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Förord 
Uppsatsen har skrivits under vårterminen 2008 vid Handelshögskolan BBS i Kalmar. Den 
utgör en avslutande del av företagsekonomi C-kursen, inriktning marknadsföring och är 
därmed vår kandidatuppsats. Vi studerar på turismprogrammet vilket medförde att det föll sig 
naturligt att undersöka hur turism och marknadsföring samspelar i praktiken. 
 
Vi vill ta tillfället i akt att tacka samtliga intervjupersoner vi varit i kontakt med under 
uppsatsen, utan Er samarbetsvilja hade inte studien varit möjlig. Ett särskilt tack riktar vi till 
Göran Olsson som förutom intervjun bidrog med nyttiga tips samt rekommendationer av 
intervjupersoner. 
 
Ett speciellt tack vill vi ge till vår handledare Hans Wessblad, Universitetslektor vid 
Handelshögskolan BBS, som har väglett oss genom uppsatsprocessen. 
 
  
 
 
 

Slutligen vill vi önska en trevlig och intressant läsning! 
 
 
 
 
 
 
 
 
__________________  __________________ __________________ 
David Cassidy Susanna Gustafsson   Lina Johansson
   
 
 
 



  

Sammanfattning 
 
Titel:   Balearerna – en svensk guldgruva 
Författare:  David Cassidy, Susanna Gustafsson och Lina Johansson 
Handledare:  Hans Wessblad 
Kurs:   Företagsekonomi C, inriktning marknadsföring 
Datum:  2008-05-28 
 
Nyckelord: Destinationsutveckling, destinationsmarknadsföring, destinations-

image och kommunikation 
 

Problemformulering: Hur har Mallorca, Menorca och Ibiza utvecklats som 
destinationer? 

 
Syfte: Vårt syfte är en komparativ utredning av ögruppen Balearernas 

utveckling som destinationer.  
 
Metod: I uppsatsen har vi genomfört en deduktiv ansats, vi skapade först 

en teoretisk grund och sedan provades empirin på teorin. Vi har 
gjort en kvalitativ undersökning eftersom vi ville få en djupare 
förståelse för ämnet ifråga. Vid tillhandahållandet av data har vi 
använt primära och sekundära källor. Vi har utfört nio intervjuer, 
vilka utgör grunden för den primära datainsamlingen. De 
sekundära källorna som har använts är akademisk litteratur, 
artiklar, reseböcker, resekataloger samt broschyrer.  

 
  Slutsatser: Balearernas placering i västra Medelhavet har medfört att öarna 

har blivit attraktiva semesterresmål. Mallorca, Menorca och Ibiza 
har haft en olikartad utveckling trots deras geografiska närhet till 
varandra. Mallorca har varit en ö som präglats av massturism och 
öns stora stränder har legat till grund för det. Menorca är den 
oexploaterade ön som inte är anpassad till turism i så stor 
utsträckning och är även skyddad mot turistisk bebyggelse. Ön har 
därför inte haft någon volymturism. Utvecklingen på Ibiza har 
styrts av den världsledande klubbkulturen på ön. Vi anser att 
anledningen till att Balearerna har uppmärksammats samt lyckats 
attrahera besökare är förutom destinationernas utveckling även 
genom marknadsföring. I vår mening har marknadsföring en 
avgörande betydelse i dagens konkurrenskraftiga turismindustri. 
Imagen som finns på respektive ö har en stor betydelse utifall 
destinationen blir vald framför en annan. Vi menar att det är 
essentiellt för öarna att skapa en positiv image samt upprätthålla 
den för att hela tiden vara ett attraktivt resmål. Slutligen vill vi 
poängtera att marknadsföringen och imagen måste kommuniceras 
ut på ett effektivt sätt för att aktörernas budskap om varje ö skall 
nå marknaden.  
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1. Inledning  
 

 det inledande kapitlet presenterar vi en bakgrund om Balearerna samt en enskild 
beskrivning av Mallorca, Menorca och Ibiza. Därefter följer problemdiskussionen som 

leder till vår frågeställning samt syfte. Kapitlet avslutas med de avgränsningar som vi valt att 
göra i studien.  
 
 
1.1 Bakgrund 
Balearerna är en spansk ögrupp som enligt Micula (2005) består av Mallorca, Menorca, Ibiza 
och Formentera, i studien har dock Formentera utelämnats. Ögruppen är belägen i Medelhavet 
utanför Spaniens östra kust, se figur 1.1.1. Barrett (2006) skriver att Balearerna blev en 
självstyrande region 1978, vilket innebar att öarna fick en egen regering med säte i Palma och 
fem år senare blev öarna en självständig provins. Det officiella språket på Balearerna är 
spanska och katalanska. Henriksen (1993) menar att ögruppen länge har varit en populär 
destination för turister och en anledning till det är öarnas placering. År 2007 hade Balearerna 
drygt 13 miljoner besökare (www.inestur.es).  
 
Figur; 1.1.1, karta över Balearerna 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Källa; www.hotelsearch.com 
 
I en av Spanska Turistbyråns broschyr (Turespaña) har de valt att beskriva Balearerna med 
följande; 

 
”Öarnas geografi är ganska lika men, liksom deras turism, ändå på samma gång så olika. En 
sommarsemester på Mallorca är i allmänhet förnämare och inte så stillsam som på Menorca 

och en semester på Ibiza domineras helt av nattlivet. I dessa definitioner blandas klyschor 
med verklighet, men sanningen är den att de har en obestridlig objektiv grund” 

(Turespaña - Balearerna:1) 
 
Mallorca är enligt Micula (2005) den största ön på Balearerna och har en yta på 3 640 
kvadratmeter. Den 1 januari 2007 var folkmängden på ön 814 275 (www.ine.es). Mallorca 

I 
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Tabell; 1.1.2, Menorcas inkommande turism 2007 

Tabell; 1.1.1, Mallorcas inkommande turism 2007  

 
Källa; www.inestur.es 

 
Källa; www.inestur.es 

erbjuder en stor mångfald, såsom enastående naturreservat, små fiskebyar, ruiner, lantgods 
och ljuvliga stränder.  
 
I broschyren Turespaña - Balearerna poängteras att romarna har lämnat sina spår på ön. 
Barrett (2006) skriver att turismens framfart på ön började på sent 1950-tal och tidigt 1960-
tal. Innan turismen försörjde sig lokalbefolkningen på jordbruk, fiske och små lokala 
industrier. I och med att turismen ökade på ön förändrades det fattiga landets ekonomi, 
landskap och samhälle. Regimen såg stora möjligheter och gjorde investeringar gällande 
massturismen, vilket ledde till okontrollerbart byggande. År 1996 hade det gått så långt att 
Balearernas regering vidtog åtgärder för att stoppa massturismens exploatering samt skydda 
naturen och främja ekoturismen. Mallorca blev snabbt ett av Europas populäraste 
semesterresmål och attraherar varje år attraherar ön miljontals utländska besökare. År 2007 
besökte drygt 9.9 miljoner turister ön och bland svenskar var det ungefär 175 000 turister, se 
tabell 1.1.1. Jämfört med de andra öarna är det således Mallorca som attraherar de flesta 
turisterna till Balearerna (www.inestur.es).  
 
 

 
 

 Ö Antalet svenska turister Totalt 
 
 Mallorca 175 384 9 919 479 
 
 
 
Menorca är enligt Micula (2005) den näst största av Balearernas öar (www.ne.se) på 668 
kvadratmeter. Den 1 januari 2007 var befolkningsmängden på ön 90 235 invånare 
(www.ine.es). Micula framhäver att till skillnad från sina grannöar har Menorca till stor del 
skyddats från turistisk bebyggelse. Ön präglas av en lugnare rytm och stillsamma turistorter. 
Befolkningens avslappnade livsstil är påtaglig för besökare och attraherar därmed mestadels 
turister som vill koppla av under semestern. Menorca har en vacker miljö och UNESCO har 
utsett hela ön till ett så kallat biosfärområde, där 18 platser står under speciellt beskydd.  
 
Broschyren Turespaña – Menorca belyser att öns ekonomi bygger på turism, jordbruk samt 
boskapsuppfödning. Stidom (2005) tydliggör att britternas tre senaste ockupationer skapade 
infrastruktur, arkitektur samt en ekonomisk struktur som är påtaglig även idag. Det brittiska 
inflytandet är en bidragande faktor till att Menorca attraherar många brittiska turister. År 2007 
besöktes ön av drygt 1.1 miljoner turister och bland svenska turister var det lite mindre än 
10 000, se tabell 1.1.2 (www.inestur.es).  
 
