat och 

gett respons under arbetets gång. Hans Wessblad, examinator vill jag också rikta ett tack 

till, som har hjälpt mig under seminarietillfällena. Tillslut vill jag tacka opponenterna, 

vars ifrågasättande och kritik hjälpt mig skriva en bättre uppsats.   

  

Kalmar 2017-01-09 

 

 

Caroline Lennefors 
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1 Inledning 

Detta kapitel ger läsaren en översikt över vad uppsatsen kommer att handla om. Det ges 

bakgrund, förklaring av problemområde, syfte, frågeställning samt avgränsningar och 

disponering av studien.  

 

1.1 Bakgrund 

Visit Sweden är ett kommunikationsföretag som delvis ägs av staten via 

Näringsdepartementet. Kommunikationsföretaget är Sveriges officiella informations- 

och marknadsföringskanal, vars främsta uppgift är att marknadsföra varumärket Sverige 

internationellt. Marknadsföringen av Sverige görs i ett samarbete med olika turistföretag 

och turistorganisationer (Visit Sweden, Vårt uppdrag, 2016). Företagen och 

organisationerna har gemensamma mål, som bl.a. är att höja Sveriges attraktionskraft 

internationellt (VS, Målgrupper, 2016). Genom samarbete med olika turismrelaterade 

företag och organisationer får Sverige en allt mer konkurrenskraftig besöksnäring på 

lång sikt (VS, Vårt uppdrag, 2016).  

 

Besöksnäringen i Sverige har ett mål för en gemensam turismutvecklingsstrategi fram 

till år 2020. Strategin har skapats av Svensk Turism och Visit Sweden är en av 

aktörerna bakom. Strategin innebär att: 1. De utländska besökarnas konsumtion ska 

fördubblas 2. Sverige ska vara primärt resmål för en prioriterad grupp, 3. Allt ska ske 

genom hållbarutveckling. Målen ska ske genom strategiskt samarbete, förbättrad 

tillgänglighet, effektiv marknadsföring samt fler upplevelser. Med hjälp av strategin 

kommer attraktionen av Sverige att bli större (VS, Vårt uppdrag, 2016). 

 

Visit Sweden har huvudkontor i Stockholm samt utlandskontor i tolv olika länder. 

Utlandskontoren ligger i Danmark, Finland, Frankrike, Italien, Kina, Nederländerna, 

Norge, Ryssland, Spanien, Storbritannien, Tyskland samt USA. Under 2016 började 

Visit Sweden arbeta på en ny marknad, Indien. Inget utlandskontor har ännu etablerats i 

Indien. Genom att ha utlandskontor i olika länder kan Visit Sweden följa det aktuella 

landets samhällsutveckling och kultur. Kommunikationsföretaget kan i sin tur förstå vad 

det aktuella landets invånare vill ha ut av sin Sverigesemester, så de sedan kan förmedla 

ut en effektivare marknadsföring av Sverige. Eftersom Visit Sweden kommunicerar 
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med andra länder om Sverige, stärker de Sveriges varumärke internationellt. Det stärkta 

varumärket bidrar i sin tur till att fler människor uppmärksammar Sverige. Fler turister 

bidrar till ökande intäkter och fler arbeten i Sverige (VS, Vårt uppdrag, 2016).   

 

Visit Sweden arbetar främst med fritidsturismen, men delar av metodiken går att 

tillämpa på Meetings & Incentive
1
.  Till Visit Sweden vänder sig framtida besökare som 

vill söka efter semester- och hotellinformation, se bilder av Sverige samt förstå Sveriges 

kultur (VS, Vårt uppdrag, 2016). Intresset internationellt för Sverige växer allt mer. I 

Sverige finns det därmed potential för ökad lönsamhet för alla inom besöksnäringen 

(VS, Målgrupper, 2016)  

 

1.2 Problemdiskussion 

Sverige har många olika ”ansikten”, vilket både kan vara en för och nackdel ur 

turismsynpunkt. Å ena sidan kan det vara svårt att marknadsföra de olika delarna på ett 

enhetligt sätt, men å andra sidan finns mycket att upptäcka och uppleva i turistlandet 

Sverige. Beroende på vad Visit Sweden marknadsför av Sverige, ser marknadsföringen 

väldigt olika ut. När marknadsföringsfokusen ligger på det nordliga Sverige, är naturen 

som ligger i fokus. Där finns både den högsta och lägsta punkten i hela Sverige. Det 

högsta berget i Sverige är Kebnekaise (Svenska Turistföreningen, 2016) och den lägsta 

punkten i Sverige är Järnmalmsgruvan i Kiruna (Kirunalapland.se, 2016). I Jukkasjärvi, 

nära Kiruna ligger ICEHOTEL. ICEHOTEL är ett unikt hotell byggt av snö och is som 

byggs upp på nytt varje höst. ICEHOTEL är en bra attraktionskraft för norra Sverige 

och lockar 1000-tals turister från de olika kontinenterna varje år. I norra Sverige finns 

även en unik samekultur och samemuseum.  På vintern har besökare möjlighet att se 

norrsken från Aurora Sky Station och på sommaren finns det möjlighet att vandra och 

därmed uppleva midnattssolen och gå på Kungsleden (VS, Northern Sweden, 2016).  

 

I kontrast till det glest befolkade skogslandskapet, marknadsför Visit Sweden Upplands 

två av Sveriges fyra största städer: Stockholm och Uppsala. Stockholm marknadsförs 

som en stad med storstadslivets puls (VS, Central Sweden, 2016) och Uppsala som den 

akademiska staden med ett av Sveriges största universitet. Öst- och Västkustens 

skärgårdar marknadsför Visit Sweden som ”en klass för sig”. Göteborg på västkusten 

                                                 
1
 Business relaterade möten  
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marknadsförs som Sveriges andra största stad med gott om olika resejournalister och 

matbloggare p.g.a. det stora utbudet av skaldjur och restauranger (VS, Gothenburg, 

2016). Vidare marknadsförs södra Sverige och Skåne med sina platta, stora slätter och 

jordbruk. Ystad presenteras speciellt där turister kan besöka olika ställen där 

världskända serien Wallander spelats in. Södra Sverige och främst Malmö har en 

koppling till Danmark via Öresundsbron. Malmö marknadsförs som Sveriges tredje 

största stad med ett mångkulturellt samhälle (VS, Southern Sweden, 2017). 

 

Sverige är mångfacetterat och det kan bidra till att Sverige får en ”spretig” image. Vilket 

kan ge ett försvagat varumärke och kan vara svårare att marknadsföra bilden av ”varan 

Sverige”. Ett sätt att mäta om varan har ett starkt varumärke är att fråga olika 

konsumenter vad de först tänker på (top-of-the-mind medvetande) när de ska nämna en 

vara inom varukategorin (JUST™ Creative, 2016). Som exempel kan tas att Coca-Cola 

ligger i många människors top-of-mind medvetande när en läsk ska nämnas. För att 

Sverige ska kunna ligger i en persons top-of-mind medvetande internationellt, behöver 

landet ha en image för att ”varumärket Sverige” ska bli starkt (Hakala, Svensson & 

Vincze 2012 ). 

 

Resandet har ökat i hela Europa, både bland fritids- och affärsresenärer (Dagens 

Nyheter, 2016). Två av tre besökare som reser till Sverige är ifrån Norge, Finland och 

Danmark och 46% av alla besök som görs är dagsbesök. Från andra länder görs flest 

flerdagsbesök (Tillvaxtverket.se, 2016).  

 

1.3 Syfte  

Syftet med studien är att undersöka vilken bild av Sverige som kommuniceras 

internationellt från ett turismperspektiv. 

 

1.4 Frågeformulering 

För att kunna uppfylla syftet med undersökningen har följande frågeställning valts:  

- Vilken bild av Sverige kommuniceras internationellt inom turismområdet? 

 



 

 

  8 (66) 
 

1.5 Avgränsningar 

Eftersom att syftet är att undersöka vilken bild av Sverige som kommuniceras 

internationellt från ett turismperspektiv, har jag valt att avgränsa mig till hur Visit 

Sweden marknadsför Sverige och vilken bild av Sverige en del personer internationellt 

har. Jag har valt att fokusera på Visit Sweden eftersom det är Sveriges officiella 

informations- och marknadsföringskanal inom turism. Dock har jag inte gjort någon stor 

undersökning av Visit Swedens nya marknad Indien, eftersom det inte finns så mycket 

information om den marknaden än. Jag valde att i enkätundersökningen att exkludera 

personer boende i Sverige, eftersom jag ville få ett internationellt perspektiv på hur 

Sverige uppfattas utåt. Eftersom enkätundersökningen gjordes via Facebook finns det en 

begränsning i vem som fick tillgång till frågeformuläret.  

 

1.6 Disposition  

Första kapitlet av uppsatsen omfattar inledningen innehållande bakgrund, 

problemformulering, syfte, frågeställning och avgränsningar. Det andra kapitlet 

omfattar metoden till uppsatsen. Kapitel 3 t.o.m. 5 beskriver varsin kategori med empiri 

undersökning i början och beskriver kategorin utifrån tre olika dimensioner. Efter 

empiriundersökningen behandlas teoriundersökning av samma kategori. 

Teoriundersökningen följs av varsin delanalys som omfattar kapitlet. I kapitel 3 

beskrivs vad för någon målgrupp Visit Sweden riktar sig marknadsföring mot. Kapitel 4 

beskriver vad för image Sverige har utomlands, därtill även resultatet av min 

enkätundersökning. Kapitel 5 presenterar hur kommunikationen mellan Visit Sweden 

och dess målgrupp sker samt vilken marknadsföring som kommuniceras ut av Sverige. 

Kapitel 6 behandlar slutsatser som de empiriska och teoretiska analyserna genererat. I 

slutet av uppsatsen finner läsaren källhänvisning och bilagor.   
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2 Metod 

Metodkapitlet belyser de tillvägagångssätt som har använts för att genomföra studien. 

Metodik, datainsamling med urval av informanter och respondenter, samt 

metoddiskussion kommer att presenteras.  

 

2.1 Metodik  

Inom metodologin valde jag att utgå ifrån en induktiv ansats. Med en induktiv ansats är 

forskaren obunden till andra forskares teorier och kan på så vis komma upp med eget 

material som sedan kopplas till teori (Smith 2010). Jag har valt att utgå ifrån en induktiv 

ansats, eftersom jag då som forskare först börjar min empiriska insamling. Den 

induktiva ansatsen ansåg jag som intressant, eftersom att jag ville börja undersöka hur 

bilden av Sverige kommuniceras internationellt utan att ta hänsyn till vad teorin säger 

om ämnet. Efter jag uppnått en empiriskmättnad bearbetade jag materialet från fältet 

och drog slutsatser. Efter jag dragit slutsatser från det empiriska fältet letade jag i teorin 

i vad teoretiska artiklar sa om ämnet, sedan analyserade jag det slutgiltiga materialet 

från empirin och teorin.   

 

I studien har jag använt mig utav personlig kommunikation, internetsök, 

enkätundersökning, böcker samt teoretiska artiklar. Källorna har givit resultat i 

kvalitativa data, i form av ord, samt kvantitativa data, i form av siffror. Internet har i 

min studie varit den främsta kommunikationsvägen. Det finns två distinktioner som det 

bör tas hänsyn till när internetbaserad forskning plockas fram. De två skillnaderna är 

synkron och asynkron. När forskaren samlar information via synkron, menas det att 

datainsamlingen sker just nu, t.ex. via livechatt.  Asynkrona metoder betyder istället att 

forskningen inte sker i realtid. Snarare att informanten eller respondenten och 

forskningen inte behöver vara uppkopplade samtidigt. Intervjuer kan istället ske via 

epost eller enkätfrågor (Bryman 2002). Asynkrona metoder lämpar sig bäst i min 

undersökning eftersom jag kommunicerat med människor i andra länder där det finns 

tidsskillnader.  

 

2.2 Datainsamling 

Urval 
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Syftet med studien är att undersöka hur bilden av Sverige kommuniceras internationellt. 

För att få tag på information av hur Sverigebilden, från ett turismperspektiv 

kommuniceras internationellt, valde jag att fokusera på Visit Swedens arbete utomlands. 

För att få extra information om vilken bild personer internationellt har av Sverige 

utförde jag en enkätundersökning, där jag fokuserade på personer från olika länder.  

 

Visit Sweden 

Jag besökte Visit Swedens utlandskontor i New York och London sommaren 2016. Jag 

besökte det två utlandskontoren eftersom jag redan då hade en i idé om att jag ville 

skriva i min C-uppsats om hur bilden av Sverige kommuniceras ut internationellt via 

Visit Sweden. Jag pratade då med Visit Swedens medarbetare och fick se hur de 

arbetade på de två olika kontoren. Genom besöken fick jag en konkret bild av hur Visit 

Sweden arbetar för att kommunicera ut en bild av Sverige internationellt. Därefter sökte 

jag vidare information via internet. 

 

Efter att jag själv bekantat mig om hur Visit Sweden arbetar, intervjuade jag Israel 

Úbeda, PR-manager på Visit Swedens utlandskontor i Spanien, via email. Anledningen 

till att jag valde att intervjua Úbeda, var att jag anser att Úbeda som PR-manager 

besitter hög kunskap om marknadsföring av Sverige. Úbeda hänvisade mig vidare till 

Visit Swedens olika markandsprofiler.  

 

Marknadsprofilerna fanns kompletta för samtliga Visit Swedens huvudmarknader. 

Markandsprofilerna besvarade även samtliga intervjufrågor jag ställt och det gick att 

urskilja olika marknadsföringstekniker för de olika länderna. Eftersom Visit Swedens 

marknadsprofiler var kompletta och välgjorda för samtliga länder, ansåg jag att jag själv 

hade möjlighet att ta ut svar till intervjufrågorna genom att bekanta mig med samtliga 

marknadsprofiler. Genom marknadsprofilerna hade jag möjlighet att få fram studiens 

syfte. Genom marknadsprofilerna gick det att se skillnader på hur Visit Sweden 

kommunicerar ut bilden av Sverige i olika länder. När jag har refererat till samtliga 

marknadsprofiler i samma stycke har jag, istället för att skriva ut alla länder i en källa 

löpande i texten, valt att endast referera till ”marknadsprofiler”. Exempel: (Visit 

Sweden, marknadsprofiler, 2016). 
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Intervjufrågorna kan vara semistrukturerade och omfattade formulerade frågor eller 

teman där informanten har frihet att besvara frågorna hur den vill (Smith 2010). 

Intervjufrågorna jag ställde Úbeda var semistrukturerande och öppna frågor. Fördelen 

med att använda sig av öppna frågor är att informanten kan svara på frågorna utifrån 

sina egna synsätt, reflektioner och uppfattningar (Smith 2010). Intervjufrågorna jag 

ställde i intervjun har antingen börjat med “hur”, “var” eller “vad”. Jag har valt att inte 

använda mig av frågeordet ”varför”. Frågeordet ”varför” bör inte användas eftersom då 

blir svaret på ett filosofiskt plan (Smith 2010). Intervjufrågorna går att finna längst ner i 

studien under ”Bilagor”. 

 

Muntlig källa 

Kirill Bumin är en av mina muntliga källor jag har använt mig av i studien. Bumin var 

min lärare i statsvetenskap på University of North Carolina at Pembroke. Han 

diskuterade mycket kring politiska- och livsskillnader runt om i världen. Eftersom jag 

skriver om hur Sverige uppfattas internationellt i bl.a. USA, ansåg jag honom som en 

bra källa i och med att han har mycket kunskap om hur USA uppfattar Sverige och 

norden samt vad det beror på. När vi möttes passade jag på att diskutera detta med 

honom. Jag anser Bumin som en trovärdig källa, eftersom han har forskarbakgrund 

inom statsvetenskap.  

 

Enkätundersökning 

För att förstå hur individer från olika länder uppfattar Sverige, samt hur de upplever att 

bilden av Sverige kommuniceras ut till deras länder, valde jag att göra en 

enkätundersökning. Enkätundersökning är det viktigaste verktyget för att samla in data 

för turismforskning (Smith 2010). För att förstå hur Sverige uppfattas internationellt 

ansåg jag att det var bra att få kontakt med människor internationellt som kan visa på 

vilken bild de har av Sverige, utan att de specifikt har läst in sig på Sverige.  

Respondenterna har svarat från ett konsumentperspektiv, som bidrar till att jag får en 

bild av hur Sverigebilden kommuniceras internationellt inte endast från ett 

producentperspektiv.   

 

Frågorna i enkätundersökningen var grundade på den information jag ville få fram för 

att uppnå mitt syfte i studien. Svarsalternativen i enkätundersökningen var baserade på 
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en undersökning gjord av Svenska Institutet i Kina, där målet var att förstå 

Sverigebilden i Kina. Frågorna i enkätundersökningen bestod av både öppna och slutna 

frågor. Genom att forskaren använder sig av en s.k. blandnings teknik får 

enkätundersökningen en blandning av slutna frågor samt öppna frågor (Smith 2010). 

Öppnafrågor innebär att respondenterna har möjligheten att skriva sina egna svar. 

Öppna svar gör en person mer engagerad (Smith 2010). Slutna frågor innebär att 

respondenten får ett alternativ till alla frågor och kan därför inte alltid skriva till svar 

själv. Jag använde mig av öppna frågor för att få personliga svar från respondenten, där 

jag som forskare inte hade någon påverkan. Jag använde mig av slutna frågor när jag 

ville leda respondenten till ett visst spår och att de inte skulle missuppfatta frågan. Dock 

fanns det alltid en möjligt för respondenterna att skriva till egna svar i de slutna frågorna 

i en box där det stod ”annat”. Anledningen till att jag hade alternativet ”annat” var för 

de respondenter som inte tyckte att något annat de redan angivna alternativen passade 

in.   

 

För att kunna nå ut till så många människor från så många olika länder som möjligt 

valde jag att skicka ut enkätundersökningen via Facebook. Internet är en bra plattform 

att nå ut till respondenter (Smith 2010). Eftersom jag ville få de mest uppriktiga svaren 

gjorde jag min enkätundersökning helt anonym. Jag bad även mina vänner att sprida 

min enkätundersökning till så många av sina vänner på Facebook som möjligt, så att jag 

skulle få en större bredd på nationaliteter och åldersgrupp. 

 

Enkätfrågor gör sig bäst som om det vore ett manus (Smith 2010). 

Enkätundersökningens frågestruktur var noga utvald. De första frågorna handlade om 

respondenternas kön, ålder och nationalitet. Jag ansåg att det relevant att få in denna 

bakgrundsinformation för att jämföra om det fanns några distinkta skillnader mellan 

variablerna. Det är viktigt att visa tacksamhet efter respondenterna svarat på 

enkätundersökningen (Smith 2010). I slutet av enkäten stod det ”Tack så mycket för att 

du tog din tid att svara!”.  Frågorna i enkätundersökningen ställdes på en lättare nivå av 

engelska så att alla respondenter skulle ha möjlighet att förstå, oavsett var de kom ifrån.  

I en enkätundersökning brukar det finnas ett avfall på 10% som inte är ifyllt (Smith 

2010). För att jag skulle undvika avfallet gjorde jag det obligatoriskt att svara på alla 

frågor. Enkätundersökningen tog ca. 5 minuter att svar på. Frågorna till 

enkätundersökningen återfinns under ”Bilagor”. 
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2.3 Sammanställning av empiriskt material 

Efter jag fått en empiriskmättnad samanställde jag intervjusvaren i ett Microsoft Word-

dokument. Enkätsvaren i kvantitativa samt kvalitativa data kodade jag av och 

samanställde i ett Microsoft Excel-dokument. I sammanställningen har jag använt mig 

av cirkeldiagram, stapeldiagram och tabeller. Diagram gör att läsaren får en 

övergripande förståelse av vad data kodningen genererat (Smith 2010). Efter att jag 

kodat intervjuerna samt enkätundersökningen ledde det till ny kunskap till min 

undersökning.  

 

 

2.4 Metoddiskussion 

Turism definieras på olika sätt beroende på vilken forskare som skriver. Eftersom jag 

utgår ifrån en induktiv ansats kan det leda till att min studie ser ut på ett annat sätt 

jämförelsevis om det skulle vara någon annan som gjort ett liknande arbete med en 

annan ansats. I varje forskning finns där olika definitioner och därmed även helt olika 

anledningar till varför forskningen görs. Turism kan ses både från ett producent- och 

konsumentperspektiv (Smith 2010). Jag har valt att ta fram synpunkter både från 

konsument och producents perspektiv, eftersom jag finner det relevant att förstå båda 

sidorna, för att få en mer heltäckande uppfattning om vad för bild av Sverige som 

kommuniceras internationellt.    

 

Jag har samlat mycket fakta och data genom internetbaserad datainsamling. 

Internetbaserad datainsamling är bra eftersom det ofta är ett billigt och effektivt sätt att 

nå ut till informanterna, som ofta befinner sig på andra orter och även många gånger i 

olika länder (Smith 2010). Dock kan det ses in en negativfaktor att inte få någon 

personligkontakt med informanten. För att råda bot på detta besökte jag Visit Swedens 

kontor i New York och London, vilket gav mig förståelse för hur de arbetar. Jag 

missade därmed inte den viktiga biten av att se hur atmosfären och kulturen där 

informanterna befinner sig är.  

 

Nackdelar av att använda sig av internetbaserad datainsamling som sin primära 

informationskälla, är att det kan vara svårt både från informanten och för forskaren att 
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skapa tillförlit till varandra (Smith 2010). För att den potentiella bristande tilliten inte 

skulle uppstå mellan mig och informanterna/respondenterna, försökte jag att skapa 

förtroende genom att berätta och skapa ett intresse av min studie.   

 

Ett problem med epostintervjuer kan vara att svaren till eposten inte blir lika spontana 

som vid personliga möten. Å andra sidan är skriftlig information ofta tydligare och 

därmed lättare att sammanställa för forskaren (Smith 2010). Eftersom jag har använt 

mig av enkätfrågor på internet kan respondenterna till asynkrona online intervjuer ta 

lång tid att svara på och där med finns en risk att de slutar innan de fyllt i allt (Smith 

2010). Dock uppfattade jag det som att de som svarat på formuläret tyckte att det var 

intressant och tyckte att det var kul att hjälpa till. Risken med enkätundersökningar och 

liknade undersökningar är att tolkningar av frågorna görs på olika sätt av 

respondenterna. De kan dessutom ta upp faktorer som inte är relevanta för studien om 

de ska svara fritt. Jag är medveten om denna risk och därför förenklades enkätfrågorna 

så de skulle vara tydliga och klara, trots detta finns det alltid en risk att någon fråga har 

missförståtts och detta får beaktas i analysen.  
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3 Målgrupp  

Detta kapitel går djupare in på vilken målgrupp Visit Sweden har valt att fokusera på. 

Efter beskrivningen av fältstudierna går jag in på vad teorin säger angående målgrupp. 

I slutet av kapitlet analyseras materialet från fältet och teorin.  

 

3.1 Sveriges turism 

Konkurrensen är hård 

Konkurrensen om att attrahera internationella turister är hård (Visit Sweden, 

Målgrupper, 2016). Sverige har dock fått en ökning av internationellt ankommande 

turister. Från januari t.o.m. mars 2016 registrerades nära 2,3 miljoner övernattningar 

från utlandet. Det är en ökning med 8% från tidigare år (Svenska Dagbladet, 2016). För 

att Visit Sweden ska kunna locka så många resenärer som möjligt till Sverige, är det 

inte bara viktigt att de förstår hur Sverige uppfattas internationellt utan även att de lär 

känna sin kund (VS, Målgrupper, 2016). Målgruppen som Visit Sweden har valt att 

fokusera på är den globala resenären (VS, Om den globala resenären, 2016).  

 

Den globala resenären 

Den globala resenären är resvan, socialt och globalt medveten, föredrar genuina resmål 

och lärande upplevelser, är kulturintresserade, har en hög disponibel inkomst och är 

högutbildade. De delar ofta värderingar som är vanliga i Sverige där bl.a. öppenhet, 

nytänkande och dynamik är nyckelord. De reser på semester två, tre eller fler gånger om 

året. Den globala resenären är uppkopplad på nätet. Via internet bokar de sin 

semesterresa individuellt, efter att de själva letat upp information och inspiration på 

internet. Deras resekrav och behov innefattar att de vill ha: snabb och korrekt 

information, fysisk komfort, goda faciliteter, bekvämt transportsätt, tillgänglighet samt 

ett bra utbud av aktiviteter på resmålet. Den övriga populationen är mer traditionell än 

den globala turisten. Uppskattningsvis finns det 55 miljoner av den globala resenären i 

hela världen (VS, Om den globala resenären, 2016). 

 

Visit Sweden vill lära känna den globala resenären genom att förstå deras drömmar, 

önskningar och behov av upplevelser. För att Visit Sweden ska lära känna den globala 

resenären har de valt att använda sig av utlandskontor där de har sina huvudmarknader. 

Visit Swedens huvudmarknader är: Danmark, Finland, Frankrike, Italien, Kina, 
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Nederländerna, Norge, Ryssland, Spanien, Storbritannien, Tyskland, USA och nytt för 

2016 är Indien
2
. Genom att använda sig av utlandskontor menar Visit Sweden att de får 

en bra förståelse för landet i fråga och dess kultur. Därigenom kan marknadsföringen av 

Sverige anpassas till det aktuella landets potentiella Sverige-besökare och därmed blir 

marknadsföringen mer effektiv och Sverige blir ett mer attraktivt resmål (VS, 

marknader, 2016).  

 

Den globala resenären består av tre huvudmålgrupper. De tre huvudmålgrupperna är 

DINK, Active Families och WHOP. DINK innefattar: Double Income No Kids (Dubbel 

Inkomst, Inga Barn). De består av personer i åldrarna mellan 25 och 44 år. De räknas 

ofta som par som reser utan barn. De är unga personer med resvana och som har höga 

krav på sina resor. De anser att deras resande är betydande för sin personliga image och 

använder resandet som en del av sin positionering. Active Families (Aktiva Familjer) är 

definierade som personer i åldrarna 25 till 54 år. De reser med minst ett hemmaboende 

barn. På semestern vill de helst umgås med sina barn och uppskattar när hela familjen 

kan delta i aktiviteter. WHOP innebär: Wealthy Healthy Older People (Hälsosamma 

Äldre Människor). Det är personer i åldersgruppen mellan 45 och 64 år, utan 

hemmaboende barn. WHOP är friska och har tid och pengar som de gärna lägger på 

upplevelser. De styrs inte i lika hög utsträckning av sina barn och har därmed stor frihet 

på sina resor, som ofta fylls av kultur- och naturupplevelser (VS, Segment DINK; 

Segment AF; Segment WHOP, 2016). Vidare har Visit Sweden delat upp den globala 

resenären i ytterligare tre kategorier; nyfikna upptäckare, aktiva naturälskare samt 

”vardagssmitare” (VS, Tyskland marknadsprofil, 2016).  

 

Aktiva naturälskare 

Den aktiva naturälskaren är fysiskt aktiv och gruppen består till stor del av Active 

Families och män. Drivkraften är att få uppleva naturen och lugnet på sin 

Sverigesemester. Besökarna reser mest privat och stannar på flerdagsbesök, de bor helst 

i stugbyar eller campar. De nederländska globala resenärerna är främst aktiva 

naturälskare. Det som intresserar dem mest i Sverige är utbudet inom naturområdet, 

                                                 
2
 Visit Sweden har sett en tillväxt potential i Indien där indierna utgjorde 184 500 övernattningar i Sverige 

under 2015. Det är en ökning sedan 2014 med nästan 19%. De flesta övernattningarna var i Stockholm, 

Skåne samt Västra Götaland (Visit Sweden, Indien, 2016). 
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såsom t. ex. fiske och vandring. De reser främst till Sverige under sommarmånaderna. 

Dock är det inte endast aktiva naturälskare som existerar i Nederländerna. En stor grupp 

av de nederländska globala resenärerna är också intresserade av att smita vardagen och 

uppleva Sveriges städer och den svenska kulturen. Av de nederländska globala 

resenärerna är 79% intresserade av att besöka Sverige. Av de som är intresserade av en 

Sverigeresa har en av tre någon gång tidigare besökt landet. När nederländaren är i 

Sverige spenderar denne 528 SEK per dag, jämfört med medelkonsumtionen för 

Sverigeturister som är 1085 SEK per dag och per person. Sammanlagt gjordes 335 200 

besök i Sverige av personer från Nederländerna under 2014 (VS, Nederländerna 

marknadsprofil, 2016). 

 

Nyfiken upptäckare 

Den nyfikne upptäckaren gillar överraskningar, nya upplevelser och att lära sig nya 

saker. De har en stor drivkraft att speciellt upptäcka och uppleva nya städer samt 

platser. De är intresserade av den svenska kulturen och livsstilen. När de besöker 

Sverige reser de ofta privat och stannar på flerdagsbesök. De består främst av DINK 

eller WHOP. Flertalet besökare från Frankrike, Italien, Kina, Ryssland, Spanien, 

Storbritannien Tyskland och USA kan betecknas som ”nyfikna upptäckare” (se Fig.1 

och Fig. 2.). Denna grupp reser främst under sommarmånaderna.  

 

  

Figur 1 Nyfikna upptäckare i Sverige. 
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Figur 2 Antal SEK som spenderades av de nyfikna upptäckarna i Sverige 2014. 