 
 

 
 Ö Antalet svenska turister Totalt 
 
 Menorca  9 917 1 141 403 
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Tabell; 1.1.3, Ibizas inkommande turism 2007  

 
Källa; www.inestur.es 

Ibiza är enligt Henriksen (1993) den tredje största ön på Balearerna med en yta på 572 
kvadratmeter. Den 1 januari 2007 var folkmängden på Ibiza 117 698 invånare (www.ine.es). 
Micula (2005) skriver att Ibiza är den ön på Balearerna som är belägen närmast det spanska 
fastlandet. På ön finns det ett intensivt nattliv, men det är fortfarande ett lugnt tempo bland 
öns befolkning. Mycket av den lantliga charmen har bevarats, det finns bland annat fält med 
mandel- och fikonodlingar. I broschyren Turespaña - Ibiza och Formentera påpekas att 
besökare som kommer till Ibiza fascineras av bland annat landskapet, ljuset och de gröna 
nyanserna.   
 
Broschyren Turespaña - Balearerna framhäver att kartagernas och arabernas inflytande har 
satt sina spår på Ibiza. Micula (2005) poängterar att den stora invasionen till Ibiza var på 
1960-talet när hippies kom till ön. Efter det dröjde det inte länge förrän ön fanns i Europas 
resebroschyrer, i samband med det blev turism en betydande del av Ibizas ekonomi. I 
broschyren Turespaña - Ibiza och Formentera menar de att innan ekonomin förändrades till 
tjänstebaserad var det till stor del jordbruk, fiske och saltutvinning som öns befolkning 
försörjde sig på. Ibiza har en av Europas bäst bevarade stadskärnor. Ön är en stor 
inspirationskälla till mode samt trender. År 2007 besökte drygt 2.2 miljoner turister Ibiza, 
varav ungefär 2 000 var svenskar, se tabell 1.1.3 (www.inestur.es). 
 
 

 
 

 Ö Antalet svenska turister Totalt 
 
 Ibiza  2 233 2 214 364 

 
 
 
Förra året (2007) arrangerades det inte några charterresor till Ibiza från de svenska 
researrangörerna, vilket är en stor anledning till det låga besökantalet av svenska turister. I år 
har dock researrangören Apollo valt att arrangera charterresor till Ibiza. Vi har valt att studera 
sex svenska researrangörer som reser till Balearerna, se figur 1.1.2.  
 
Figur; 1.1.2, svenska researrangörer som åker till respektive ö på Balearerna; 
 

Mallorca Menorca Ibiza 
 
 
 
 
 
 
 

 
Källa; egen 
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1.2 Problemdiskussion 
Resandet har fått en ökad betydelse och är en del av många svenskars vardag. Det finns ett 
brett utbud av attraktiva semesterdestinationer världen över, vilket har medfört att 
konkurrensen har ökat. Genom globaliseringen har det blivit enklare för människor att 
förflytta sig till olika destinationer, exempelvis har utbudet av transportmöjligheter ökat. Det 
har lett till att destinationer bland annat måste ha välutvecklade attraktioner och 
boendefaciliteter. Både pris och kvalitet är viktiga faktorer som spelar in vid val av resmål. 
 
Den spanska ögruppen Balearerna har länge varit föremål för turism och trots att Mallorca, 
Menorca och Ibiza geografiskt befinner sig nära varandra skiljer de sig mycket åt. Vi har i 
studien valt att identifiera skillnaderna, men även likheterna ur ett destinationsutvecklings-, 
destinationsmarknadsförings- samt destinationsimageperspektiv. I studien ingår även ett 
avsnitt gällande kommunikation, vilket innebär hur Balearerna förmedlas till den svenska 
marknaden. Vi har valt att studera begreppen då vi anser att det finns en relation mellan dem, 
det vill säga att om en destination skall utvecklas samt bli attraktiv på marknaden måste de 
verka tillsammans.  
 
Destinationsutveckling används enligt Pearce (1989) för att förbättra faciliteterna och 
tjänsterna turister använder sig av på en destination. Det är viktigt att en destination 
kontinuerligt utvecklas för att möta kraven från turister men även tar hänsyn till de 
miljömässiga aspekterna som kan påverkas negativt av en alltför hög grad av turism. Page & 
Connell (2006) noterar att destinationer som saknar en välplanerad bild över hur 
turismutvecklingen ska se ut kan få ohållbara nivåer av massturism, vilket leder till negativa 
effekter på vattenkvalitet, djur- och växtliv såväl som ekonomi och sociokulturella 
hänseenden. Spanien har haft stora problem med destinationer som förlorat sin attraktivitet till 
en följd av oplanerad destinationsutveckling och en alltför snabb och okontrollerad 
turismetablering. Det här kan leda till att destinationens konkurrenskraft missgynnas. Kelly & 
Nankervis (2001) poängterar att myndigheterna kan påverka destinationsutvecklingen genom 
att agera för att motverka de negativa effekterna av massturism. Oreja-Rodriguez et al. (2008) 
menar att utvecklingen av en destination kan påverkas av geografiska, ekonomiska och 
politiska faktorer. 
 
Destinationsmarknadsföring innebär enligt Morgan & Pritchard (2004) att aktörer försöker nå 
marknaden genom att medvetet använda publicitet samt marknadsföring. Konkurrensen inom 
turismindustrin har hårdnat och nya destinationer utvecklas kontinuerligt, vilket medför att 
marknadsföring har blivit en allt mer essentiell del. Page & Connell (2006) påpekar att det är 
betydelsefullt att ändra marknadsföringen samt anpassa utbudet efter konsumentens 
efterfråga. Kotler et al. (2006) tydliggör att genom en framgångsrik marknadsföring kan 
värddestinationen gynnas ekonomiskt och Kotler & Gertner (2004) poängterar att det kan 
bidra till att landet får en bättre position i den globala marknaden. En annan viktig del av 
marknadsföring är positionering, vilket enligt Pike (2004) innebär att skilja sig från 
konkurrenterna.  
 
Destinationsimage innebär enligt Govers et al. (2007) en konsuments samlade intryck av en 
destination, det vill säga deras egen bild. Konsumenten har blivit påverkad av olika faktorer 
såsom marknadsföring, vänners berättelser, reportage samt av researrangörer. Pike (2004) 
menar att en destination både kan ha en positiv och en negativ image och Kotler et al. (1999) 
poängterar att det är betydelsefullt att alltid sträva efter att ha en positiv image samt förstärka 
den. Har destinationen en negativ image bör destinationen upprätthålla nya strategier för att 
möjliggöra förändringar vilket skall leda till att en positivare image skapas.  
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Kommunikation av destinationsmarknadsföring och -image är i vår mening en viktig del för 
att kunna attrahera turister. Enligt Pickton & Broderick (2001) är Internet ett effektivt 
kommunikationsverktyg. Frias et al. (2008) anser att Internet medför global tillgänglighet, 
vilket är en anledning till att turismorganisationer använder verktyget. Page & Connell 
poängterar att även kommunikationsverktyget annonsering är betydelsefullt och Fill (2006) 
förtydligar att det når många människor på en och samma gång genom exempelvis tidningar, 
kataloger och tv-reklam. Choi et al. (2007) belyser att bilder är en central del av 
marknadsföringen och skapandet av en image eftersom det kan kommunicera en upplevelse.       
 
 
1.3 Problemformulering och syfte 
Vår frågeställning är följande; 
 
Hur har Mallorca, Menorca och Ibiza utvecklats som destinationer? 
 
Vårt syfte är en komparativ utredning av ögruppen Balearernas utveckling som destinationer.  
 
 
1.4 Avgränsningar 
I studien har vi valt att göra en teoretisk avgränsning för att möjliggöra en djupgående 
diskussion kring de valda ämnena; destinationsutveckling, destinationsmarknadsföring, 
destinationsimage samt kommunikation. En fallstudie på ögruppen Balearerna har genomförts, 
dock har Formentera utelämnades från studien eftersom inte några svenska researrangörer 
anordnar resor till ön.  
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2. Metod 
 

det andra kapitlet redogör vi för studiens tillvägagångssätt. Avsnittet inleds med vår 
forskningsstrategi, vilket visar uppsatsens fokus och därpå beskriver vi den deduktiva 

ansatsen. Sedan förklaras den kvalitativa ansatsen som leder in på de primär- och 
sekundärkällor som uppsatsen bygger på, vilket klargör hur vi gått tillväga vid insamlandet 
av data såväl teoretiskt som empiriskt.   
 
 
2.1 Forskningsstrategi 
Uppsatsens forskningsstrategi har varit att göra en fallstudie på ögruppen Balearerna med 
utgångspunkt i destinationsutveckling, destinationsmarknadsföring, destinationsimage samt 
kommunikation. Patel & Davidson (2003) beskriver att en fallstudie innebär att forskarna gör 
en undersökning på ett avgränsat område. Bryman & Bell (2003) poängterar att en fallstudie 
oftast är associerad med en speciell plats och i den här studien en specifik ögrupp. Patel & 
Davidson menar att fallstudier används oftast då forskarna vill studera exempelvis 
förändringar som har inträffat. Ejvegård (2003) anser att i vetenskapliga undersökningar är det 
vanligt att använda en fallstudie och genom fallet försöker forskarna förklara hur verkligheten 
ser ut.  
 
 
2.2 Val av process – deduktiv ansats 
I vår uppsats har vi valt att utgå ifrån den deduktiva 
ansatsen, vilket enligt Jacobsen (2002) innebär att först 
tas teori fram som sedan prövas på empiri. Vi valde 
ansatsen eftersom vårt intresse var att undersöka hur 
destinationer utvecklas och ville därmed få en djupare 
förståelse för ämnet. En fallstudie på ögruppen 
Balearerna har sedan genomförts för att prova fallet på 
den teoretiska grunden.  
 
Patel & Davidson (2003) och Andersen (1998) anser att 
deduktion även kan förklaras som ”bevisningens väg” 
och menar att forskarna utgår ifrån generella samt 
befintliga principer som sedan tillämpas på specifika 
företeelser. Jacobsen (2002) poängterar dock att det finns 
kritik mot ansatsen, författaren anser att viktig 
information kan begränsas och utesluts på grund av att 
forskarna endast söker information som stöder den teori 
som använts. Vi vill emellertid framhäva att vi inte 
upplevt problematiken då vi anser att teorin snarare har 
hjälpt oss att få en djupare kunskap om det ämnesområdet 
vi valt att studera. Den teoretiska basen ledde till att vi 
kunde ställa mer djupgående frågor till våra 
intervjurespondenter, vilket medförde att vi fick ut 
relevant empiri. 
 
Bryman & Bell (2003) diskuterar den deduktiva ansatsen 
och är enligt dem det vanligaste synsättet för att uppfatta 
relationen mellan teori och empiri. Forskarna skapar en 

I 

 1. Teori

2. Hypotes 

3. Datainsamling 

 4. Resultat  

5. Hypotes bekräftas  
    eller förkastas 

6. Omfomulering av teori

Figur; 2.2.1, Deduktions-
processen 

 
Källa: Bryman & Bell (2003:11), 
modellen är fritt översatt 
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grund om ett specifikt område vilket baseras på vetskap om området samt genom övervägande 
av teori relaterat till ämnet. Den teoretiska grunden som utvunnits bildar sedan en eller flera 
hypoteser, vilket skall granskas mot erhållen empiri. Hypoteserna kommer att medföra att 
vissa begrepp framkommer som forskarna ska kunna omvandla till företeelser som går att 
utreda. Vidare måste forskarna kunna bevisa hypotesen, vilket innebär att forskarna ska kunna 
redovisa hur informationen erhållits. Den teori och hypotes som bevisats kommer i sin tur att 
styra datainsamlingen. Efter det redogör forskarna för konsekvenserna av teorin som låg till 
grund för uppsatsen. Resultatet som framkommit tillbakakopplas med teorin samt 
forskningsresultatet. Författarna har valt att presentera den deduktiva processen i en modell, 
se figur 2.2.1. De poängterar dock att modellen bör uppfattas som en generell modell vilket 
medför att den i många fall inte följs fullt ut. Till stor del har vi följt processen, då vi i 
inledningsskedet samlade en teoretisk grund. Efter det granskades teorin och de antaganden 
som uppstod provades på ämnet vi valt att studera. Vår datainsamlig sammanställdes vilket i 
sin tur jämfördes med den teoretiska grunden. I slutskedet av studien presenteras våra 
slutsatser, vilket är vårt sista steg i modellen.  
 
 
2.3 Kvalitativ ansats 
I uppsatsen har vi valt att använda en kvalitativ ansats vid insamlandet av data. Enligt 
Jacobsen (2002) består ansatsen av datainsamling av ord, meningar och berättelser antingen 
från forskarnas egna undersökningar eller gjorda av andra. Holme & Solvang (1997) beskriver 
att syftet med en kvalitativ ansats är att få en bättre och djupare förståelse för ämnet. Det får 
forskarna genom att välja ut rätt intervjupersoner som innehar kunskap om det ämne som 
skall studeras, vilket kan ge en nyanserad bild. Holliday (2002) benämner ansatsen med 
öppenhet, vilket innebär att forskningen inte är kontrollerad och utgör nya möjligheter till 
oförutsedda områden. Jacobsen och Holme & Solvang skriver att det är respondenterna som 
avgör vilken information som erhålls genom att de ger sina tolkningar och åsikter om ämnet, 
vilket är möjligt eftersom intervjuerna bygger på öppna frågor. Genom ansatsen klargör 
Holme & Solvang att forskarna får en närhet till källan som informationen har hämtats ifrån. 
Forskarna vill se världen utifrån den intervjuades perspektiv och menar att genom det skapas 
en djupare förståelse och uppfattning över det som skall studeras. Vi visste innan 
uppsatsskrivandet påbörjades att vi ville skriva om turismmarknadsföring. Vid en djupare 
diskussion beslutade vi att uppsatsen skulle fokusera på hur utvecklingen på destinationen 
Balearerna har sett ut samt undersöka marknadsföringens och imagens betydelse. 
Undersökningen av ögruppen skapade möjlighet för oss att kunna jämföra dem och se hur 
öarna framställs ur ett svenskt perspektiv. När beslutet var fattat kontaktade vi olika 
potentiella respondenter för vår studie, som vi ansåg besatt den kunskap vi sökte.  
 
Fördomar och förförståelse 
Holme & Solvang (1997) skriver att utgångspunkten för ansatsen är de fördomar samt 
förförståelse som forskarna besitter. Fördomar innefattar sociala uppfattningar som forskarna 
innehar av ämnet som skall studeras, vilket är en subjektiv tolkning. Förförståelse syftar till 
forskarnas egen uppfattning som han/hon har fått från exempelvis erfarenheter och 
utbildningar, vilket är en objektiv tolkning. Enligt Patel & Davidson (2003) innebär även 
förförståelse tankar, intryck, känslor och kunskaper forskarna besitter och skall ses som en 
tillgång gällande tolkning och förståelse av forskningen. Den förförståelse vi hade om 
destinationsutveckling, destinationsmarknadsföring, destinationsimage samt kommunikation 
grundar sig i de kunskaper vi erhållit från tidigare studier gällande turismvetenskap samt 
företagsekonomi, marknadsföring. Vår förförståelse om hela ögruppen Balearerna var inte 
speciellt stor vid början av arbetet, vi hade en betydligt större förförståelse om Mallorca 
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eftersom vi tidigare har besökt ön. Vår uppfattning av Mallorca var en destination som 
präglats av massturism men är ett attraktivt semesterresmål. Uppfattningen vi hade om Ibiza 
var en destination för ungdomar och party. Menorca däremot hade vi ingen större 
förförståelse om, då ön för oss var relativt okänd. Vi ansåg det därför intressant att göra en 
studie på hela Balearerna och få fram varför det förhåller sig så samt vilken betydelse de 
valda begreppen har för öarna.  
 
 
2.4 Primärdata 
Jacobsen (2002) skriver att primärdata är upplysningar som samlats in från enskilda personer 
eller grupper av personer. Forskarna går direkt till den primära källan för att erhålla data och 
därför blir det en ursprungsinformation, vilket innebär att ingen annan har samlat in 
upplysningarna åt dem. Datainsamlingen är då skräddarsydd utefter en speciell 
problemställning. Ejvegård (2003) anser att primärdata kan nås genom exempelvis intervjuer 
och forskarna bör ha som huvudregel att ta de viktigaste fakta från primärkällor. I studien har 
vi använt primärkällor i form av nio intervjuer, som utgör en stor del av uppsatsens empiriska 
data.   
 
Val av respondenter 
Jacobsen (2002) menar att kvalitativa metoder inte har för avsikt att framföra det generella 
och typiska utan istället om det unika och speciella. Enligt Holme & Solvang (1997) är syftet 
med kvalitativa intervjuer att öka informationsvärdet och få en djupare uppfattning om det 
fenomen som studeras. Urvalet av intervjupersoner sker efter vissa uppsatta kriterier som skall 
undersökas. Jacobsen och Holme & Solvang påpekar att forskarna då kan göra ett urval av 
personer som de anser har god kunskap inom det område som studeras. Nackdelen med att 
välja en sådan urvalsmetod är att det innan intervjun är svårt att veta hur bra 
informationskällor intervjupersonerna var. 
 
Vår ambition med studien var att få en bred bild av problemområdet utifrån olika synvinklar 
ur ett svenskt perspektiv. Vi valde därför att intervjua följande personer; 
 

• MaxMikael Björling, Universitetsadjunkt på Handelshögskolan BBS i Kalmar har 
tidigare arbetat för den danska researrangören Spies och var verksam på Balearerna 
under mitten av 1980-talet. Han arbetade bland annat som destinationsutvecklare, 
guide och flygsteward. 

 
• Stefan Chatzopoulos, Informationschef på Airtours är en av grundarna till företaget 

och han är idag produktansvarig för bland annat Mallorca. 
 

• Staffan Jansson, Marknadsdirektör på Apollo Skandinavien har tidigare bland annat 
arbetat som marknadschef på brittiska turistrådet och British Airways samt som 
projektledare på Nordea Direct Marketing. 