 

Fransmännen är generellt sett kulturellt intresserade, vilket märks i deras 

konsumtionsbeteende i Sverige. De är intresserade av svensk design, gastronomi, 

vandring, livsstil, med en unik koppling mellan stad och natur som reflekterar det 

kreativa och progressiva Sverige. Nästan 90% av den franska globala resenären är 

intresserad av att resa till Sverige på sin semester, av dessa har två tredjedelar aldrig 

besökt Sverige tidigare. De flesta spenderar sina nätter på hotell. (VS, Frankrike 

marknadsplan, 2016). En viktig karaktär hos italienarna är att familjen spelar en stor och 

viktig roll inom den italienska kulturen, detta påverkar också deras beteendemönster 

under resor. En lägre privatkonsumtion återspeglar eventuellt också den ekonomiska 

krisen och höga arbetslösheten i Italien. Italienarnas största drivkraft är att uppleva 

städer, nya platser och lära sig något nytt. Italienarnas vanligaste sätt att bo på i Sverige 

är på hotell och i stugbyar. De reser helst under sommarmånaderna. Så många som 95% 

av de italienska globala resenärerna är intresserad av att åka till Sverige och av dessa 

har två av tre aldrig tidigare besökt Sverige (VS, Italien marknadsprofil, 2016).  

 

Den kinesiska och den svenska kulturen skiljer sig mycket åt. Kineser har en lägre nivå 

av individualism än svenskar och åker gärna på semester i grupp. Det som framförallt 

lockar kineser är att uppleva de svenska städerna, shopping, nöjeslivet, museer samt 

restaurangbesök. Av Europas länder ligger Sverige på kinesernas elfte plats i 

prioriteringsordning. Flertalet reser till Sverige under sommarhalvåret (VS, Kina 

marknadsprofil, 2016). De ryssar som är intresserade av Sverige är främst intresserade 
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av naturen, skyddade områden, vintersport samt lokal gastronomi. Av alla 

övernattningar som görs av ryssar i Sverige görs de allra flesta på hotell. I likhet med de 

flesta andra nationaliteter reser ryssarna helst till Sverige under sommarmånaderna. Av 

den ryska globala resenären är 96% intresserade av att resa till Sverige och av dessa har 

2 av 5 redan besökt Sverige (VS, Ryssland marknadsprofil, 2016).   

 

Visit Swedens utlandskontor i Spanien öppnades i Barcelona 2009 och det var en 

satsning till följd av spanjorernas ökade intresse för att resa till Sverige. Placeringen i 

Barcelona beror på att det är katalanerna som reser allra mest i Spanien. Den spanska 

globala resenären utgör ca. 4,9 miljoner människor i Spanien, de flesta bor i Madrid och 

Katalonien. Hela 92% av de spanska globala resenärerna är intresserade av att besöka 

Sverige. Av den spanska globala resenären har 33% redan besökt Sverige och 

majoriteten av dessa är intresserade av att återkomma. Detta är ett bevis på att 

spanjorerna trivs i Sverige (Úbeda
3
).  

 

De är intresserade av svensk kultur, mat, kulinariska upplevelser, Sveriges skyddade 

områden, lokal gastronomi och historia (VS, Spanien marknadsprofil, 2016). Hotell är 

den vanligaste boendeformen för spanjorer. Vanligast reser spanjorer till Sverige under 

sommarhalvåret. Det främsta skälet för spanjorer att välja bort Sverige som turistmål, är 

att de önskar destinationer vid havet som erbjuder bra bad och mycket sol och detta kan 

inte Sverige matcha. Dessutom är kännedomen om Sverige låg och språkkunskaper i 

engelska ofta begränsad, detta gör att spanjorerna främst tar sig till närmare länder som 

Italien, Portugal eller Frankrike. Bland de nordiska länder väljer de hellre Norge på 

grund av många attraheras av fjordarna (Úbeda
4
).  

 

Britter verkar generellt ha en positiv attityd och de värderar sin fritid högt, de vill 

förverkliga sina idéer och njuta av livet. Under åren är strömmen av britter relativt 

jämn. Av den brittiska globala resenären är 88% intresserade av att besöka Sverige och 

av dessa har en av tre redan besökt Sverige någon gång tidigare. De flesta av britternas 

mål med sin Sverigeresa är att de vill uppleva städer, nöjesliv, museum och 

                                                 
3
 Israel Úbeda, PR-manager, Visit Sweden Spanien, epostintervju den 4 december 2016 

 
4
 Israel Úbeda, PR-manager, Visit Sweden Spanien, epostintervju den 4 december 2016 
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restauranger. De är också intresserade av vintersporter, lokal gastronomi samt skyddade 

naturområden (VS, Storbritannien marknadsprofil, 2016).  

 

Ofta brukar man säga att tyskar vill ha lite mer ordning och reda, vilket även gäller när 

de ska åka på semester. Tyskar identifierar sig med den del av Tyskland de kommer 

ifrån och de visar även intresse för Sveriges olika regioner. De områden som besöktes 

mest av tyskar 2014 var Stockholm, Sydsverige inkl. Malmö och Västsverige inkl. 

Göteborg.  För den tyska globala resenären är drivkrafterna till att semestra i Sverige: 

koppla av, uppleva naturen så väl som svensk kultur, tradition och livsstil, nya städer, 

landsbygden och besöka berömda platser. Sverige lockar tyskar med ovanliga boenden, 

mat, traditioner samt naturliga aktiviteter såsom cykelsemester. Vanligast är att de 

besöker Sverige i juni, juli och augusti. De vanligaste boende formerna av tyskar är 

camping och hotell. Totalt är 88% av den globala resenären i Tyskland intresserade av 

att besöka Sverige på sin semester. Mer än hälften av den tyska globala resenären har 

besökt Sverige minst en gång tidigare (VS, Tyskland marknadsprofil, 2016). 

 

Amerikaner ser ofta Sverige som ett med övriga nordiska länder, det beror på att det är 

ett litet land som ligger långt bort.  För att förstärka den nordiska imagen har Visit 

Denmark/Norway/Sweden i USA valt att slå ihop sina kontor (New York, 2016-06-06). 

Av alla platser att besöka i Europa ligger Sverige på 18:de plats. Amerikanarna reser 

helst under sommarmånaderna. Av den amerikanska globala resenären har 57% aldrig 

besökt Sverige och 34% har besökt och är intresserade av att resa igen. Amerikanernas 

främsta drivkrafter till att semestra i Sverige är att ha roligt och uppleva nya saker 

tillsammans med den personen som de reser med. Uppleva nya städer och platser samt 

uppleva den svenska kulturen och livsstilen är också viktigt (VS, USA marknadsprofil, 

2016). 

 

Vardagssmitare  

Vardagsmitarens främsta anledning till att resa någonstans är för att bara koppla av, 

slippa rutiner och ha roligt med personen de reser med. Mat och shopping är populärt 

och helst bor de på 4-stjärnigt hotell. De gör privatresor och främst endagsbesök. De 

består främst av DINK eller WHOP och de kommer främst från våra grannländer 

Danmark, Finland och Norge (se Fig.3 och Fig.4).  
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Figur 3 Vardagsmitare i Sverige 2014. 

 

 

Figur 4 Antal SEK vardagsmitarna spenderade i Sverige 2014. 

 

Av den danska globala resenären är det 83% som någon gång har besökt Sverige och av 

dessa personer är en tredjedel inte intresserade av att åka till Sverige igen. Resultatet 

betraktar Visit Sweden Danmark som ett väldigt dåligt resultat eftersom det visar på att 

Sverige inte bjuder danskarna på det som de vill ha. Sverige måste därför bli bättre på 

att övertyga dem om att Sverige har upplevelser som kan matcha deras behov. För 

Sverige utgör danskarna 19,3% av alla importbesök. Eftersom Sverige är lättåtkomligt 

för danskarna, åker de gärna till Sverige året runt, gärna i januari, när de känner för att 

smita från vardagen. Drivkraften att åka till Sverige är för att uppleva det svenska 
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landskapet och utomhus aktiviteter så som vintersport och vandring (VS, Danmark 

marknadsprofil, 2016).  

 

Av de finska globala resenärerna är de flesta vardagssmitare. Totalt är 74% av de finska 

globala resenärerna intresserade av att besöka Sverige på semester. Den största 

majoriteten av de som är intresserade av att besöka Sverige har någon gång tidigare 

besökt landet.  Tillväxtpotentialen ligger i att få de som redan besökt att återvända 

oftare, stanna längre eller spendera mer pengar under besöket. Finländare är intresserade 

av kryssningar till Sverige, speciella evenemang samt par semestrar.  Det som 

finländare helst av allt vill uppleva i Sverige är Sveriges städer, stämningen i landet, 

restaurang och matkulturen samt evenemang. Av alla utlandsresor en finländare gör, går 

de allra flesta resorna till Sverige. Främsta boendeformen görs på hotell och man reser 

helst till Sverige i juni, juli och augusti (VS, Finland marknadsprofil, 2016). 

 

Norrmännen främsta drivkraft till resan till Sverige är att åka till en stad. Det som de 

flesta norrmän är intresserade av i Sverige är speciella evenemang, nöjesparker och 

naturfenomen. Sverige är det vanligaste resmålet som norrmän har. Besöken är 

framförallt dagsbesök. Norrmännen vill framförallt resa på rundresa är det mat och 

kulturupplevelser. Vanligaste boendeformen som norrmännen använder sig av är 

camping och de reser helst till Sverige under sommarmånaderna. Totalt är 78% av den 

norska globala resenären intresserade av att resa till Sverige, av dessa har 4 av 5 besök 

Sverige minst en gång tidigare. Om man jämför detta resultat med Sverige anser Visit 

Sweden Norge ser detta som ett väldigt bra resultat och som att norrmännen är nöjda 

med sitt besök i Sverige. Istället, fastän norrmannen i genomsnitt spenderar 1557 SEK 

per dag på sin semesterresa i Sverige, är Visit Sweden Norges mål är att norrmännen 

ska spendera ännu mer på sin semesterresa (VS, Norge marknadsprofil, 2016).  

 

3.2 Varför målgrupp är viktigt  

Kund 

Definitionen av en kund är den som företaget finns till för, både internt och externt. Det 

är därför viktigt för företaget att förstå vilken kunden är. Affärsidén ska reflektera vad 

kunden kan förvänta sig av företaget. Ett företag måste ta hjälp av 

marknadsundersökningar och segmentering för att sedan marknadsnischer ska kunna 
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väljas. Ett företag ska vara marknadsanpassat och kunden ska vara i centrum. Eftersom 

tjänsten ska vara kundanpassad är det viktigt att företaget har en målgrupp (Isacson 

2000).  

 

För att tolka om turisten haft en bra semester kan det undersökas av hur mycket pengar 

turisten har spenderat på sin semester. Om turisten har spenderat mycket pengar kan det 

tolkas som att konsumenterna haft en bra semester och ansåg att det fanns mycket att 

spendera på destinationen. Dock kan olika tolkningar göras; om de inte spenderar 

mycket pengar kan det t.ex. antingen bero på att de tycker att det är för dyrt eller att de 

ansåg att det fanns mycket att göra/köpa på sin semester (Ma, Scott, Gao & Ding 2016). 

 

Människor från olika kulturer tänker oftast olika och agerar olika.  Inom 

marknadsföring är det bra att göra undersökningar om hur en viss kultur agerar för en 

viss produkt. Om man som marknadsförare förstår sig på en viss kultur är det också 

lättare att konstatera ett visst kundbeteende från ett land och målgrupp. System skiljer 

sig ofta åt från land till land (Hakala, Svensson & Vincze 2012). För att ett 

kommunikationsföretag ska attrahera kunder är det viktigt att företaget riktar in sig på 

ett specifikt segment (Maričić & Đorđević 2015). Ett företag bör arbeta med 

segmentsundersökningar för att förstå vilket segment de bör inrikta sig på (Venter, 

Wright & Dibb 2015).   

 

Förhållande mellan kund och företag 

För att en konsument ska bli en lojal kund måste företaget förstå sin kund. För att öka 

förståelsen är det viktigt att företaget gör undersökningar om både positiva och negativa 

aspekter. Om företaget tar åt sin kritik för att göra det bättre för sina kunder, blir deras 

kunder lojala. För att få stabil och god relation med kunderna, måste kundernas behov 

och krav uppfyllas. Ett lyckat förhållande mellan kund och företag handlar om hur 

mycket företaget bryr sig om kunden. Företaget ska erbjuda hjälp, arbeta med klagomål, 

vänlighet, respekt, kommunikation. Förhållandet ska vara ömsesidigt och meningsfullt 

(Barnes 1994).  

 

STP   

En väletablerad marknadsföringsprocess är STP, som står för segmentering, targeting 

(målmarknadsföring) och positionering. Segmentering, målmarknadsföring och 
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positionering är i denna ordning, bästa sättet att nå ut till konsumenterna samt att få ett 

väletablerat varumärke. Det första steget inom marknadsföring är segmentering. 

Segmentering är ett centralt begrepp inom marknadsföringsstrategi. Företag använder 

sig av segmentering för att uppnå ekonomisktillväxt. Segmentering av en marknad 

innebär att individer paras ihop i grupper som liknar varandra. De kan ha linkande 

behov eller köpkriterier. När företaget delar in konsumenter på detta sätt hjälper det till 

att göra en mer effektiv fokusering av resurser (Venter, Wright & Dibb 2015).  

 

I målmarknadsförings steget görs en efterfrågan-analys, där man bedömer och 

bestämmer ett ytterligare målgruppssegment (Chaffey, Ellis-Chadwick & Mayer 2009). 

Tredje steget som tas är positionering. Positionering är en marknadsföringsstrategi vars 

mål är att skapa ett varumärke som har en tydlig position i förhållande till 

konkurrerande varumärken.  Positionering är en utveckling av 

marknadsföringsprogram, som är anpassade för segmenten (Venter, Wright & Dibb 

2015). Det görs en konkurrensanalys för att se vad det finns för liknande produkter på 

marknaden (Chaffey, Ellis-Chadwick & Mayer 2009). 

 

3.3 Analys av målgrupp 

Visit Sweden har identifierat sin huvudmålgrupp som den globala resenären (VS, Om 

den globala resenären, 2016). Enligt den väletablerade marknadsföringsprocessen, STP, 

görs effektiv marknadsföring genom att först och främst identifiera ett segment eller en 

specifik målgrupp (Venter, Wright & Dibb 2015) annars blir marknadsföringen inte 

träffsäker (Maričić & Đorđević, 2015). Enligt det andra steget, målmarknadsföring, 

identifieras små kundgrupper inom den stora målgruppen för att få en vidare träffsäker 

marknadsföring till sina kunder (Venter, Wright & Dibb 2015). Visit Sweden använder sig 

av olika kategoriserade målgrupper: DINK, Active Families och WHOP (VS, DINK; 

Active Families; WHOP, 2016). Vidare har Visit Sweden inom gruppen ”global 

resenär” gjort vidare uppdelning i tre mindre kundgrupper; aktiv naturälskare, nyfiken 

upptäckare, vardags smitare. Dessa gruppers intressen skiljer sig åt. (VS, Tyskland 

marknadsprofil, 2016).  