 
• Johan Lindskog, Chefsredaktör på RES har arbetat på resetidningen i sju år och under 

de år har han vid ett flertal tillfällen besökt och gjort reportage om Balearerna. 
 

• Göran Olsson, Konsult i turismbranschen har mer än 40 års erfarenhet och har 
exempelvis varit aktiv i ledningen för dåvarande Ving-gruppen samt VD för Sunwing 
Hotels på bland annat Mallorca. 
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• Claes Pellvik, Marknadschef på Ving har arbetat på företaget sedan 1993 som bland 
annat reseledare, produktchef samt hotellchef för Vings hotellanläggning i Cala Bona, 
Mallorca. 

 
• Carlos Sarmiento Pallarés, Pressansvarig på Spanska Turistbyrån är utbildad 

journalist och har arbetat på Spanska Turistbyrån i Stockholm sedan 1999. Tidigare 
har han bland annat arbetat på ett hotell i Cala Bona, Mallorca. 

 
• Jens Vincent, Produktionschef på Sembo har arbetat på företaget sedan 2005, hans 

arbetsuppgifter är bland annat att besöka olika destinationer och kontraktera hotell 
samt hitta nya resmål. Tidigare arbetade han på Fritidsresor som reseledare, 
destinationschef och med produktionsfrågor. Han har mer än 20 års erfarenhet av 
Mallorca samt Menorca och har varit bosatt på Mallorca i åtta år.  

 
• Birgitta Westerberg, Redaktionschef på Allt om Resor är utbildad journalist sedan 

ungefär 25 år tillbaka och har besökt samt skrivit reportage om Balearerna.  
 
Intervjumetod 
Enligt May (2001) finns det generellt fyra typer av intervjuer och i huvudsak har vi använt oss 
utav den semistrukturerade intervjuformen som gör det möjligt för de tillfrågade att besvara 
frågorna med egna ord och termer. Den semistrukturerade intervjun är lämpad för att skapa 
jämförbarhet mellan olika respondenters svar. Vi anser att det var centralt att kunna jämföra 
respondenternas svar, därför föll valet på den metoden.  
 
Våra intervjuer har haft en låg grad av standardisering, vilket enligt Trost (2005) innebär att 
frågorna ställs i den ordning de bäst passar, de styrs i hög grad av intervjupersonen och 
följdfrågor formuleras beroende på tidigare svar. Bryman & Bell (2003) menar att den 
kvalitativa intervjun tenderar att vara flexibel och följsam efter den riktning 
intervjupersonernas svar ger. Patel & Davidson (2003) anser att graden av strukturering avgör 
hur stort svarsutrymme intervjupersonen får. Vi har i huvudsak använt oss utav öppna frågor 
utan fasta svarsalternativ och har därmed en låg grad av strukturering. 
 
Vi har genomfört tre olika former av intervjuer; personliga intervjuer, telefonintervjuer samt 
e-postintervjuer.  
 
Personliga intervjuer; Vi anser att intervjuformen frambringar mest material till studien och 
vi har därför i den mån det gått genomfört personliga intervjuer. Jacobsen (2002) belyste att 
vid en personlig intervju skapas personlig kontakt mellan de två parterna, vilket medför att det 
blir en öppen konversation. Personliga intervjuer kan bli kostnadskrävande eftersom forskarna 
ofta måste förflytta sig fysiskt till olika platser för att kunna träffa respondenterna.  
 
Telefonintervjuer; Anledningen till att vi har genomfört telefonintervjuer är att de flesta av 
våra intervjupersoner befann sig i Stockholmsområdet och det fanns varken tid eller budget att 
åka dit. Jacobsen (2002) menar att telefonintervjuer är både tid- och kostnadsbesparande 
eftersom forskarna inte behöver förflytta sig till en annan plats. Genom att intervjuarna inte är 
fysiskt närvarande kan det bidra till att respondenterna uppträder naturligare. Nackdelarna 
med en telefonintervju är att det blir svårare att genomföra ett öppet samtal. Enligt Torst 
(2005) är telefonintervjuer vanligtvis standardiserade och inte lämpade för mer in- eller 
djupgående frågor och svar. Vi anser dock att vi fick ut tillräckligt bra data från 
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telefonintervjuerna, med djupgående frågor och svar som både var relevanta och användbara i 
studien.  
 
E-postintervjuer; Skälet till att e-postintervjuer har använts är för att några av respondenterna 
har föredragit den intervjuformen, med anledning av tidsbrist. Det medförde att frågorna var 
mer förklarande och specifika för att minska risken för missförstånd. E-postintervjuerna har 
präglats av en högre grad av standardisering då följdfrågor inte kunde ställas samt blev 
respondenternas svar inte lika utläggande som de andra två intervjuformerna. Vi vill dock 
poängtera att det erhållna materialet var väsentligt och användbart för studien. 
 
Genomförande av intervjuerna 
När vi genomförde de personliga intervjuerna och telefonintervjuerna valde vi att vara två 
eller tre som ställde frågorna eftersom vi då kunde specialisera oss på olika områden. I 
enlighet med vad Trost (2005) skriver kan det vara fördelaktigt att vara två som intervjuar om 
det är en företrädare för en organisation eller ett företag som intervjuas. I kvalitativa intervjuer 
ska forskarna i största möjliga grad låta respondenten styra ordningsföljden och utgången av 
intervjun, därför bör endast en kort lista över frågeområden eller intervjuguide göras. Vi 
gjorde en grundläggande intervjuguide innan intervjuerna genomfördes som alla intervjuer 
haft sin utgångspunkt i.  
 
Vi valde att registrera de personliga intervjuerna och telefonintervjuerna med bandinspelning, 
vilket Kvale (1997) påpekar är det vanligaste sättet att registrera en intervju. De som utför 
intervjun kan koncentrera sig på ämnet samt intervjuns utveckling. Enligt Jacobsen (2002) är 
en fördel med bandinspelning att intervjusvaren registreras permanent och vi kunde därmed 
återgå till inspelningen, vilket medförde en korrektare sammanställning. Det innebar 
dessutom att vi kunde använda citat i uppsatsen. 
 
May (2001) tydliggör att vid en intervjusammanställning kan det vara lättare att identifiera 
olika intervjuavsnitt utifrån de teoretiska kategorier som forskarna valt att studera. Trost 
(2005), May och Kvale (1997) anser att det finns en rad problem med att göra en utskrift av 
intervjun, det är exempelvis tidsödande. När vi hade sammanställt intervjuerna skickade vi 
tillbaka dem till respektive respondent för att eventuella missförstånd skulle redas ut innan 
materialet användes till empiriskt data.  
 
 
2.5 Sekundärdata 
Enligt Bryman & Bell (2003), Jacobsen (2002) och Ekström & Larsson (2000) sker en stor 
del av forskningen genom sekundärdata det vill säga redan existerande material som andra har 
samlat in. Ekström & Larsson poängterar att det material som används i den nya studien 
diskuteras ur nya frågeställningar. Andersen (1998) delar in insamlandet av sekundärdata i tre 
olika kategorier; Processdata, vilket innebär material som produceras i samband med 
händelser i samhället såsom bilder, tidningsartiklar och tv-program. I studien har vi använt 
resekataloger, resetidningar, reseböcker samt bilder. Bokföringsdata är material som har 
skapats när något registrerats exempelvis statistik, i uppsatsen presenteras statistik över 
inkommande turister till Balearerna 2007. Forskningsdata; är material som samlats in av 
andra forskare. Studiens teoretiska del bygger på denna kategori, då vi använt oss av 
akademisk litteratur samt artiklar.  
 
Ejvegård (2003) menar att i vetenskapliga verk har forskarna noggrant granskat, kontrollerat 
samt jämfört alla uppgifter. Bryman & Bell (2003) anser att data som används är oftast av hög 
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kvalitet och poängterar att materialet har noga analyserats av erfarna forskare. Vi har därmed i 
den teoretiska delen endast använt sådana källor, för att göra uppsatsen mer tillförlitlig. I det 
empiriska materialet har vi som nämndes ovan bland annat använt processdata och vi är 
medvetna om att det materialet inte är lika tillförlitligt, men eftersom vi i fallstudien har utgått 
ifrån hur Balearerna framställs ur ett svenskt perspektiv ansåg vi det betydelsefullt att ha med 
den formen av sekundärdata. 
  
Hartman (2004), Bryman & Bell (2003) och Jacobsen (2002) belyser att materialet vid 
sekundärdata inte är skrivet för studien, vilket enligt Jacobsen kan leda till problem beroende 
på hur materialet tolkas. Det är därför enligt Ekström & Larsson (2000) väsentligt att jämföra 
de olika författarnas material, då finns möjligheten att urskilja likheter och skillnader mellan 
teorierna. Hartman, Jacobsen och Ekström & Larsson poängterar att det är nödvändigt att vara 
kritisk mot materialet. I den utsträckning det har gått har vi genomgående jämfört olika 
akademiska författares teorier för att stärka trovärdigheten.  
 