 

Det tredje steget i marknadsföringsstrategin STP är positionering som handlar om att få 

ett väletablerat varumärke samt att urskilja sina konkurrenter och var företaget står på 
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marknaden (Venter, Wright & Dibb 2015). Visit Swedens konkurrens är hård om att få 

människor att besöka just Sverige. För att kunna konkurrera med andra 

turistdestinationer, har Visit Sweden valt bl.a. att förstå hur Sverige uppfattas 

internationellt, men också att göra en så träffsäker kommunikation genom att vända sig 

av rätt målgrupp (VS, Målgrupper, 2016).  

 

Det är viktigt att lära känna sina konsumenter (Isacson 2000) för vidare förstå vad de 

vill ha ut av Sverige semester. Visit Sweden prioriterar att lära känna sina konsumenter i 

olika länder, därför finns utlandskontor spridda över världen. Människor inom Visit 

Swedens huvudmarknader har alla olika intentioner att resa till Sverige, därför är det 

viktigt att lära känna de olika nationaliteternas olika behov för att få en lyckad semester. 

Visit Sweden riktar främst in sig på privat resor, det är den främst reseformen för 

Sveriges besökare (VS, marknadsprofiler, 2016).  

 

Det är viktigt att ett företag har en dialog med sina kunder, för att de ska förstå vad 

kunderna tycker är bra och mindre bra. Därigenom kan saker förbättras och kanske 

förändras. Denna kommunikation skapar lojala kunder (Barnes 1994). För att Visit 

Sweden ska kunna få en bild av vad dess målgrupp anser om Sverige, har de potentiella 

besökarna tillfrågats om de är intresserade av att resa till Sverige och om de som redan 

varit i Sverige skulle vilja besöka landet igen (VS, Tyskland marknadsprofil, 2016).  

 

Genom att analysera hur mycket pengar en konsument har spenderat på en destination 

går det att mäta om person kunnat ta del av sin semester full ut. Om en turist inte 

spenderat mycket pengar kan en av anledningarna vara att besökarna inte fann något av 

intresse att konsumera (Ma et al. 2016).  De nederländska aktiva naturälskarna gör av 

med mindre SEK än genomsnitts besökaren på en Sverigesemester (Fig. 2 och Fig. 4). 

De aktiva naturälskarna lever nära naturen och campar, därmed lever de billigt på sin 

semester. De italienska besökarna tillhör de nyfikna naturälskare som spenderar ett 

lägre belopp än andra i samma kategori (Fig. 2). Det kan bero på en lägre 

privatkonsumtion till följd av att de reser mer med familjen, men också att en hög 

arbetslöshet och en ekonomisk kris i hemlandet kan göra att besökarna har en stramare 

budget. De tyska nyfikna upptäckarna gör också av med minde pengar än genomsnitts 

besökaren, detta kan till viss del förklaras med att de ofta väljer ett billigt boende såsom 

t.ex. tält.  
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De ”nyfikna upptäckarna” (Fig. 2) konsumerar generellt mindre än ”vardagssmitarna”, 

(Fig. 4), men mer än ”aktiva naturälskare”. Dock skiljer sig de ryska besökarna från 

flertalet andra i den först nämnda kategorin, då de spenderar förhållandevis mycket 

pengar under sin vistelse (Fig. 2). De nyfikna upptäckarna är bl.a. intresserade av 

shopping, lokal gastronomi, bo på hotell samt upptäcka städer (VS, Frankrike; Italien; 

Kina; Ryssland; Spanien; Storbritannien; Tyskland; USA markandsprofil, 2016) där 

mer pengar är i omlopp, jämförelsevis med att endast vara ute i naturen och campa. 

 

Drygt 80% av den aktiva naturälskaren är intresserad av att resa till Sverige. Av dessa 

personer har endast 1/3 varit i Sverige tidigare, flertalet som besökt landet har varit 

nöjda med sitt besök (VS, Nederländerna marknadsprofil, 2016). Av de nyfikna 

upptäckarna är medianen ca. 90% på att vilja resa till Sverige. Av dessa har ca. 1/3 

tidigare besökt landet, bland tyskarna har dock nästan mer än hälften besökt Sverige 

någon gång tidigare. Sammanlagt betyder det att det finns en stor tillväxtpotential i alla 

länder där gruppen ”nyfikna upptäckare” dominerar. (VS, Frankrike; Italien; Kina; 

Ryssland; Spanien; Storbritannien; Tyskland; USA markandsprofil, 2016).   

 

Av vardagsmitarna har de flesta besökt Sverige tidigare. Norrmännen och finländarna 

spenderar över genomsnittet och är intresserade av att resa till Sverige igen. Danskarna 

däremot spenderar mindre pengar på sitt Sverigebesök än genomsnittsbesökaren, 

dessutom vill majoriteten av danskarna inte återvända till Sverige (VS, Danmark; 

Finland; Norge marknadsprofil, 2016). De flesta besökarna kommer till Sverige under 

sommarmånaderna, medan danskarna är de enda grupp som till stor del väljer att besöka 

Sverige i januari. Detta kan vara en anledning till att danskarna är mer missnöjd med sin 

vistelse än övriga. Dock menar Visit Sweden Danmark att de måste arbeta med en mer 

träffsäker marknadsföring till danskarna. För att få lojala kunder är det viktigt att lyssna 

på vad konsumenterna inte tyckte om och försöka rätta till problemet (Bernes 1994). 

Visit Sweden Danmark nämner inte vad det främst är som danskarna inte uppskattar i 

Sverige och vad som kan förbättras. Generellt sätt är det dock mer som är öppet och det 

finns mer att göra i Sverige under sommaren och mindre under januari. Kanske kan 

detta vara en av förklaringarna till missnöjet.  

 

 



 

 

  27 (66) 
 

4 Image  

Detta kapitel går djupare in på vilken image Sverige har utomlands. För att klargöra 

detta används resultaten från min egen enkätundersökning och vilken bild Visit Sweden 

förmedlar av Sverige utomlands. I efterföljande fältstudier går jag in på vad teorin 

säger angående image och varumärke. I slutet av kapitlet analyseras materialet från 

fältet och relateras till teorin.  

 

4.1 Den internationella Sverigebilden 

Nation Brand Index och Good Country Index 

Som nämnts i förgående kapitel, är det viktigt att Visit Sweden lär känna sina 

konsumenter. Om Visit Sweden förstår hur Sverigebilden uppfattas i olika länder är det 

lättare att förstå hur de ska bemöta kunden i sin marknadsföring (Visit Sweden, 

Målgrupper, 2016). Två professionella undersökningar om hur Sverige uppfattas 

internationellt utfördes 2014 dels av Nation Brand Index och dels av Good Country 

Index. Huvudsyftet i båda studierna vara att förstå hur bilden av Sverige uppfattas i 

andra länder, resultaten är en viktig kunskap för att bl. a. kunna attrahera fler 

internationella besökare till Sverige (VS, Den internationella bilden av Sverige som 

land, 2016). 

 

Nation Brand Index var beställd av Visit Sweden, Svenska Institutet, Business Sweden, 

Utrikesdepartementet, Näringsdepartementet och Kulturdepartementet. I Nation Brand 

Index medverkade personer från 20 olika länder, alla var över 18 år. Undersökningen 

tog hänsyn till demografiska variabler och etniskt ursprung för att representera 

befolkningen. Undersökningsområden av hur olika länder uppfattas internationellt var: 

befolkning, export, förmåga att attrahera investeringar och talang, kultur, samhällstyre 

samt turism. I undersökningen visade det sig att Sverige hade en starkare position inom 

de olika fältområdena än turismstarka länder som Brasilien, Nya Zeeland och Österrike. 

Sverige kom på tionde plats av femtio länder. Sveriges goda placering i undersökningen 

berodde främst på Sveriges höga siffror i förmågan att attrahera investeringar och talang 

samt i ett bra samhällstyre. Med förmåga att attrahera investeringar och talang 

grundade sig frågor inom bl.a.: jämställdhet i samhället, livskvalitet samt meriterande 

utbildning. Inom samhällstyre var de olika underkategorierna bl.a.: fred och säkerhet, 
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miljö och ärlighet. De goda siffrorna bidrog även till att Sverige fick bättre placering än 

de andra nordiska länderna (VS, Den internationella bilden av Sverige som land, 2016).  

 

Sverige rankas inte bara högt i Nation Brands Index, utan rankas dessutom högt i Good 

Country Index. Good Counry Index mäter i vilken utsträckning varje land på jorden 

bidrar till det gemensamma bästa för mänskligheten och planeten. Indexet baseras på ett 

brett spektrum av uppgifter från FN och andra internationella organisationer där totalt 

125 länder ingår. Länderna bedöms utifrån hur de bidrar till de 7 olika områdena: 

forskning och teknologi, kultur, internationell fred och säkerhet, hälsa och 

välbefinnande, världsordning, planeten och klimatet samt välstånd och jämlikhet. 

Sverige hamnade i Good Counry Index på sjätte plats och Finland på andra plats. I de 

fält som Good Country Index undersökning behandlade planet och klimatfrågor samt 

välstånd och jämlikhet hamnade Sverige på första plats. Sveriges plats i Nation Brand 

Index samt Good Country Index undersökning tyder på att Sverige har en stabil position 

över tid och är ett av världens starkaste nationsvarumärken och är en attraktiv 

turistdestination (VS, Den internationella bilden av Sverige som land, 2016). 

 

Nation Brand Index samt Good Country Index undersökningarna hjälper Visit Sweden 

att förstå hur marknadsföringen av Sverige effektivast ska göras. Det krävs en medveten 

strategi för att lyckas använda sig av ”den mjuka makten” som består av attraktion, 

beundran samt pålitlighet. Sverige måste fortsätta arbeta med den positiva bilden som 

redan finns och stärka denna samt förbättra den internationellt. Den starka och positiva 

Sverigebilden kommer dels ifrån framgången, välståndet, freden och rättvisan, som alla 

de nordiska länderna är kända för. Det är väldigt viktigt att Sverige även i framtiden står 

upp för bilden av att vara bl.a. ett jämställt och säkert land. Det är viktigt att Sverige 

delar med sig av sina framgångar internationellt. När ett land betraktas som en 

tillförlitlig internationell aktör, är det mer sannolikt att personer internationellt köper 

landets produkter, investerar i landet samt gärna integrerar med landets befolkning. 

Människor beundrar ofta inte ett visst land. Hellre reser personer till ett nytt land för att 

lära sig något nytt som de kan applicera på sina egna liv (VS, Den internationella bilden 

av Sverige som land, 2016). 

 

Top-of-mind medvetande 
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Den generella uppfattningen av Sverige är att det är ett bra land att leva och bo i, 

mycket tack vare jämlikhet och bra livskvalitet. Den positiva Sverigebilden förstärks 

även av landets samtida kultur så som musik, film, konst, litteratur, de pulserade 

städerna, urbana turistattraktioner och Sveriges natur (VS, Den internationella bilden av 

Sverige som land, 2016). Ett starkt nationellt varumärke attraherar människor ifrån olika 

länder och bidrar till människors ”top-of-mind medvetande”, d.v.s. det som människor 

först tänker på när de t.ex. hör namnet ”Sverige”. Detta i sin tur bidrar till att 

internationella turister väljer att resa till landet i fråga. Alla länder strävar efter att ha en 

positiv internationell bild av sitt land (JUST™ Creative, 2016).   

 

Kunskap om Sverige 

För att Visit Sweden ska kunna ta reda på hur hög kunskapen om Sverige är i det 

aktuella landet, har Visit Sweden analyserat Googlesökningar i olika länder. Om 

Googlesökningarna är till största delen av en allmän karaktär, d.v.s. om en fråga ställs 

på Google: ”Vad kan man göra i Sverige på semestern?” tolkar Visit Sweden det som 

att kunskapen är låg om Sverige. Om Googlesökningarna däremot är av en specifik 

karaktär, exempelvis: ”Vad kostar det att gå in på Junibacken i Stockholm?” anser Visit 

Sweden att de potentiella besökarna i landet har hög specifik kunskap om Sverige. 

Enligt undersökningen visade det på att vardagsmitarna hade hög kunskap av Sverige, 

medan de aktiva naturälskarna och de nyfikna upptäckarna inte tycktes ha så stor 

kunskap om vad Sverige har att erbjuda (VS, marknadsprofiler, 2016). 

 

Aktiva naturälskare  

Det som den nederländska globala resenären förknippar med Sverige är att det är dyrt, 

tryggt, bra resmål för camping och stugsemester, gästvänligt och har bra 

storstadsupplevelser (Nederländerna marknadsprofil, Visit Sweden, 2016). 

 

Nyfikna upptäckare  

De franska, italienska, ryska och brittiska globala resenärerna, associerar Sverige med 

en trygg och säker destination, det finns mycket att göra med familjen, intressanta 

kulturella sevärdheter och besöksmål, storstadsupplevelse, gästvänligt, 

utomhusupplevelser under vår, sommar och vinter (VS, Frankrike; Italien; Ryssland; 

Storbritannien marknadsprofil, 2016). Den italienska globala resenären anser även att 
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Sveriges utbud är mångfacetterade beroende på årstid, geografisk region, kulturella och 

infrastrukturella förutsättningar och varierade utbud (VS, Italien marknadsprofil, 2016). 

Enligt Visit Sweden Frankrikes PR-avdelning har fransmännen en positiv bild av 

Sverige (VS, Frankrike marknadsprofil, 2016). 

 

Den spanska globala resenären uppfattar Sverige som tryggt och säkert, dyrt, med 

intressanta sevärdheter och utomhusupplevelser, värt pengarna och är gästvänligt. 

Geografiskt sett är kännedomen om Sverige fortfarande låg i Spanien. Dock har Sverige 

en stor och bekant varumärkes position hos spanjorerna genom TV-program som bl.a. 

handlar om hur det fungerar i Sverige med jämställdhet och hur man kan får ett jämställt 

arbets- samt familjeliv. Det svårt att ändra bilden av ett land, trots att Visit Sweden har 

ett utlandskontor i Spanien. Dock tillsammans med andra svenska aktörer så som t.ex. 

Ambassaden i Madrid och Business Sweden har Visit Sweden bidragit till att ge en 

bättre och rättare bild av Sverige samt öka kunskapen i Spanien inom olika områden 

exempelvis mat, delad ekonomi etc. (Úbeda
5
).  

 

Den tyska globala resenären associerar Sverige som semesterdestination med att det är 

tryggt och säkert, gästvänlig destination, dyrt, att det är ett bra resmål för camping eller 

stugsemester och att det finns mycket att göra med familjen.  Den svenska kulturen och 

framförallt mentaliteten uppskattas av tyskarna, de finner den mjukare än i hemlandet 

(VS, Tyskland marknadsprofil, 2016). 

 

Den amerikanska globala resenären associerar Sverige med att det är en trygg och säker 

destination, har intressanta kulturella sevärdheter och på besöksmålen finns mycket 

aktiviteter att göra med familjen, är en gästvänlig destination samt erbjuder bra 

utomhusupplevelser under vår, sommar och höst (VS, USA marknadsprofil, 2016). Som 

nämnts tidigare arbetar de nordiska länderna tillsammans för att uppnå ett starkt 

gemensamt varumärke. I USA har Skandinavien och Norden under senaste tiden 

uppmärksammats positivt genom det svenska och nordiska sättet att leva på, den 

nordiska välfärden men också genom att t. ex Danmark har blivit utnämnt till världens 

lyckligaste land, Norge har fått uppmärksamhet i Disneyfilmer som ”Frozen”, Sverige 

uppskattas för jämställdhet och det politiska systemet, Finland har blivit utnämnt till det 

                                                 
5
 Israel Úbeda, PR-manager, Visit Sweden Spanien, epostintervju den 4 december 2016 
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mest jämlika, jämställda och demokratiska landet. Allt detta sammantaget ger bra PR 

för de nordiska länderna (Bumin
6
).  

 

Svenska Institutet har gjort en undersökning om hur den kinesiska bilden är av Sverige. 

Sammanlagt var det 27 personer som blev tillfrågade på Pekings gator och av dessa 

hade 40% mycket lite eller ingen kunskap om Sverige, medan 8% visste detaljerad 

information om Sverige och det svenska samhället och kulturen. Det som de kunniga 

visste om Sverige, var att det är ett land med hög livskvalitet och har ett bra 

välfärdssystem. De anser att svenskar är kreativa och trevliga. Några av de mest kända 

personerna är Zlatan Ibrahimovic och Alfred Nobel. De tänker på bl.a. Volvo och IKEA 

när de ska nämna svenska företag, men också på jämställdhet och en god miljöpolitik. 

De tror att det är mörkt och dystert klimat med Norrsken i hela landet. Sverige är ett 

litet land och blir ofta förväxlat med Schweiz. Kineser tror att svenskar är blonda, 

blåögda, lydiga, inte flexibla och lite för öppna (Svenska Institutet, 2016) 

 

Vardagssmitare  

Den norska och danska globala resenären associerar en semesterresa i Sverige, till att 

det är ett land som är enkelt att resa till. Det är ett tryggt och säkert resmål, ett bra 

resmål för camping och stugsemester, gästvänlig, bra storstadsupplevelse med goda 

shopping möjligheter (VS, Danmark; Norge marknadsprofil, 2016). Finländare 

attraheras av den svenska ”stilen” De associerar Sverige som semesterland till att det är 

enkelt att resa till, tryggt och säkert resmål, att det erbjuds bra shopping och är 

barnvänligt, men de uppger också att det är ett land som är dyrt att semestra i. (VS, 

Finland markandsprofil, 2016).  

 

Enkätundersökning 

Sammanlagt deltog 86 personer i min enkätundersökning, av dessa var 66% kvinnor och 

34% män. Flertalet av respondenterna kom från Europa, men svar erhölls från 

Nordamerika, Sydamerika, Afrika, Asien och Oceanien (se Tabell 1). Respondenternas 

ålder varierade mellan 16 och över 50 år, men de flesta var i åldern 20-24 år (Fig. 5).  

                                                 
6
 Kirill Bumin, Ph.D.Associate Professor Political Science, University of North Carolina at Pembroke, 

USA, föreläsning 3 maj 2016 
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Land  Antal Land Antal Land Antal 

Tyskland 15 Italien 1 Argentina 1 

Frankrike 9 Norge 1 Brasilien 1 

Irland 9 Makedonien 1 Sydafrika 2 

England 6 Polen 1 Gambia 1 

Nederländerna 4 Tjeckien 1 Kina 2 

Spanien 3 Belgien 1 Pakistan 2 

Skottland 3 Österrike 1 Nepal 1 

Finland 2 USA 12 Australien 2 

Danmark 1 Colombia 3   

 

Tabell 1 Visar från vilka länder respondenterna i enkätundersökningen kom från samt antalet personer 

för varje land. 

 

 

Figur 5 Beskrivning av respondenternas ålder. 
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Av respondenterna i min enkätundersökning hade 48% aldrig besökt Sverige tidigare. 

Alla deltagare i undersökningen visste att Sverige ligger i Europa. För att förstå vilken 

kunskap de hade om Sverige, ställdes den grundläggande frågan vad Sveriges 

huvudstad heter. Det var 19% som inte visste vilken som är Sveriges huvudstad och de 

kunde inte heller specificera var i Europa Sverige ligger. Flertalet av personerna med 

denna begränsade kunskap kom från USA och de hade aldrig besökt Sverige. De 

personer som visste att Stockholm är Sveriges huvudstad, kunde också precisera att 

landet ligger i Skandinavien/norra Europa eller ”mellan Finland och Norge”. 

 

I enkätundersökningen ställde jag frågan vad de först kom att tänka på (top-of-mind 

medvetenhet) när de hör ”Sverige”. De flesta svarade, att de tänker på vacker natur med 

berg och snö, att det är kallt, blonda tjejer, hälsosamlivstil, socialistisk och jämställdhets 

främjade politik, IKEA, Volvo, Zlatan eller någon annan känd svensk person.  

 

Majoriteten av respondenterna som aldrig tidigare besökt Sverige trodde att det fanns 

mycket berg, glaciärer, snö i Sverige och att det alltid var kallt. De som besökt Sverige 

var medvetna om att temperatur och väder skiftar med årstiden. 

 

Figur 6 visar vilken uppfattning de svarande på hur de ansåg att en svensk person är. Jag 

valde att endast inkludera de egenskaperna som fler än 10 ansåg stämde in på en svensk 

person. 
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Figur 6 Diagrammet visar på vad respondenterna ansåg stämma in på en svensk person. 

 

I enkätundersökningen framgick det att av de som aldrig tidigare besökt Sverige, men 

vill turista där i framtiden vill uppleva den svenska kulturen, arkitekturen, maten och 

lära sig mer om historien samt uppleva kyla och snö. Av de som tidigare besökt Sverige 

ville gärna återvända för att besöka vänner, uppleva den svenska positiva mentaliteten, 

nyttiga maten eller hälsosamma livsstilen. De var också fascinerade av att många är 

välutbildade.  

 

Av de 86 personer som svarade på enkäten var 8 inte intresserade av att besöka Sverige. 

Av dessa hade 6 personer redan besökt landet, de främsta anledningarna till att de inte 

ville återvända var att det var kallt, mörkt, dyrt, för lugnt och tråkigt. Dock var det 6 

personer som skulle kunna tänka sig bo i Sverige, varav 5 personer besökt Sverige 

tidigare. De skulle vilja bo i Sverige för att leva ett hälsosammare liv, få en bra 

utbildning och god livskvalité.  

 

I enkätundersökningen var en av mina frågor hur de anser att det svenska samhället är. 

De flesta ansåg att det finns en god livsstil i Sverige, god jämställdhet och intressant 

kultur. Många tänkte även på höga skatter, sjukförsäkring, ”stil och klass”, dyrt att leva 

i samt god utbildning. Enkätundersökningen avslutades med vilken svensk känd person 



 

 

  35 (66) 
 

de tänkte på när de skulle nämna en person. 11% av respondenterna kunde inte nämna 

någon alls. Övriga svarade enligt följande: 

 

1. Zlatan Ibrahimovic  

2. Alfred Nobel  

3. Avicii  

4. Ingrid Bergman  

5. ABBA 

6. Greta Garbo  

7. Astrid Lindgren  

8. Skarsgårds 

 

4.2 Att ha en stark image 

Definition av image 

Image definieras som hur något uppfattas av människor och vilket rykte något har. Hur 

saker upplevs påverkas av vilken image t.ex. en destination har. Har en destination en 

bra image och ett misstag begås, ser gästen med största sannolikhet misstaget som att 

det inte kommer att upprepas. Om istället en destination har ett dåligt rykte, och samma 

misstag görs, stärks misstaget på denna destination (Isacson 2000). Ofta kan image och 

varumärke innebära i princip samma sak, men ofta är en destinations varumärke är ett 

mycket bredare koncept än en destinations image. Dock kan varumärke eller 

associationer till varumärket och image gå ihop. Image är viktigt för turistdestinationer 

som utveckling av varumärke. (Stepchenkova & Li 2014). Det är viktigt att 

konsumenterna förstår vad varumärket av något innebär, annars har varumärket ingen 

betydelse (Hakala, Svensson & Vincze 2012).  

 

Direkt och indirekt påverkan 

Ett varumärke representerar ett värde för kunder och företag och signalerar kvalité. 

Kvalitén av varumärket gör att det är större chans att varumärket blir köpt av en nöjd 

kund (Hakala, Svensson & Vincze 2012). Den förväntade kvalitén som kunder har på 

exempelvis en destination påverkas av många olika typer av faktorer. Den första är 

sådant som företaget själva kan kontrollera med destinationen. Det kontrollerar de via 

exempelvis: marknadskommunikation, PR, direkt reklam, annonsering och andra 

säljfrämjande faktorer. Den andra nivån är faktorer som påverkar företaget samt 

destinationen, men som företaget har mindre chans att påverka. Dock kan detta vara 

indirekt, produkten eller företaget har fått en specifik image p.g.a. deras tidigare 

prestationer. Exempel på olika faktorer som förstaget eller destinationen inte själva har 
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direkt möjlighet att påverka är imagen och kommunikationen mellan människor, inkl. 

”word-of-mouth” (Isacson 2000).  

 

Från ett varumärkes perspektiv ses image som något svårhanterligt, eftersom det är svårt 

att ändra på. En destinations image påverkas av vad turister tror om destinationen, vad 

de har hört från andra, av erfarenheter, av kommersiella eller icke kommersiella källor. 

Media har stor påverkan på en destinations image (Isacson 2000). Den tredje nivån kan 

inte företaget eller destinationen påverka, och det innefattar kundens egna behov och 

förväntningar. Dessutom kan det vara svårt för ett företag att leva upp till den imagen, 

som människor har tänkt att det ska vara (Stepchenkova & Li, 2014).  

 

IKEA 

Sverige och IKEA tar idag hjälp av varandra för att för att nå ut och skapa en stark bild 

av sig själva. IKEA har i sin marknadsföring valt att använda sig av Sveriges varumärke 

och marknadsföra det svenska folkhemmet. Eftersom att IKEA har blivit ett ansikte utåt 

och blivit en symbol för Sverige har Sverige och den svenska staten också många 

gånger använt IKEA i sin marknadsföring. Företaget använder sig av en svensk identitet 

och driver konceptet av ”demografisk design”, som innebär design för alla. På bred 

front använder sig IKEA också i marknadsföringen av svenska kända positivt laddade 

ord från svenska välfärdens gyllene epok så som jämlikhet och rättvisa. Relationen 

mellan ”svensk design” och den symboliska kopplingen till Sverige, stärktes genom 

marknadsföring av nationella uttryck (Kristoffersson 2014.) 

 

”Top-of-mind medvetande” 

För att mäta om en destination har ett starkt varumärke kan hjälp tas av ”top-of-mind 

medvetande”. Med detta menas att ett företag kan fråga människor, vad de först tänker 

på när de hör en viss varugrupp t.ex. destinationer som har norrsken som en stor 

turistattraktion. Om många nämner exempelvis Sverige istället för Kanada, har Sverige 

hamnat i personers ”top-of-mind medvetande” när en destination med norrsken ska 

nämnas. Detta anses som positiv för destinationen. För att Sverige ska kunna ligga i en 

persons ”top-of-mind medvetande” internationellt, behöver landet ha en image för att 

”varumärket Sverige” ska bli starkt (Stepchenkova & Li, 2014).  
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Kulturer 

I alla länder samt kontinenter finns det många olika typer av kulturer. Kultur är 

definierad som något en person lär sig, det är inget som är medfött. Ju starkare ett land 

är, ofta västerländska länder, ju lättare har landet att influera andra länder. Exempelvis 

finns ”Americanization” och ”Westernzation” som innebär att världen går mot en mer 

västerländskvärld. Dessa två begrepp implementeras globalt och visar upp och 

marknadsför den västerländska livsstilen. Människor har större vilja att köpa varor eller 

resa till länder som matchar deras kultur och livsstil. Ju rikare länder är desto mer 

påverkan har de på andra länder (Hakala, Svensson & Vincze 2012).  

 

Förväntning och upplevelse 

I förgående kapitel ”Målgrupp”, togs begreppet positionering upp, som är det tredje 

steget i att göra en effektiv marknadsföringsstrategi enigt STP. Positionering är en 

marknadsföringsstrategi vars mål är att skapa ett varumärke som har en tydlig position i 

förhållande till konkurrerande varumärken.  Positionering är utvecklingen av 

marknadsföringsprogram som är passande för segmenten (Venter, Wright & Dibb 

2015).  Det görs en konkurrensanalys för att se vad som finns på marknaden (Chaffey, 

Ellis-Chadwick & Mayer 2009) och detta är viktigt för att hålla som företag och 

destination (Stepchenkova & Li, 2014). En kundupplevelse är inte bara det som kunden 

subjektivt upplever utan även externa stimuli. En total kvalité inkluderar förväntan och 

upplevelse. Förväntad och upplevd kvalité ska gå hand i hand (Isacson 2000). Att ha 

kundlojalitet är värdefullt eftersom det ger trygghet och även förutsägbarhet av 

efterfrågan. Det skapar även barriär mot andra liknade varumärken som försöker 

komma in på marknaden. Kunder väljer märke med kvalité och är villiga att betala lite 

högre priser för detta (Hakala, Svensson & Vincze 2012). 

 

4.3 Analys av image  

Visit Sweden arbetar med varumärkesundersökningar, för att förstå hur Sverigebilden 

uppfattas internationellt och därmed effektivare nå ut i marknadsföringen. Enligt Nation 

Brand Index och Good Country Index har Sverige en positiv bild internationellt, bl.a. 

p.g.a. att Sverige ligger i framkant inom frågor som behandlar jämställdhet och fred. 

Sverige anses vara ett bra land att leva i (VS, Den internationella bilden av Sverige som 
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land, 2016). Enligt enkätundersökningen fick jag fram samma sak. Flera respondenter 

kunde tänka sig att utbilda sig och leva i Sverige.  

 

Människor beundrar ofta inte ett visst land (VS, Den internationella bilden av Sverige 

som land, 2016), utan vill lära sig något av det och applicera kunskapen på sina egna 

liv. Genom att upptäcka nya kulturer lär man sig något nytt. Sverige är ett västerländskt 

land och har möjlighet att påverka andra länder med sina nytänkande idéer. De 

nordvästra länderna i Europa har tillsammans skapat sig en stark image som står för 

nytänkande och jämställdhet osv. med ”Westernzation” (Hakala, Svensson & Vincze 

2012). Även IKEA som blivit Sveriges ansikte utåt marknadsför sig med de svenska 

nyckelorden som innefattar jämlikhet och rättvisa (Kristoffersson 2014.) 

. 