 
2.6 Validitet och reliabilitet  
Bryman & Bell (2003) understryker att validitet är det viktigaste kriteriet vid forskning och 
enligt Hartman (2004) innebär det hur tillförlitlig studien är. Andersen (1998) påpekar att 
forskarna syftar till att komma fram till ett så stort sammanhang mellan teori och empiri som 
möjligt. Begreppet validitet innefattar även giltighet och relevans, giltighet är det allmänna 
sammanhanget mellan teori och empiri. Relevans är hur betydelsefullt det empiriska 
materialet är för forskarnas frågeställning. Bryman & Bell anser att syftet med validitet är att 
uppfatta om det finns ett sammanhang mellan de slutsatser som forskarna kommit fram till. 
Gällande giltighet har vi i uppsatsen sammankopplat teori och empiri kontinuerligt vilket 
medför att det blir lättare att uppfatta sammanhanget mellan de olika delarna. I 
inledningsskedet av vår studie formulerade vi en frågeställning som vi har utgått ifrån vid 
insamlingen av data, vilket medförde att materialet fick relevans för studien.  
 
Bryman & Bell (2003) och Andersen (1998) anser att reliabiliteten/pålitligheten avser att visa 
i vilken utsträckning resultaten påverkats av tillfälligheter, slumpmässigheter samt hur 
noggrant området har undersökts. Vidare poängterar Andersen att forskarna måste använda 
tillförlitiga källor och att registreringen av insamlad data sker på ett korrekt tillvägagångssätt. 
I undersökningen valde vi att intervjua personer som har en koppling till Balearerna på olika 
sätt, vilket resulterade i att det inte var möjligt att ställa exakt samma frågor till alla 
respondenter. Vi valde att intervjua researrangörer, resetidningar samt kunniga personer i 
branschen, vilket resulterade i ett trovärdigt resultat.  
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3. Destinationsutveckling 
 

öljande kapitel kommer att beskriva hur turistdestinationer vanligtvis utvecklas. Vi 
identifierar sedan några enskilda händelser som har påverkat Balearerna ur ett 

turismperspektiv samt diskuteras respektive ös utveckling. Avslutningsvis redogör vi kort 
kring begreppet stadsturism och Palma de Mallorcas attraktionskraft.   
 
 
Ek & Hultman (2007) anser att destinationsbegreppet inte har en definition som gör att 
begreppet kan förklaras på ett enkelt och korrekt sätt, därmed finns det många olika 
definitioner. Sahlbergs (2001) beskrivning är en plats som utgör ett resmål och definierar 
begreppet enligt följande; 
 

”en produkt sammansatt av ett antal företags varor och tjänster inom ett visst geografiskt 
område och efterfrågas av en marknad utanför detta geografiska område”  

(2001:80) 
 
Innebörden av citatet är att en destination kan erbjuda något som attraherar besökare från 
andra platser. Varorna och tjänsterna kan bestå av boende, service, transporter, återhämtning 
och aktiviteter. Kelly & Nankervis (2001) definierar en destination som områden till vilka 
människor gör resor och utför fritidsaktiviteter. Kotler et al. (2006) och Kelly & Nankervis 
poängterar att destinationer inte kan komma till turisterna, därför reser turisterna till 
destinationerna. Genom att grundligt planera hur turismen ska utvecklas på destinationen kan 
en betydande ekonomisk vinning uppnås. 
 
 
3.1 Utveckling  
Pearce (1989) definition av destinationsutveckling är att förstärka faciliteterna och tjänsterna 
på en destination för att möta turistens krav. Kelly & Nankervis (2001) framhäver att en 
destination måste utvecklas i takt med att besökarantalet ökar. Det innebär att det byggs fler 
boendefaciliteter och attraktioner samt att infrastrukturen och kommunikationsmöjligheterna 
förbättras. Lokalbefolkningen har antingen en accepterande attityd gentemot turismen och 
anpassar sig till den nya stadsbilden eller visar upp ett missnöje. I takt med att destinationen 
utvecklas blir fler turister medvetna om vad platsen har att erbjuda. Platsen blir då en 
etablerad destination vilket medför att det bland annat är turisternas närvaro som attraherar 
andra besökare till destinationen.  
 
Kelly & Nankervis (2001) framhäver att när turismens ekonomiska fördelar blir tydligt 
uppmärksammade konstrueras det andra attraktioner i närheten och till slut attraheras 
besökarna till ett relativt stort område genom en bred variation av attraktioner. Page & 
Connell (2006) skriver att när en destination har blivit etablerad sker det ofta renovationer och 
vidareutvecklingar som endast är av ytlig karaktär exempelvis nya parkbänkar, gatlyktor, 
landskapsförändringar eller nya fasader. Förändringarna förbättrar det estetiska värdet, men 
det påverkar inte det underliggande problemet att hålla en rimlig nivå av turister och attrahera 
nya marknader.  
 
Oreja-Rodriguez et al. (2008) menar att utvecklingen av en destination kan påverkas av ett 
flertal faktorer såsom omgivningen (geografiskt, ekonomiskt, politiskt och socialt), ideologier, 
individerna som är aktiva på platsen, de tillgängliga resurserna, uttalade mål och strategier 
eller tillfälliga händelser. 

F 
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Hallerfelt (2000) belyser att en ökad efterfråga på aktiviteter, kunskapsinhämtning och 
upplevelser sker inom turismen. Ett flertal tjänster kommer att krävas för att möta efterfrågan 
och medför att en närmare samverkan mellan företag, både i och utanför turismnäringen samt 
myndigheter behövs. Utvecklingen av en destination är nödvändig för att stärka 
konkurrenskraften.  
 
Page & Connell (2006) noterar att många små fiskeorter runt Medelhavet har vuxit enormt på 
grund av turismutvecklingen sedan 1950-talet och snabbt blev massturismdestinationer. 
Claver-Cortés et al. (2007) och Poon (2006) definierar massturism som försäljning av 
standardiserade fritidsaktiviteter till en massmarknad. Massturismen tog enligt Poon fart när 
jetflygplanen introducerades i slutet av 1950-talet. Efterkrigstiden förde med sig ett stabilt 
politiskt klimat och ett ökat välstånd. De ekonomiska avseendena hade också stabiliserats och 
förbättrats avsevärt sedan 1930-talets kris. Oljan som var den primära energikällan för 
industrierna, hade vid den här tidpunkten ett lågt pris och fanns i stora tillgångar. Det fattades 
dessutom beslut om årlig betald semester och förkortade arbetsdagar, vilket medförde att 
människor började resa i större utsträckning. Oreja-Rodriguez et al. (2008) poängterar att 
anledningen till att turismutvecklingen gått snabbt kring Medelhavet är att turistdestinationer 
står inför en ständig förändring och utvecklingen är mer intensiv på öar på grund av dess 
geografiska begränsningar.  
 
Page & Connell (2006) understryker att det innebär stora miljömässiga, ekonomiska och 
sociokulturella förändringar att gå ifrån att vara en fiskeby till en massturismdestination. 
Många destinationer i Spanien började tappa sin attraktivitet till en följd av den miljömässiga 
nedgången. Destinationerna fick sänka sina priser för att attrahera turister, vilket ledde till att 
mindre önskvärda turister började besöka platserna. Oreja-Rodriguez et al. (2008) skriver att 
den utvecklingen är det logiska resultatet av fortsatt turismutveckling utan restriktiva 
regleringar. Turismen når då en nivå som ligger över destinationens mottagarkapacitet och 
passerar gränsen för vad som är en acceptabel förändring av platsens sociokulturella 
hänseenden.  
 
Claver-Cortés et al. (2007), Poon (2006) och Kelly & Nankervis (2001) menar samtliga att 
massturismmodellen behöver utvecklas och anpassas efter turisternas nya behov och 
önskemål eftersom dagens turister har blivit mer erfarna och kräver mer. Kelly & Nankervis 
tror dock att massturismen kommer att fortsätta, men att ett ökande antal turister inte längre 
nöjer sig med den passiva och ytligt oäkta formen av turism som massturismen står för.  
 
Balearerna  
Konsulten Göran Olsson berättade att ingen enskild händelse har påverkat Balearernas 
turismutveckling utan det har varit en långsam process. Mallorca, Menorca och Ibiza bedriver 
de traditionella näringarna såsom fiske, handel och jordbruk. Charterns genomslag kan dock 
beskrivas som den största enskilda händelsen som har påverkat utvecklingen. Tysklands, 
Englands och Sveriges charteretablering tog fart ungefär samtidigt och Mallorca utgjorde då 
den första destinationen.  
 