Sverige och de övriga nordiska länderna har ett generellt gott rykte runt om i världen 

(Bumin
7
). Det är viktigt att Sverige tar vara på det goda ryktet och låter det bli en del av 

den nordiska imagen (Isacsson 2000). I USA arbetar Visit Sweden tillsammans med de 

andra nordiska länderna p.g.a. att kunskapen om de enskilda nordiska länderna inte är så 

stor i USA än. Det visade även min enkätundersökning på. P.g.a. att de olika nordiska 

länderna fått olika utmärkelser är det många som vill besöka norden runt om i världen 

(Bumin
8
). Tillsammans skapar de nordiska länderna en etablerad image av norden 

globalt. När Sverige väl fått en image är det svårt för ett företag eller en destination att 

påverka den etablerade imagen (Isacson 2000). Istället gäller det att Visit Sweden 

arbetar med att förstärka den goda imagen som Sverige har (Úbeda
9
). Det är viktigt att 

konsumenterna förstår Sveriges varumärke. Ett varumärke representerar ett värde för 

kunder och företag och signalerar kvalité. God kvalité av varumärket gör att det är 

större chans att varumärket blir köpt av en nöjd kund (Hakala, Svensson & Vincze 

2012) 

 

                                                 
7
 Kirill Bumin, Ph.D.Associate Professor Political Science, University of North Carolina at Pembroke, 

USA, föreläsning den 3 maj 2016 
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Sverige har en god image som signalerar hög kvalité inom en rad områden, det är 

viktigt att Sverige lever upp till denna image så att konsumenternas förväntningar 

infrias (Isacson 2000). Min enkätundersökning visade på att majoriteten som besökt 

Sverige, ansåg att Sverige levde upp till deras förväntningar. Totalupplevelsen 

innefattar den förväntade samt den upplevda kvalitén, ju mer dessa går ihop desto bättre 

(Isacson 2000). Enligt positionering är det viktigt att veta var ett varumärke befinner sig 

på marknaden (Venter, Wright & Dibb 2015).   

 

Visit Sweden har gjort undersökningar om vilken kunskap människor på de viktigaste 

marknaderna har om Sverige. Det visade sig att vardagsmitarna hade hög kunskap om 

Sverige och vad de kan göra på sin semester i Sverige. De aktiva naturälskarna och de 

nyfikna upptäckarna har inte lika stor kunskap om vad de kan göra på sin semester i 

Sverige (VS, marknadsprofiler, 2016).  Enligt positionering måste Visit Sweden 

förtydliga sin marknadsföring i länderna som har en stor andel av naturälskare och 

nyfikna upptäckare för att skapa större kunskap (Venter, Wright & Dibb 2015). 

Spanjorer åker inte lika ofta till Sverige som de skulle ha gjort om de hade haft mer 

kunskap om Sverige (Úbeda
10

).  

 

De flesta respondenterna i enkätundersökningen kom ifrån Västeuropa, vilket motsvarar 

Visit Swedens huvudmarknader i Europa. De flesta respondenterna var i åldrarna 20-24, 

vilket kan ses som ett snävt åldersintervall, men i analysen av data är positivt då 

åldersfaktorn kan bortses från. De flesta som svarade var kvinnor.  

 

Enkätundersökningen visade att många främst av de som aldrig besökt Sverige, tänkte 

på norra Sveriges natur och landskap när de generellt tänker på Sverige. Personerna som 

aldrig varit i Sverige tänkte att hela landet alltid hade mest snö, kyla och regn. De 

personer som däremot hade besökt Sverige visste att det var olika klimat i Sverige 

beroende på årstid. Det säger att det finns en okunskap kring Sveriges image. Norra 

Sverige verkar vara den etablerade imagen av Sverige och individer som aldrig besökt 

Sverige tror att största delen av landet består av vackra landskap med snö, berg, 

glaciärer. Detta överensstämmer som bekant inte med verkligheten. Det är viktigt att 

konsumenterna förstår vad varumärket innebär, annars har varumärket ingen betydelse 
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(Hakala, Svensson & Vincze 2012). Kunskapen kring Sverige som land är alltså i 

många fall begränsad, men då ska det tas i beaktande att personerna som tillfrågades i 

enkätundersökningen inte hade ”läst in sig” på Sverige och inte heller tagit del av Visit 

Swedens information.     

 

Från min enkätundersökning drar jag slutsatsen att uppfattningen om Sverige är ganska 

lika oavsett vilken kontinent personerna kommer från. Den stora skillnaden är mellan de 

som besökt landet och de som aldrig varit i Sverige.  

 

Vidare visar enkätundersökningen att Sverige har, för många, en image om att vara ett 

land med bra, hälsosam och öppen livsstil. Svenskar anses vara slutna till en början, 

men när djupare kontakter skapats ses svenskarna som fria och ett folk som vill ha kul. 

Många tänker på politik och jämställdhet. Av respondenterna skulle den främsta 

anledningen till att åka till Sverige vara att se naturen, uppleva det svenska samhället 

och kulturen. Detta stämmer bra överens med Visit Swedens huvudmarknader. 

Naturälskarna är intresserade av naturen och att uppleva något nytt, den nyfikna 

upptäckaren vill mycket gärna uppleva den svenska kulturen och städerna. 

Vardagsmitarna i norden vill gärna shoppa och göra något som är utanför det 

vardagliga.  Många från utlandet har en bild av att svenskar är blonda och välbyggda. 
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5 Kommunikation   

Detta kapitel går djupare in på hur Visit Swedens olika utlandskontor marknadsför 

Sverige mot dess huvudmarknader. Efter fältstudierna tagits upp, går jag in på vad 

teorin säger angående marknadsföringsstrategier. I slutet av kapitlet analyseras 

materialet från fältet och teorin.  

 

5.1 Hur kommunikationen sker till de olika marknaderna 

Sociala medier 

För att kunna nå ut till potentiella besökare är det viktigt att det finns en kännedom om 

konsumenternas värderingar och förståelse för vad de tilltalas av i Sverige. Det gäller 

även att kunna nå ut till de potentiella besökarna på rätt kanal (Úbeda
11

). Eftersom den 

globala resenären är aktiv internetanvändare, måste Visit Sweden prioritera att vara 

aktiva på internet. Dock anser Visit Sweden att i de huvudmarknadsländer där 

internetanvändningen inte är hög, är det viktigt att även marknadsföra sig via TV, radio 

eller i tryck så att marknadsföringen av Sverige kommer ut (Visit Sweden, 

marknadsprofiler, 2016). 

 

Samtliga Visit Swedens utlandskontor arbetar aktivt med att finnas högt upp på 

Googlesökfält när någon söker på ”Sverige”. De är även aktiva med att skicka ut 

nyhetsbrev och vara aktiva på Facebook, Instagram och Twitter. Visit Sweden har gjort 

undersökningar om hur mycket deras huvudmarknader använder internet för att förstå 

igenom vilken mediekanal de marknadsför Sverige effektivast. I marknadsföringen till 

de olika huvudmarknaderna informerar Visit Sweden om vad som finns att göra i 

Sverige, men informationen är anpassad till vad som främst tilltalar den globala 

resenären i det aktuella landet. Här väger kulturen i det enskilda landet stor roll. (VS, 

marknadsprofiler, 2016). 

 

Aktiva naturälskare 

Trots att internetanvändningen är hög i Nederländerna, har mediekanalerna: tryck, radio 

och TV fortfarande en stark ställning i den nederländska medievärlden. Detta har Visit 

Sweden Nederländerna anpassat sig till. Under 2016 nämndes Visit Sweden i 958 
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artiklar som fördelar sig främst i tryck. Visit Sweden Nederländerna har valt att 

marknadsföra Sverige med direkt och indirekt marknadsföring. Exempelvis har de 

supportat det nederländska TV-programmet ”Nick&Simon The Dream” som ger bra 

indirekt marknadsföring av Sverige. TV-programmet är en ”realityserie” som handlar 

om den nederländska popgruppen reser runt i Sverige på en ”roadtrip” och hamnar på 

olika äventyr. Visit Sweden Nederländerna marknadsför mycket om Stockholm, som är 

av kombination av natur och storstad samt om Öland och dess natur till de aktiva 

naturälskarna (VS, Nederländerna marknadsprofil, 2016). 

 

Som nämnt tidigare består den nederländska globala resenären utöver aktiva 

naturälskare av många nyfikna upptäckare och vardagssmitare, därför passade Visit 

Sweden på att under 2015 marknadsförda Sverige kring Eurovision. Under 2016 har 

Visit Sweden fortsatt på samma spår och marknadsfört mycket kring musik, kultur och 

festivaler och evenemang, därtill t.ex. ABBA-muséet i Stockholm. Visit Sweden 

Nederländerna prioriterar att lägga ut bilder och videos från Sverige, detta ger en bra 

uppfattning om hur Sverige är (VS, Nederländerna marknadsprofil, 2016).  

 

Nyfikna upptäckare 

Den höga internetanvändningen i Frankrike bidrar till att Visit Sweden Frankrike lägger 

ner mer energi på att marknadsföra Sverige via internet än genom någon annan 

mediekanal. Inför Sverigeresan hittar fransmännen inspiration från YouTube och 

Facebook. Mellan sommar en 2015 och sommaren 2016 marknadsförde Visit Sweden 

Frankrike framförallt den svenska livsstilen, Sveriges största städer, Stockholms 

matutbud och allmänna semesteraktiviteter. P.g.a. fransmännens sport- och 

kulturintresse marknadsfördes även Zlatan Ibrahimovic hemstad Malmö och Camilla 

Läckbergs Fjällbacka (Vist Sweden, Frankrike marknadsprofil, 2016).  

 

I Italien är internetanvändningen låg. Detta gör att Visit Sweden Italien marknadsför 

Sverige bäst i tryckt media. De italienska globala resenärerna är intresserade av 

Sveriges kultur. Mellan sommaren 2015 och sommaren 2016 marknadsfördes olika 

kulturevenemang så som Eurovision, svenska kändisar, skaldjurssafari, svensk design 

på Milanos möbelmässa och i Småland samt cykelsemester på Västkusten och i 

Stockholms skärgård. Även Sverige som ett hållbart eko-resmål uppmärksammades och 

artiklar om initiativet ShareWear publicerades. Svenska kändisar så som Astrid 
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Lindgren, ABBA och Ingrid Bergman marknadsförs också mot de kulturintresserade 

italienska globala resenärerna. Stockholm, Västra Götaland och Lappland är de regioner 

som omskrivits i flest artiklar. Helår 2015 ledde Visit Sweden Italien PR-arbete till att 

Sverige omnämndes i 517 artiklar som fördelar sig främst på print och internet (VS, 

Italien marknadsprofil, 2016). 

 

 

Figur 6 Hur den italienska resenären reste i Sverige 2015. 

 

I Ryssland och i Kina skiftar medielandskapet och det förändras ofta och dramatiskt. 

Det kan därför vara svårare att nå ut till sina potentiella kunder via moderna medier i 

Kina och Ryssland (VS, Kina; Ryssland marknadsprofil, 2016). I Kina har Visit Sweden 

valt att samarbeta med kända bloggare som reser runt i välden. Bloggarna har bl.a. 

skapat intresse hos kineserna för Stockholm, som de kinesiska bloggarna kallar för 

”Europas gröna huvudstad” (VS, Kina marknadsprofil, 2016). I Ryssland har TV och 

radio fortfarande en stark ställning och det är därför viktiga kanaler för Visit Sweden 

Rysslands marknadsföringsspridning. Ett indirekt marknadsförings trick Visit Sweden 
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Ryssland använt sig av är att de låtit trycka upp en barnbok om Stockholm, som heter: 

Barn boken och Stockholm. Det är ett samarbetsprojekt med ett av Rysslands största 

bokförlag. Boken finns tillgänglig i de vanligaste bokaffärerna. Dock försöker Visit 

Sweden Ryssland gå allt mer från tryckt press till internet för att fortfarande behålla 

Sveriges image om att vara en digitaliserat land som ligger i framkant. Främsta källan 

ryssarna får inspiration inför sin Sverigesemester är via Facebook och Google+ (VS, 

Ryssland marknadsprofil, 2016).  

 

Internetanvändningen en är relativt låg i Spanien. Dock bokar fler sin resa online än på 

resebyrå (VS, Spanien marknadsprofil, 2016). Det är inte svårt att marknadsföra Sverige 

i Spanien, trots Sveriges mångfacetterade landskap. Det går att hitta teman som täcker 

över skillnaderna, t.ex. inom naturområdet med Skånes landskap, Norrland med 

norrsken och Västkusten med skärgård. Okunskap om Sverige gör det dock svårare att 

marknadsföra landet, jämförelsevis med fjordarna i Norge som redan har en etablerad 

position hos spanjorerna. Under 2016 har Visit Sweden Spanien börjat med mer 

marknadsföring online, p.g.a. att Sverige ska bli ett land i framkant när det gäller 

digitalisering. De mest uppmärksammade artiklarna som Visit Sweden Spanien har 

skrivit om Sverige har handlat om musik, evenemang, festival samt samhälle och 

politik. Det har skrivits mycket om Stockholm och sedan Eurovision i Malmö har 

intresset för Skåne ökat radikalt. Resebloggare ökar allt mer i Spanien (Úbeda
12

).   

 

Det är allt fler resebloggare som erbjuder olika tjänster som Visit Sweden kan dra nytta 

av. Det finns även bloggare som ofta förenas i grupp och deltar i olika evenemang, t.ex. 

pressresor som är sponsrade av en region. De använder hela tiden sociala medier (VS, 

Spanien marknadsprofil, 2016). Bilden Visit Sweden försöker marknadsföra av Sverige 

är en bild som återspeglar Sveriges kärnvärden: äkthet, omtänksamhet, öppenhet och 

nytänkande, som i sin tur bygger en position som ett progressivt land. Det är därför 

Sverige utmärker sig internationellt och Visit Sweden försöker kommunicera en 

lockande Sverigebild som tilltalar den moderna människan. (Úbeda
13

). 
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I Storbritannien är Facebook och Youtube den främsta sociala kanalen där britter 

hämtar inspiration för sin Sverige semester. För att fler britter ska uppmärksamma 

Sverige har Visit Sweden Storbritannien bl.a. startat ett samarbete med den brittiska 

tidningen ”The Guardian”. The Guardians målgrupp är progressiva, välutbildade, vilket 

m.a.o. är samma målgrupp som Visit Sweden vill nå ut till. Genom att marknadsföra 

Sverige som turistdestination i The Guardian ger man läsarna inspiration. I kampanjen 

står Visit Sweden Storbritannien för budskapen som The Guardian producerar och 

distribuerar. Människor, upplevelser samt personliga berättelse lyfts fram för att 

levandegöra den svenska livsstilen något som man har sett lockar de nyfikna 

upptäckarna. Efter kampanjen ökade resandet till Skåne och Västsverige med 50% (VS, 

Storbritannien marknadsprofil, 2016). I Storbritannien har det startats ett nytt projekt att 

marknadsföra mycket av den svenska maten, tack vare detta har många svenska 

restauranger idag blivit utnämnda i Michelinguiden (London, 2016-08-15).  