Efter genomförandet av intervjuerna kan vi konstatera att valutaövergången från pesetas till 
euro har påverkat turismutvecklingen på Balearerna. Spanien blev medlemmar i EMU 1998 
(http://ec.europa.eu) och införde euron 2002 (Barrett 2006). Marknadsdirektören Staffan 
Jansson på Apollo, marknadschefen Claes Pellvik på Ving och produktionschefen Jens 
Vincent på Sembo poängterade att den främsta anledningen till att priset har stigit på 
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Balearerna är valutaövergången. Claes Pellvik och Jens Vincent berättade att det prismässigt 
blev stora förändringar, exempelvis blev det dubbelt så dyrt att hyra solsängar på stranden. 
Claes Pellvik framhävde att symbolprishöjningarna skapade ett tydligt budskap – Mallorca 
hade blivit mycket dyrare. Vägs konsumentprisindex in är det påtagligt att ökningen inte var 
så stor som den uppfattades, till exempel hade inte paketresorna gått upp med 100 % utan 
snarare med ungefär 10 %. En följd är att begrepp som helpension och all-inclusive, som var 
okända i Sverige för tio år sedan idag har blivit en viktig aspekt. Framförallt barnfamiljer vill 
ha kontroll på sin semesterkassa och veta ungefär hur mycket pengar som kommer att 
spenderas och då är all-inclusive ett bra alternativ. Jens Vincent påpekade emellertid att 
valutaförändringen inte har påverkat besökarantalet, men gör att turisterna spenderar mindre 
pengar på plats.  
 
MaxMikael Björling som tidigare har arbetat på öarna berättade att Mallorca och Ibiza har 
haft turism mycket längre än Menorca. Turismen har varit ett naturligt inslag för 
lokalbefolkningen på Mallorca samt Ibiza. De flesta som är bosatta på Balearerna har 
turismen som födkrok och kände inget missnöje mot att turisterna kom till deras ö, snarare 
tvärtom. Spanjorerna har arbetat medvetet med turism sedan tiden landet styrdes av Francisco 
Franco och det finns en tradition av centralplanering. Traditionen har spelat en stor roll för 
landets turismutveckling. Strukturer och traditioner grundlades under Francos regim, vilket 
har gjort att många resmål har fått en tydligare profil i Spanien än många andra länder som 
saknat en centralstyrd tradition. Burns (1995) framhäver att decentraliseringen har varit en 
betydande del av återuppbyggnaden av både demokrati och monarkin efter Francos död 1975. 
Micula (2005) skriver att Balearerna blev en självstyrande region 1978 och myndigheterna 
införde då en strängare kontroll av regionens ekonomi.  
 
Mallorca 
Page & Connell (2006) skriver att det går att identifiera tre stadier som visar hur 
turismutvecklingen generellt förändrats genom åren. Under det första stadiet mellan 1950-
1970-talet expanderade turismen kraftigt och sågs som ett verktyg för ekonomisk tillväxt och 
internationellt utbyte. Under det andra stadiet mellan 1970-1985 sattes värdet av de 
ekonomiska fördelarna av turism ifråga. Mycket av vad destinationerna hade hoppats att 
turismen skulle tillföra införlivades inte och det blev uppenbart att turismen medförde mer 
negativa än positiva effekter. Perioden mellan 1985 fram till idag utgör det tredje stadiet. En 
debatt kring behovet av mer etiska och miljömässiga former av turism har nu växt fram och 
ekoturism och andra nischade turismformer har utvecklats. En större tyngdvikt ligger även på 
att tillsammans med destinationens aktörer planera turismutvecklingen bättre. I vår mening 
har utvecklingen på Mallorca tydliga drag av samtliga tre stadier, vilket presenteras nedan. 
 
Barrett (2006) och Burns (1995) tydliggör att Mallorca besöktes av en liten skara exklusiva 
turister såsom europeiska kungligheter under 1920-1930-talet. Det var under 1950-1960-talet 
som vanliga turister från Nordeuropa började besöka Mallorca, vilket betydde ett uppsving för 
regionens ekonomi. Regimen i Spanien uppmärksammade de ekonomiska fördelarna av 
turismen och ville dra nytta av dem, därför satsades mycket på massturism. Byggnationen av 
hotell och restauranger skedde då mycket snabbt och okontrollerat, vilket ledde till en 
arkitektur utan hänsyn till vare sig tradition, kultur eller estetik.  
 
Burns (1995) klarlägger att städer och byar på Mallorca ursprungligen tenderade att byggas en 
bra bit från kusterna, vilket var ett sätt att skydda sig mot eventuella piratraider och 
exploateringen av kusterna kom i samband med turismens ökade etablering. Göran Olsson 
berättade att turismen på Mallorca började kring Palma och flygplatsen, men flyttades sedan 
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ut mot kusten eftersom möjligheten till bad var större där. Hotell byggdes därmed upp vilket 
var möjligt då kuststräckorna var obebyggda. Den främsta anledningen till att Mallorca fått en 
stark turismutveckling beror på att ön har ett antal långa sandstränder. Ett sådant exempel är 
sandstranden vid Alcúdia på norra Mallorca. Det första turistföretaget som etablerade sig där 
var franska Club Méditerranée i mitten på 1950-talet och nu är hela området bebyggt.  
 
MaxMikael Björling och Göran Olsson påpekade att utvecklingen på Mallorca och Ibiza är 
liknande, så till vida att det på båda öar finns destinationerna som har utvecklat sitt utbud för 
olika segment. Till Alcúdia på Mallorca sökte sig endast barnfamiljer, charterflygen kom till 
Palma och omkring staden ökade partysegmentet på 1980-talet vid bland annat Cala Mayor, 
Palma Nova och Magaluf.  
 
”Det som hände på Mallorca var att vissa områden exempelvis Palma Nova var mycket som 

Ibiza en gång i tiden med mycket engelska festargäng. Palma Nova var  
ett tag värre än Ibizas destinationer San Antonio och Ibiza stad” 

- Göran Olsson - 
 
Utvecklingen som citatet beskriver ledde till att ön fick ett dåligt rykte. Jens Vincent 
framhävde att under mitten av 1980-talet var det många turister som valde bort Mallorca av 
den anledningen, dessutom fick de konkurrens från andra destinationer som då uppfattades 
som mer spännande såsom Indien, Egypten, Bulgarien och Turkiet. Chefsredaktören Johan 
Lindskog på resetidningen RES beskrev hur Mallorca under en lång tid inriktade sig på 
lågbudgetturism och därför fick ett rykte av att vara en massturismdestination. När 
marknadens intresse för Mallorca svalnade blev det tydligt hur långt exploateringen hade gått. 
Barrett (2006) sammanfattar det: 

 
”Turistboomen (…) lämnade efter sig en djungel av stora hotell, strandnära byggnader, 
badorter fulla med snabbmatställen, affärer med turistvänligt skräp, högljudda klubbar 

 och barer som serverar farligt billig alkohol och inte minst McDonald’s stora ”M”  
som ett tecken på kommersialismens stora seger”  

(2006:10) 
 
Ovanstående citat innebär att massturismen gjorde att Mallorcas attraktionskraft minskade. 
Ön stämplades med ett negativt rykte, vilket enligt Barret gjorde myndigheterna medvetna om 
den bristfälliga turismplaneringen. Göran Olsson berättade att sedan Mallorca fick prägeln om 
att enbart vara en massturismdestination har destinationen målmedvetet strävat efter en 
kvalitativare turism där exempelvis stadsplanen i Palma Nova och Magaluf förändrats. 
Myndigheterna har förbättrat infrastrukturen, kommunikationerna, rivit en del av de äldsta 
hotellen samt förskönat gatorna med bland annat palmalléer. Myndigheterna på Mallorca har 
även insett att efterfrågan på aktiviteter och upplevelser har ökat inom turismen. Barrett 
(2006) skriver att de därför har satsat på att utveckla en lantturism där turister bor på små 
lantliga hotell eller bondgårdar, en form av turism som är mer exklusiv och miljövänlig. 
Kvalitetsförbättringarna är i högsta grad medvetna och har genomförts på hela Mallorca. 
Barret skriver hur öns styrande under 1990-talet såg till att bevara de områden som ännu var 
oexploaterade genom att där införa naturreservat. Idag är nästan en tredjedel av ön på något 
sätt skyddad för byggnation. Spanska Turistbyråns pressansvarige Carlos Sarmiento Pallarés 
belyste att satsningen främst bestod i att utveckla andra former av turism än sol och bad 
såsom golf och den nämnda lantturismen.  
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Micula (2005) understryker att det infördes en särskild miljöskatt på Mallorca 2002 för att 
förbättra kvaliteten på destinationen. Skatten skulle betalas direkt av turisterna, genom 
hotellräkningen. Pengarna skulle gå till förbättring av miljön och infrastrukturen på ön som 
hade försämrats efter trettio år av oreglerad turism. Under skattens första år revs flera hotell 
och stadsbilden förskönades. Skatten har emellertid alltid varit omstridd bland de olika 
aktörerna och avskaffades i samband med att Mallorca fick en ny regering efter valet 2004. 
 
Konsulten Göran Olsson ansåg att alla turistdestinationer är ute efter någon form av 
kvalitetsturism och resonerar på samma sätt. De vill erbjuda en hög kvalitet och förlänga 
säsongen, vilket gör att turisterna att stannar längre och spenderar mer. Utvecklingen av 
golfturismen på Mallorca är ett exempel på det. Claes Pellvik på Ving och Jens Vincent på 
Sembo berättade att alla är intresserade av att ha kunder som kan betala för sig och att 
Mallorca under 1990-talet haft en positiv utveckling och har kommit tillbaka och placerat sig 
relativt väl som turistdestination. 
 
Menorca 
Burns (1995) skriver att Menorca i mindre grad är anpassat för turism, myndigheterna på ön 
försökte skydda destinationen från en turistinvasion. Menorca har en välutvecklad sko- och 
läderindustri och dessutom producerar ön diverse kulinariska produkter. Trots det gör 
turismen ständiga inslag i öns näringsliv, vilket lokalbefolkningen inte uppskattar. Claes 
Pellvik och MaxMikael Björling noterade även de att turismen aldrig har varit ett naturligt 
inslag i Menorcas näringsliv. Göran Olsson berättade att eftersom turismen var etablerad på 
Ibiza och Mallorca blev inte Menorca något stort semesterresmål. Pressansvarige Carlos 
Sarmiento Pallarés på Spanska Turistbyrån belyste att ön aldrig upplevt samma tryck som 
Mallorca och haft en restriktiv syn på turism. Jens Vincent menade att Menorca 
uppmärksammades som turistdestination först under mitten av 1980-talet och det var då de 
flesta hotell och turismfaciliteter byggdes. Menorca har haft svårt att attrahera turister från 
många olika länder. Stidom (2005) poängterar att Menorca har länge varit under brittisk 
kontroll vilket har medfört att ön fortfarande attraherar mest britter. Förra året, 2007, utgjorde 
britterna hela 45 % av Menorcas inkommande turism (www.inestur.es).  
 
Jens Vincent på Sembo berättade att hotellen på Menorca öppnar i mitten av maj och stänger 
sedan i början av oktober. På vintern är det med något undantag därför endast 
lokalbefolkningen som befinner sig på ön. Enligt Stidom (2005) är en anledning till att 
destinationen inte blivit exploaterad att UNESCO 1993 förklarade omkring 40 % av ön som 
ett biosfäriskt reservat, på så sätt har många stränder och andra känsliga platser skyddats ifrån 
bebyggelse. Jens Vincent ansåg att det var ett bra beslut, då koncentreras turismen till några få 
resmål på södra ön. Där har det byggts lägenhetshotell, shoppingcenter, marina och 
restauranger. Ving har enligt Claes Pellvik undersökt möjligheten till att återinföra Menorca i 
företagets charterutbud men ansåg att hotellprodukten på ön inte höll tillräckligt hög kvalitativ 
standard i relation till priset och inte var det företagets målgrupp efterfrågade. 
 
Göran Olsson påpekade att en anledning till att Menorca är mindre anpassat för turism beror 
på att öns stränder överlag är små. Utrymmet för turismbebyggelse är därmed begränsat, i och 
med det trodde han inte att det har varit ett medvetet val från Menorcas sida att bli den 
exklusiva destinationen. Göran Olsson fick medhåll av Jens Vincent som också menade att 
öns stränder har påverkat dess utveckling: 
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”Menorcas små stränder frambringar både fördelar och nackdelar, det har medfört 
 att de inte har fått samma utveckling som Mallorca”. 

- Jens Vincent - 
 
Henriksen (1993) poängterade att en annan anledning till att Menorca har mindre 
turistströmningar än de andra öarna kan vara vädret på Menorca, som är mer instabilt. Det 
regnar och blåser mer och är svalare än på både Mallorca och Ibiza.  
 
Ibiza 
Enligt Micula (2005) blev Ibiza ett populärt resmål inom hippierörelsen under 1960-talet och 
därefter började de flesta europeiska researrangörerna ha med Ibiza i sitt utbud. Turismen blev 
efter det vanligare på ön, men fick aldrig samma proportioner som på Mallorca. Göran Olsson 
menade att det precis som i Menorcas fall berodde mycket på att de stora stränderna saknades: 
 

”Turisterna bodde i San Antonio eller Ibiza stad och åkte badbåt ut till de stora stränderna 
som var svårare att komma till via landvägen. Detta medför att det är svårt att 

 få volym på den här typen av turism” 
- Göran Olsson - 

 
Claes Pellvik på Ving framhävde att Ibiza utgjorde en relativt stor charterdestination under 
1960-1970-talet då företaget erbjöd ”Club 33”, vilket var ungdomsresor. Resorna var populära 
och Ibiza hade då sin glansperiod, i alla fall ur Vings synvinkel. Ibiza togs sedan ur Vings 
program på 1980-talet med anledning av att företaget ändrade fokus med en inriktning som 
familjearrangör, Ibiza passade då inte in som resmål. Åren 1996-1998 återinförde Ving Ibiza 
som charterresmål, men satsningen misslyckades eftersom ön fortfarande var starkt 
förknippad med partyturism. Många destinationer fick sänka sina priser för att attrahera 
turister, däribland Ibiza. MaxMikael Björling som arbetade på ön under mitten av 1980-talet, 
berättade att det under den tiden var billigt att åka till Ibiza vilket ledde till att:  

 
”Vansinnigt många engelsmän gick på happy-hour och var  

skitfulla och drog runt i horder och gäng” 
- MaxMikael Björling - 

 
Citatet pekar på att den låga prisnivån tydligt påverkade Ibiza då mindre önskvärda turister 
började resa till destinationen, vilket skapade en negativ bild av ön. MaxMikael Björling 
framhävde att Ibiza är ett tydligt exempel på hur en destination kan segmenteras efter sina 
olika målgrupper. Det var framförallt tre destinationer som utgjorde Ibiza; San Antonio, Ibiza 
stad och Santa Elaulia vilka skräddarsyddes för olika sorters turister. Partyturismen fanns i 
San Antonio, medan jetseten som Ibiza var ett känt tillhåll för under 1980-talet sökte sig till 
Santa Elaulia på andra sidan ön. I Ibiza stad hade gaykulturen sitt starka fäste. Det fanns inget 
utrymme för familjeturismen och barnfamiljer. Han trodde att uppdelningen av turismen var 
ett medvetet val, vilket visade sig vara framgångsrikt. MaxMikael Björling och Göran Olsson 
menade dock att engelsmännen som beskrivs i citatet ovan, vilka åkte till Ibiza enbart för 
nattlivet, bidrog till att ön fick ett grundmurat dåligt rykte. Göran Olsson beskrev hur Ibizas 
förfall gentemot marknaden började i slutet av 1980-talet. Det gick så långt att 
kabinpersonalen på flygbolaget Scanair hellre sjukskrev sig än flög med planen till Ibiza. 
Sedan försvann Ibiza helt ur programmen för de svenska researrangörerna under många år, 
men nu är det tillbaka som ett moderesemål. Resetidningen Allt om Resor har även 
uppmärksammat förändringen och redaktionschefen Birgitta Westerberg poängterade att: 
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”Folk slutade åka dit efter alla rykten om fest och fylla på 1970-1980-talet, 
nu känns destinationen fräsch igen” 

- Birgitta Westerberg - 
 
Carlos Sarmiento Pallarés noterade att en anledning till att Ibiza kommit tillbaka kan vara att 
Ibiza, precis som Mallorca, har satsat på en hållbarare turism med mindre hotell samt 
utvecklat boendemöjligheterna på landet.  
 