 

Svenskar är mindre benägna att acceptera en hierarki än vad tyskar är. P.g.a. av detta 

måste marknadsföringen mot länder vars kultur är hierarkisk, vara tydligare. I Tyskland 

är internetanvändningen hög, men Tysklands medielandskap är stort och de har stort 

utbud av tidningar. TV och radio har stor genomslagskraft i Tyskland och det är där 

Sverige ska synas. Under april till juni 2016 ledde Visit Sweden Tyskland ett PR-arbete 

angående Sverige som turistdestination. Det nämndes i olika artiklar och huvudämnet 

var natur och utomhusaktiviteter t.ex. om den idylliska svenska skärgården, linbanan i 

Örträsk och cykelsemester i södra Sverige. Under 2015 uppmärksammades Västervik 

och Västerbotten för skärgården. Främsta inspirationskällan till tyskarnas Sverigeresa är 

Resehandbok, guidebok, broschyr eller vänner som har semestrat i Sverige (VS, 

Tyskland marknadsprofil, 2016). 

 

De flesta i USA använder sig av Internet i sitt vardagligaliv. I sociala medier som 

Instagram, Pinterest och YouTube har bilder och video stor betydelse. 

Marknadsföringen som Visit Sweden USA lägger mest tyngd vid är av en trycktkaraktär 

och online. Under 2016 fokuserade Visit Sweden USA framförallt på att marknadsföra 

Stockholm och Västra Götaland och de riktade in sig på att marknadsföra den svenska 

”fikan” samt det nordiska köket (VS, USA marknadsprofil, 2016). 
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Vardagssmitare 

Visit Sweden Danmark marknadsför Sverige främst i tryck, men även mycket via 

internet då internet användningen är hög.  Förutom att Visit Sweden Danmark är aktiva 

på danska sociala medier har de även under 2016 samarbetat med bloggare. Precis som i 

Sverige har bloggar i Danmark blivit en allt mer viktig kommunikationslänk. De 

bloggarna som Visit Sweden Danmark har valt att arbeta med skriver främst om mat, 

dryck, utomhusaktiviteter för sommar och vintertid. Under april till juni 2016 arbetade 

Visit Sweden Danmark med marknadsföring av Sverige som destination främst genom 

artiklar i tryck. I artiklarna marknadsfördes framförallt Sveriges utomhusaktiviteter, 

parker och trädgårdar och kultur. Exempel på platser som marknadsfördes var 

cykelsemester vid Kattegatt, IKEA muséet i Älmhult samt Sofieros slotts 150-års 

jubileum. Danskar hämtar dock främst inspiration från vänner för sin Sverige resa (VS, 

Danmark marknadsprofil, 2016).  

Internetanvändningen i Finland är hög. Majoriteten av den finska befolkningen bokar 

sin Sverige resa själva online och främsta sättet att få information om sin 

Sverigesemester görs online. Facebook och Google+ är de största sociala kanaler där 

finska globala resenärer hämtar inspiration ifrån. Bloggandet har, precis som i Sverige 

och Danmark, vuxit starkt även i Finland de senaste åren. I och med att bloggandet är 

stort i Finland har Visit Sweden Finland sedan 2008 samarbetat med olika bloggare i 

Finland. Visit Sweden Finland har också arbetat med långsiktiga mål med tematiserade 

grupp-press-resor under flera år, som gett dem hög trovärdighet bland chefredaktörer 

och redaktionella chefer. Finländarna besöker gärna mässor. Visit Sweden Finland har 

lyckats befästa sin ställning när det gäller mässor jämfört med flera andra länder och 

flera av de största branschmässorna i Norden går av stapeln i Finland (VS, Finland 

marknadsprofil, 2016). 

 

Det är en hög internetanvändning i Norge, vilket gör att Visit Sweden Norge 

marknadsför Sverige mest via Internet. Det som var främst marknadsfördes av Sverige 

under 2015 och 2016 var om hotell, nöjesparker och mat. Det handlade många gånger 

om bl.a. Liseberg och saluhallar i Stockholm (VS, Norge marknadsprofil. 2016). 
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SWOT-analys 

En SWOT analys innebär att de interna faktorerna: styrkor (strengths) och svagheter 

(weekneses) analyseras samt de externa faktorerna: möjligheter (opportunities) och hot 

(threats) analyseras. De styrkor som går att finna med Sverige som turistland är att de 

flesta som besöker Sverige är generellt nöjda med resan. Nöjdheten med sin Sverigeresa 

påverkar andra som de pratar med och det kan påverka positivt Sveriges position som 

turistland. I Sverige finns det mycket att erbjuda inom naturområdet, orörd natur och 

kombination av natur och stad. Svagheter som går att finna med Sverige är att det anses 

av många som dyrt och att ha ett kallt klimat. Det finns en brist av fler världskända 

internationella ikoner, ex. på en världsikon i Sverige är ICEHOTEL (Úbeda
14

).  

 

Möjligheter med Sverige som turistdestination är att okunskap kan bli en möjlighet när 

man letar efter "något nytt" inför resor. Dock gäller att Visit Sweden kan kommunicera 

ut det rätt.  Kommunikation kring ämne där Sverige leder är inom design, samhälle, 

musik m.m. kan hjälpa Visit Sweden att kommunicera nytt kommande ämne och 

destinationer. En svagare krona kan också hjälpa.  Sveriges hot är andra länder som kan 

göra mer aggressiva kampanjer, med mer medel, etc. vilket kan påverka ”top-of-mind” 

lista för bl.a. spanjorer. Flyglinjer som minskar eller försvinner är också ett hot 

(Úbeda
15

). 

 

Ökat intresse för Sverige  

Storstadsregionerna lockade flest besökare och Stockholms län hade största antalet 

besök, drygt 7 miljoner under perioden 2011-2014. Svenska författare med älskade 

böcker internationellt lockar även de utländska besökarna. Stadsvandringen Millenium 

Tour, som arrangeras av Stadsmuseet i Stockholm lockar fransmän, italienare och 

spanjorer som vill vandra i Stieg Larsson-karaktärerna Lisbeth Salanders och Mikael 

Blomkvists fotspår i Stockholm. Ystad i södra Skåne har många besökare varje år som 

läst Henning Mankells böcker om kriminalkommissarie Kurt Wallander. Efterfrågan av 

den s.k. filmturismen har även bidragit till besök i Fjällbacka där Camilla Läckbergs 

böckers miljöer ingår. Tyskar åker gärna också till Sörmland och skärgården för att 

uppleva miljöer från en tysk tv-serie ”Inga Lindström” (Daniles, 2016).  
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Det finns många olika uppfattningar av de utländska turisterna vad det är som lockar att 

turista i Sverige. De sju bästa upplevelserna i Sverige som amerikanska, engelska, 

franska, holländska, italienska, ryska och tyska researrangörer har nominerat är: 

Skansen, Åre, Säfsen, Häckeberga Slott, Vasamuseet, Milleniumvandring och vildmark 

i Värmland. Bakom utmärkelsen står Rese- och Turistnäringen i Sverige, i samarbete 

med Visit Sweden. Dock är det framförallt den "exotiska" vildmarken och naturen som 

lockar de internationella turisterna. Även fransmän, tyskar och engelsmän tycker om 

Sveriges vildmark i norr och åker dit för att vandra. Engelsmän tycker om att vandra i 

tidig vintersäsong för att kunna få uppleva ensamhet och lite snö. Det har under de 

senaste åren även tillkommit ett ökat intresse för norrsken och midnattssol i Sverige 

(Daniles, 2016).  

 

Det verkar ha skett en förändring i hur svenskar turistar, en ny undersökning visar att 

svenskar blir allt mer intresserade av att turista i sitt eget land. Det är framförallt 

vildmarken som lockar. Trots att svenskar vill uppleva spännande ting och djur i 

vildmarken vill de bo bekvämt, kunna duscha samt äta god mat. Trenden tros handla om 

att svenskar ser att utländska turister uppmärksammar Sverige och då vill svenskarna se 

vad hemlandet egentligen har att erbjuda (Ström, 2016). 

 

Transporter  

För att Visit Sweden ska tycka att det är lönt att marknadsföra delar av Sverige är det 

viktigt att det finns bra transporter mellan landet i fråga och Sverige. Visit Sweden 

Storbritannien hade gärna marknadsfört mer om exempelvis Dalarna, men det är svår 

för britter och andra nationaliteter att besöka Dalarna p.g.a. att det är omständligt att ta 

sig dit och det går inga direkt flyg. Dock finns det nu möjlighet för britterna att från 

London ta sig med direktflyg till bl.a. Kiruna vilket har öppnat en helt ny marknad 

(London, 2016-08-15). Flygförbindelserna mellan Sverige och Italien har blivit bättre 

och det finns goda möjligheter att ta sig med tåg, bil eller flyg till Sverige (VS, Italien 

marknadsprofil, 2016). I Spanien tillkom bättre flygmöjligeter mellan Barcelona och 

Sverige, vilket bidrog till att Visit Sweden kontoret i Barcelona öppnades 2009 

(Úbeda
16

). I USA är tillgängligheten är bra, det går dagligen flyg direkt till Sverige från 
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New York och Chicago (USA, 06-06-16). Sveriges vildmark i norr med norrsken samt 

midnattssol lockar framförallt japaner och det är möjligt för japaner numera att resa med 

direkt flyg till Kiruna och vidare med tåg till Abisko (Daniles, 2016). 

 

5.2 Marknadsföringsstrategier 

I dagens samhälle är det nödvändigt att finnas med på internet för att konkurrera på 

marknaden. Internet får en allt mer viktig roll i vardagen oberoende av var någon bor. 

År 2020 beräknas 50 miljarder enheter totalt vara uppkopplande på internet och därmed 

är företag tvingade att vara uppkopplade på internet. Konsumenterna förväntar sig att de 

ska kunna nå vilken information som hest, när som helst. I dagens samhälle har 

konsumenter möjlighet att t.ex. följa sina paket på Posten via transportsystemet, se var i 

stan parkeringsplatser finns tillgängliga etc. (Höök, 2015).  Vi förväntar oss att vi ska 

kunna nå allting på internet (Pophal, 2016). Digitaliseringen möjliggör mycket för bl.a. 

resenärer, där de flesta hittar inspiration inför sin resa. Nya tjänster på internet har 

tillkommit t.ex. Airbnb och Über tack vare att så många är uppkopplade. Google har 

blivit ett känt ord, snarare än ett företag, ur; ”jag ska googla det”. Google har hög makt 

inom digitaliseringen och det blir allt viktigare för företag att finnas högt upp i Googles 

sökmotor. Om ett företag inte finns med på internet blir företaget ett ”blackhole”. 

Internet blir desto viktigare i kommunikation där privat personer tar allt större plats och 

få en roll på internt (Höök, 2015).  

 

Kommunikationen mellan kund och företag kan ske genom många olika kanaler, bl.a. 

tryck eller internet (Chaffey, Ellis-Chadwick & Mayer2009, s.239-240). Dock för att nå 

ut till så många som möjligt är ofta sociala medier är ett bra sätt att nå ut till sin 

målgrupp. Genom att använda sociala medier som marknadsförings- samt 

kommunikationsverktyg kan ett företag bemöta sina kunder direkt och ge en individuell 

kontakt. Ett företag kan rikta sig till konsumenter vars karaktärsdrag är lika med 

produkten företaget vill marknadsföra. Via exempelvis YouTube kan 

kommunikationsföretaget dela videos och ge kunder inspiration. Genom sociala medier 

kan privat personer även dela bilder och videos som kan locka andra potentiella kunder 

(Lee, Watkins, 2016). För att ytterligare rikta in sig och ge en mer personligkontakt är 

det bra att skicka ut nyhetsbrev. Nyhetsbrev är ett av de bästa marknadsföring ett 

företag kan ge ut då den är personlig (Chaffey, et. al 2009). 
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Runt om i världen blir bloggning allt vanligare. Det är privatpersoner som startar en 

blogg av en viss kategori. Beroende på hur mycket följare en blogg har per dag, kan 

bloggen gå ifrån att från början ha varit en dagbok till att bli en affärsdrivande 

verksamhet. Läsare har förtroende för bloggare och detta kan företag dra nytta av. I 

Kina har bloggare fått en stor betydelse (Changchun, Kefei, Shiren, Shuige, Hong, & 

Jing 2013). 

 

Ett marknadsföringsföretag ska ta hänsyn till en marknadsmix med: ”de fyra P:na”. De 

fyra P:na innebär att man ska ta fram rätt produkt, på rätt plats, till rätt pris och rätt 

påverkan/marknadsföring. Genom att ett marknadsföringsföretag tar hänsyn till de fyra 

faktorerna får de en perfekt marknadsmix. Dock är det viktigaste förhållandet mellan 

kund och företag (Isacson, 2000, s.15-17). ”Word-of-mouth” innebär att 

marknadsföring kommuniceras från person till person, ofta mellan vänner/bekanta. 

”Word-of-mouth” betraktas som en av de mest effektiva marknadsföringsstrategierna 

p.g.a. att det kommuniceras mellan personer som känner varandra, vars omdöme inger 

förtroende (Isacson, 2000, s.15-17). 

 

Både direkt och indirekt marknadsföring kan vara effektiv. Skillnaden mellan dessa är 

att direkt marknadsföring går direkt ut med att företaget har intentioner av att sälja en 

produkt. Indirekt marknadsföring kan ursprungligen ha ett annat huvudsyfte än att sälja 

en produkt t.ex Eurovision som sändes från Malmö, marknadsförde Malmö indirekt som 

en destination (Huang, Chen & Wu, 2009). 

 

5.3 Analys av kommunikation  

Google har en hög makt i dagens samhälle. Visit Sweden arbetar aktivt med att finnas 

högt upp på Googles sökmotor när någon söker på ”Sverige” (VS, marknadsprofiler, 

2016) (Höök, 2015). Vare sig internetanvändningen är hög eller låg i ett land är Google 

ändå den främsta inspirationskällan för kunderna inför sin Sverigesemester (VS, 

marknadsprofiler, 2016). Personer förväntar sig att det alltid ska finnas information 

tillgänglig även om vad helst de söker på (Pophal 2016).  

 

För att förstå vilket det mest effektiva marknadsförings sättet är i ett visst land, har Visit 

Sweden gjort undersökningar för att förstå hur hög internetanvändningen är i ett visst 

land. Främst marknadsförs Sverige i tryck eller via internet (VS, marknadsprofiler, 
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2016). Det bekräftas av Chaffey, Ellis-Chadwick och Mayer (2009) som menar att 

marknadsförings distributionen sker bra i antingen tryck eller via internet. Visit Sweden 

är aktiva i sociala medier för att det är där den globala resenären finns (VS, 

marknadsprofiler, 2016). Detta sätt stärks av Lee och Watkins (2016)  som menar på 

sociala medier är ett effektivt kommunikationsverktyg för att nå ut till sin målgrupp. 

Visit Sweden drar nytta av olika bild och videoprogram för att kunna inspirera 

potentiella besökare av en semesterresa till Sverige. Video och bildprogrammen som 

används av Visit Sweden är Pinterest och YouTube (VS, Nederländerna 

marknadsprofil, 2016). Lee och Watkins (2016) teori överensstämmer med Visit 

Swedens verksamhetssätt, om att YouTube är ett bra verktyg för att sprida information.  

 

För att ytterligare rikta in sig och ge en mer personligservice är det bra att skicka ut 

nyhetsbrev. Nyhetsbrev är ett av de bästa marknadsföringstricken ett företag kan 

använda sig av (Chaffey, Ellis-Chadwick & Mayer 2009). Visit Sweden skickar ut 

nyhetsbrev till många följare varje månad (VS, marknadsprofil, 2016). Dock är ”word-

of-mouth” fortfarande den mest effektiva marknadsföringsstrategin (Isacson, 2000, 

s.15-17). För vardagsmitarna är detta den mest förekommande inspirationskällan inför 

sin Sverigesemester (VS, Danmark marknadsprofil, 2016).  

 

Det är viktigt att ett kommunikationsföretag finner element som kan signaleras ut i 

marknadsföringen som passar målgruppen (Lee., Watkins, 2016). Visit Swedens olika 

utlandskontor arbetar med olika typer av marknadsföring beroende på vilket land de ska 

marknadsföra sig åt. Till de nederländska naturälskarna marknadsför Visit Sweden ut 

mycket om naturen i Stockholm och Öland. Med tanke på att de nederländska globala 

resenärerna även besår av många nyfikna upptäckare och vardagsmitare har Visit 

Sweden valt att marknadsföra olika kulturevenemang och kulturaktiviteter mot den 

nederländska globala resenären, exempelvis ABBA-museet. Till vardagsmitare utmärks 

det tydligt att det är mest museum, städer, lyx och shopping som marknadsförs. Detta är 

dagsaktiviteter som vardagsmitarna gärna upplever för en dag. De tyska globala 

resenärerna är främst nyfikna upptäckare som besår av personer som är intresserade av 

naturen. P.g.a. av tyskarnas intressen marknadsförs Sverige mycket av natur och 

utomhusaktiviteter, skärgård och cykelsemester (VS, Tyskland marknadsprofil, 2016). 
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Till de nyfikna upptäckarna och kulturintresserade fransmännen, italienarna, 

spanjorerna och britterna marknadsför Visit Sweden mycket kring den svenska kulturen, 

livsstilen och det lokala matutbudet. P.g.a. italienarnas intresse utav design 

marknadsförde Visit Sweden svensk design på Milons möbelmässa. I Figur.5 visas att 

Visit Sweden Italiens satsningar på att marknadsföra Stockholm, Västra Götaland och 

Lappland i artiklar lönar sig för den svenska besöksnäringen (VS, Italien 

marknadsprofil, 2016).  

 

I det skiftande medielandskapet i Kina och Ryssland har Visit Sweden valt att dra till 

med olika knep för att nå den globala resenären. I Kina samarbetar Visit Sweden med 

flertalet bloggare (Visit Sweden Kina; Ryssland marknadsprofil, 2016). Det är bra att 

använda sig av bloggare i marknadsföring mot Kina. I Kina har bloggare status och 

kineser visar tillit för dem. (Changchun et. al 2013). Även bland spanjorerna och 

vardagsmitarena i Danmark och Finland för Visit Sweden ett samarbete med bloggare. 

Bloggare har blivit ett allt mer viktigare redskap inom marknadsföring (Úbeda
17

). I 

Ryssland för att nå den globala resenären som är bl.a. litterär, har Visit Sweden tryckt 

om en barnbok om Stockholm som lockar familjer Sverige (VS, Ryssland 

marknadsprofil, 2016). 

 

En del av Visit Swedens marknadsföring består av indirekt marknadsföring (Huang, 

Chen & Wu, 2009). Bl.a. genom Eurovision 2015, som fick spanjorer att 

uppmärksamma Skåne, i Ryssland om barn boken om Stockholm eller äventyrsrika 

aktiva naturälskare som tittat på ”Nick&Sinom The Dream” (Visit Sweden; Spanien 

marknadsprofil, Ryssland marknadsprofil; Nederländerna marknadsprofil).  

 

Precis som företag som inte finns med på internet kan också en destination bli ett s.k. 

svart hål. Detta gäller framförallt destinationer som inte är lätta att ta sig till (Höök, 

2015). Destinationerna kan vara utvecklade, men är det svårt för turister att ta sig dit 

glöms destinationen lätt bort, eftersom den är svår att marknadsföra detta gäller t.ex. för 

Dalarna (London, 2016-08-15). Om det dessutom inte finns mycket kunskap om en 
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destination prioriteras resan långt ner. I SWOT- analysen beskrivs även icke existerande 

eller försvunna flyglinjer som ett hot (Úbeda
18

). 
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6 Slutsats 

I slutsatskapitlet presenteras de slutsatser som de empiriska och teoretiska analyserna 

genererat. Förutom att svar på forskningsfrågan kommer presenteras har också förslag 

på vidare forskning i ämnet tagits fram.   

 

Visit Sweden har huvudkontor i Stockholm och utlandskontor i tolv olika länder runt 

om i världen. De använder sig av utlandskontor för att förstå vad potentiella turister i 

landet är intresserade av. Påståendet om att förstå sin kund och dess beteende går hand i 

hand med Isacson (2000), som menar på att lojala kunder går att finna om företaget lär 

känna sin kund. 

 

Enligt Maričić och Đorđević (2015) samt Venter et. al (2015), är det viktigt att ett 

företag vänder sig mot ett specifikt segment så att marknadsföringen når ut till 

konsumenterna. Visit Swedens huvudmålgrupp är den globala resenären. Den globala 

resenären är ständigt uppkopplad på internet. För att matcha sin målgrupp strävar Visit 

Sweden efter att nå sin målgrupp genom att vara aktiva på sociala medier. Visit 

Swedens mål till 2020 innehåller bl.a. att vara bättre tillgänglig inom digitalisering och 

föra effektivare marknadsföring. Den globala resenären kan delas in i olika kategorier: 

DINK, Active Families, WHOP samt till aktiva naturälskare, nyfikna upptäckare och 

vardagssmitare. Avgörande vilken av ovanstående målgrupps kategorier 

marknadsföringen ska kommuniceras ut till är marknadsföringen olika.  

 

Eftersom de aktiva naturälskarna är intresserade av äventyr och utomhusaktiviteter 

handlar marknadsföringen mot dem om camping och utomhusaktiviteter på bl.a. Öland 

och i Stockholm. Kommunikationen till de aktiva naturälskarna gör att de kopplar 

samman en semester i Sverige med camping och stugsemester. Den nyfikna 

upptäckaren spenderar ofta mer pengar än den aktiva naturälskaren. Till dem 

marknadsförs, efter deras intresse, främst kulturupplevelser, Sveriges storstäder och 

mycket om den svenska livsstilen. Kommunikationen av Sverige till de nyfikna 

upptäckarna gör att de förknippar Sverige med kultur och storstadsupplevelser. 

Vardagsmitarna spenderar oftast mer pengar än både de aktiva naturälskarna och de 

nyfikna upptäckarna. Dock är de endast i Sverige på dagsbesök vilket resulterar till att 

de kanske inte spenderar mest pengar totalt. Vardagsmitarna åker till Sverige för att 
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smita vardagen och har bl.a. i syfte att uppleva något nytt i vardagen samt att shoppa. 

För vardagsmitarna är det enkelt att ta sig till Sverige. Vardagsmitarna känner bra till 

Sverige och vet vad Sverige har att erbjuda. Marknadsföringen ut till vardagsmitarna 

handlar om museum, nöjesparker, shopping eller andra endags upplevelser.  

 

En hög procentsats av den globala resenären från samtliga Visit Swedens 

huvudmarknader är intresserade av att resa till Sverige. Även de som besökt Sverige 

tidigare är intresserade av att besöka Sverige igen. De goda siffrorna av intresserade 

resenärer visar på att det var korrekt att välja målgruppen: den globala resenären. 

Procent talet för Danmark är förhållandevis lågt, vilket kan indikera att man inte ser 

Sverige som ”exotiskt” på samma sätt som t.ex. personer från andra delar av världen 

kan göra. Det krävs något speciellt för att tillfredsställa de danska besökarna.  

 

Som nämnt i problemdiskussionen är Sverige ett mångfacetterat land och det finns 

mycket att uppleva och se i Sverige. Det mångfacetterade landet kunde ses som något 

negativt i och med att det då blev svårare att marknadsföra, eftersom det inte finns något 

”top-of-mind” med Sverige (Hakala, Svensson & Vincze 2012 ). Den globala resenären 

anser dock, att Sveriges mångfacetterade land är något positivt. Úbeda (2016), menar på 

att det finns mycket att göra i Sverige och det finns någonting för alla. Visit Swedens 

mångfacetterade samhälle är något positivt, som man ska dra nytta av. Intresset för att 

besöka Sverige är hög hos de globala resenärerna och Visit Sweden marknadsför sig 

olika för att locka de globala resenärerna. Precis som Isacson (2015) och Úbeda (2016) 

menar att en image kan vara svår att fastställa kan man arbeta för att göra den starkare. 

Sverige har redan en image av att vara i framkant av nytänkande, exempelvis 

jämställdhet. För att stärka sin image av nytänkande har Visit Sweden bl.a. beslutat sig 

för att satsa mycket på digitalisering.  

 

Enligt enkätundersökningen visas det dock tydligt att Sverige har ett ”top-of-mind”, 

som förknippas kallt klimat, regn och snö. Enligt enkätundersökningen visade det också 

att många hade en bild av Sverige med ett vackert landskap med mycket berg. Vissa 

personer tänkte t.o.m. på glaciärer. Bilden av ett enbart kallt och snöigt Sverige stämmer 

inte överens med bilden de har som besökt landet. 
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Personer som hade besökt Sverige tidigare tänkte på städer och vackra landskap. De 

ansåg att det var olika väder i Sverige beroende på året. Slutligen kan sägas att många 

förknippar Sverige med naturen. Människor runt om i världen har en bild av Sverige att 

det är kallt, snöigt, men har ett vackert landskap. Denna bild beskriver kort och gott vad 

norra Sverige har att erbjuda, men beskriver inte övriga Sverige. Det kan vara p.g.a. att 

Sveriges norra landskap skiljer sig från många länder med norrsken, mycket snö och 

ICEHOTEL. Det norra landskapet blir en symbol för hela Sverige och blir Sveriges 

etablerade image, för de som inte besökt landet. Människor från andra sidan halvklotet 

åker till norra Sverige för att uppleva den exotiska miljön. Enkätundersökningen visade 

på att personer runt om i världen har uppfattningen att den svenska livsstilen är 

hälsosam livsstil och att svenskar generellt blyga i början innan man lär känna dem. 

Många tänkte på Sveriges politiska system, socialism, jämställdhet och fred.  

 

Sammanfattningsvis som svar på huvudfrågan ”Vilken bild av Sverige kommuniceras 

internationellt inom turismområdet?” kan sägas att det beror på målgruppen och det  

aktuella landet. Visit Sweden har riktat in sig på en huvudmålgrupp som har samma 

värderingar som finns i Sverige. Marknadsföringen Visit Sweden kommunicerat ut på 

sina huvudmarknader grundar sig i vad personerna/målgrupperna i det aktuella landet är 

mest intresserade av att göra på sin semester. Kommunikationssättet varierar också från 

land till land beroende på bl.a. hur stor internet användningen är. Bakom de olika 

strategierna finns noggranna analyser gjorda av Visit Sweden och andra aktörer. Enligt 

svaren i enkätundersökningen, som kommer från olika personer världen runt, har 

Sverige en etablerad image som påminner om hur det ser ut i nordligaste Sverige. Både 

den globala resenären och personerna som deltog i enkätundersökningen ser Sverige 

som ett innovations land. Att Sverige ska ses som ett nytänkande land har hög prioritet 

för Visit Swedens och är ett av huvudmålen att uppfylla fram till 2020. Dock behöver 

den generella kunskapen om Sverige bli bättre. En kombination av okunskap och 

immobilitet av en destination gör att personer väljer bort destinationen. Även 

marknadsföring begränsas om det inte finns möjlighet att ta sig till destinationen.  

 

Även en god marknadsföring kan förbättras och fler destinationer i Sverige skulle kunna 

göras intressanta för internationella besökare. Vidare forskning och studier skull 

förslagsvis kunna göras kring hur det skapas bättre och billigare transportmöjligheter till 

och inom Sverige för turister, med bättre kommunikationer kan nya attraktioner skapas 



 

 

  57 (66) 
 

och destinationer växa. Ett annat område att studera är hur människor kan stimuleras att 

diskutera Sverige kring middagsbordet, dvs. dra nytta av ”word-of-mouth”, vilken anses 

vara en av de effektivaste marknadsföringsmetoderna. Turismutveckling är något som 

är gott för den enskilde såväl som för vårt land och det hör även framtiden till.  
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Bilagor 

Enkätfrågor 

1.  I am: Svarsalternativ: Woman /Man  

2. Where are you from?  

3. How old are you? 

4. Where is Sweden located?  

5. What is the capital of Sweden? Svarsalternativ: I don´t know/ It is..(här fick 

respondenten skriva in ett eget svar) 

6. Have you ever been to Sweden? Svarsalternativ: Yes/ No 

7. Would you like to visit Sweden? YES/NO and why?  

8. If you have been to Sweden, was it like you thought it would be? 

Svarsalternativ: Yes/ No/ I have never been to Sweden 

9. What is the first thing that crosses your mind when you think about Sweden?  

10. Swedish people are: Svarsalternativ: Blonde/ Fun/ Sporty/ Borring/ Open/ 

Likes to drink/ Likes to bike/ Other..(här fick respondenten skriva in ett eget svar)  

11. What is Swedens weather like? Svarsalternativ: Snowy/ Hot/ Cold/ 

Sunny/Rainy/ Other.. (här fick respondenten skriva in ett eget svar)   

12. Do you think about any of these when you think about the Swedish sociaty? 

Svarsalternativ: Good lifestyle/ Expensive/ Style/ Culture/ Equality/ Taxes/ 

Healthcare/ Other..(här fick respondenten skriva in ett eget svar) 

13. Most famus person in Sweden is: Svarsalternativ: Zlatan Ibrahimovic/ Alfred 

Nobel/ Greta Garbo/ Avicii/ Ingrid Bergman/ I don’t know/ Other.. (här fick 

respondenten skriva in ett eget svar) 

 

Intervjufrågor 

1. Hur marknadsförs Sverige i landet där ni arbetar?  

2. Hur uppfattas Sverige i landet ni är verksamma? 
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3. På vilket sätt har er verksamhet främst bidragit till utbytet mellan Sverige och 

ert land? 

4. Finns det många återkommande gäster/kunder/besökare?  

5. Vad är främsta skälet till att Sverige väljs bort som turistland?  

6. Hur anser ni att kännedomen om Sverige är i ert land?  

7. Hur arbetar ni för att lära känna den ”globala turisten”? 

8. Vilken image av Sverige vill ni förmedla internationellt? 

9. Är det svårt att marknadsföra Sveriges mångfacetterade samhälle och de stora 

skillnaderna mellan norra och södra Sverige? Motivera! 

 