I enlighet med vad Oreja-Rodriguez et al. (2008) skriver så kan utvecklingen av en destination 
påverkas av flera faktorer. Balearernas utveckling anser vi framförallt har styrts av de 
geografiska, politiska och ekonomiska faktorerna samt de olika aktörernas strategier. De 
geografiska faktorerna rör öarnas utformning där Mallorcas långa stränder har gjort att 
möjligheterna för hotellbebyggelse vid kusten varit stora. Eftersom Mallorca dessutom är en 
större ö har de kunnat attrahera en omfattande mängd turister. Menorca och Ibiza är mindre 
öar och har inte lika långa stränder som Mallorca vilket har gjort att deras potential att 
attrahera ett stort antal turister har varit begränsad. De politiska faktorer som påverkat 
Balearerna är de styrande i Spanien som tidigt insåg vilken stark inkomstkälla turismen kunde 
bli och försökte dra nytta av det utan en ordentlig planering i åtanke. Vi menar att det innebar 
att konsekvensen, på framförallt Mallorca, blev en okontrollerbar massturism. Traditionen av 
centralstyrning i landet vill vi också framhäva som en bidragande faktor till att många 
destinationer på Balearerna fått en tydlig profilering. När landet efter diktatorn Francos död 
sakta återgick till en demokrati luckrades styrsättet upp och landets regioner fick ett större 
självstyre vilket vi anser lett till att fler sorters attraktioner utvecklats. En anledning till att 
Ibiza har blivit en större turistdestination än Menorca uppfattar vi vara att ön tidigt blev 
populär som besöksmål i hippiekretsar, senare utvecklades den världskända klubbkulturen på 
ön vilket har attraherat många turister. Ibiza ligger dessutom närmare det spanska fastlandet 
än Menorca, vilket gör det lättare att ta sig dit. Därmed har det funnits en tradition av turism 
till ön som aldrig Menorca upplevt då turismetableringarna först började där under 1980-talet. 
Turismen har alltid varit stor på Mallorca och Ibiza vilket vi menar har bidragit till att de 
öarna har fått bättre flygkommunikationer än Menorca – något som missgynnar Menorca 
idag. De ekonomiska faktorerna som påverkat Balearerna är främst valutaövergången till 
euron 2002. De drastiska prishöjningarna anser vi hade en avskräckande effekt på turisterna 
och gjorde att Mallorca uppfattades som ett dyrt resmål. Kvalitetsförbättringarna som har ägt 
rum på Mallorca och i viss mån på Ibiza har idag blivit mer uppmärksammade vilket vi menar 
gör turisterna mer villiga till att betala ett högre pris. Vi tror att Mallorca kommer att attrahera 
stora mängder av turister även i framtiden men det kommer inte att vara samma form av 
massturism som tidigare präglat destinationen. Aktörerna på destinationen har lärt sig att en 
sådan turistform inte är hållbar i längden. 
 
 
3.2 Samarbeten 
Page & Connell (2006) skriver om samhället Calviá på Mallorcas sydkust, massturismen hade 
här lett till en nedgång av platsens attraktionskraft. De politiska ledarna bekymrades över 
utvecklingen och började utarbeta policys för hur en hållbar utveckling i en turistdestination 
skulle nås. Målet var att få en kvalitativ turism med miljö, hållbarhet och det lokala samhället 
i fokus. Kelly & Nankervis (2001) påpekar att myndigheter måste agera i liknande situationer 
genom tydlig planering och olika restrektioner, de spelar en viktig roll i en turistdestinations 
utveckling. 
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För att destinationer med en ohållbar massturismutveckling ska skapa en hållbar utveckling 
menar Oreja-Rodriguez et al. (2008) att det krävs en högre grad av kontroll än normalt från 
myndigheternas sida. Kontrollerna kan vara att genomföra kontinuerlig renovering, utveckla 
infrastrukturen och lokala faciliteter samt attraktioner. Vid en sådan situation är det ofta 
researrangörerna, vilka styr massturismen till turistdestinationerna, som har en mycket större 
möjlighet att påverka förändringarna och de kunde samarbeta mer med lokala företag för att 
skapa hållbara arbetssätt. En av de stora krafterna som driver turismutvecklingen är stödet 
från de olika aktörerna i området. Samtidigt är det bristen på samverkan mellan de olika 
aktörerna som kan förklara mycket av konflikterna som rör hur turismutvecklingen bör se ut. 
Olika grupper har olika karaktär och filosofi och de försöker nå deras egna mål och intressen.  
 
Poon (2006) anser att rese- och turismleverantörer har en stor påverkan på en destinations 
utveckling och positionering. Poon och Mill (1990) menar att det skall finnas ett samarbete 
mellan dem och regeringen/samhället för att göra destinationen mer attraktiv på marknaden. 
Enligt Poon kan det ske genom att beskydda känsliga miljöer och bevara historiska byggnader 
samt att förbättra infrastrukturen.  
 
Balearerna 
Burns (1995) skriver att Balearernas regering och parlament sitter i Palma och fattar beslut i 
frågor som rör stadsplanering, turism och transporter. Jens Vincent på Sembo ansåg att 
myndigheterna på Mallorca är politiker i högre grad än deras svenska motsvarigheter. De vill 
visa att de gör framsteg och får dit många besökare, vilket öarna lever av. Myndigheterna har 
väldigt lite att göra med hur många hotell och arrangörer som får etablera sig på öarna. Deras 
huvudproblem är att se till så att sjukhus, vattenförsörjning, vägnät och andra fundamentala 
delar av infrastrukturen fungerar.  
 
Under de åren som Jens Vincent arbetade för Fritidsresor och var bosatt på Mallorca var det 
varje år ett möte mellan researrangörer och kommunstyrelsen, då researrangörerna fick 
komma med förslag och idéer till förbättringar för destinationen. Claes Pellvik på Ving 
påpekade att myndigheterna har gjort ett bra arbete på Mallorca. Ving följde myndigheternas 
satsning eftersom de ville vara delaktiga och synas på destinationen. De har hela tiden varit 
överrens med myndigheterna om att satsningen ska betona kvalitet och inte pris. Göran 
Olsson menade dock att det kan uppstå konflikter mellan den mottagande destinationen och 
researrangören eftersom de inte alltid har samma intresse. Värddestinationen kan exempelvis 
sätta upp begränsningar, för att motverka att destinationen exploateras, såsom den miljöskatt 
som infördes på Mallorca. Göran Olsson poängterade emellertid att de två parterna borde ha 
samma intresse eftersom grundidén är att alla vill tjäna pengar. Mottagaren genererar 
inkomster från turisterna genom att de stannar längre och spenderar mer och researrangörerna 
tjänar pengar på att turisterna åker till destinationen.  
 
Efter att ha genomfört intervjuerna kan vi konstatera att researrangörerna har ett bra 
samarbete med myndigheterna på respektive ö. Det medvetna samarbetet bedömer vi vara en 
avgörande anledning till att Mallorca idag har kommit tillbaka som en kvalitetsdestination. 
Myndigheterna är därmed en viktig aktör som kan reglera och kontrollera turismens framfart. 
På framförallt Mallorca har myndigheterna i vår mening starkt bidragit till att öka kvaliteten 
och göra destinationen mer attraktiv.  
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3.3 Stadsturism 
Page & Connell (2006) belyser att en stad utgör en mycket attraktiv turistdestination då 
många attraktioner och faciliteter finns på en geografiskt koncentrerad yta. Turister som söker 
sig till städer är vanligtvis besökare som stannar över en weekend. Turisternas motiv till att 
besöka en stad skiljer sig eftersom den erbjuder många attraktiva aspekter exempelvis 
historia, kultur, nattliv, shopping och sport. Det leder till att en stad, till skillnad från andra 
turistdestinationer som endast kan erbjuda sol och bad, kan attrahera besökare året runt. 
Maitland (2008) klargör att stadsmiljöer attraherar besökare eftersom de har en hög grad av 
tillgänglighet. Han pekar dessutom ut lågprisflygbolagens framgångar och det utbredda 
användandet av Internet som bidragande orsaker till att kortare stadsbesök har ökat som 
turistform i Europa och gjort många turister mer erfarna ”konsumenter” av städer.  
 
Palma de Mallorca 
Enligt Barrett (2006) har Mallorcas huvudstad Palma ungefär 350 000 invånare vilket utgör 
hälften av Mallorcas totala bofasta befolkning. Romarna som ockuperade Mallorca 123 f. Kr. 
grundade Palma och staden har således en lång historia. Efter romarna har vandaler, morer 
och slutligen spanjorer härskat och även satt sin prägel på staden. Barrett, Stidom (2005) och 
Burns (1995) beskriver staden som kosmopolitisk och elegant med ett brett utbud av både 
nöjen och shopping.  
 
Informationschefen Stefan Chatzopoulos på Airtours påpekade att eftersom företaget är en 
utpräglad storstadsarrangör såg de stora möjligheter på Mallorca och Palma. Företaget 
beskriver staden som ett Barcelona i miniatyr och som gjord för en lyckad cityweekend 
(www.airtours.se). Inom Norden ansåg Stefan Chatzopoulos att företaget har stått för de stora 
förändringarna vad gäller att utveckla Palma till en storstadsdestination. Till skillnad mot 
många andra storstäder erbjuder staden förutom shopping, historia och nöjen även sol och 
bad. Vings marknadschef Claes Pellvik beskrev Palma som en trendig storstad som bland 
annat erbjuder ett nattliv av hög klass. År 2007 erbjöd Ving weekendcharter till Mallorca men 
nu är utbudet något begränsat även om de fortfarande har resor med kortare reslängd än en 
vecka. Jens Vincent på Sembo menade att Palma har blivit en ”inne-destination”, i 
livsstilstidningar om resor och inredning går det idag nästan alltid att läsa om Mallorca och 
Palma, vilken framställs som en trendig destination. Resetidningen När & Fjärran lyfter fram 
Palma som en perfekt weekenddestination, på framsidan finns en bild på staden och beskriver 
den enligt följande; 
 

”En vacker stad med gammal historia som ligger alldeles vid havet och erbjuder mängder  
av fantastiska restauranger, en strandpromenad i klass med franska  

rivieran och riktigt bra shopping” 
(3/2008:47) 

 
Johan Lindskog på resetidningen RES förklarade att Palma är en intressant stad och ett bra 
resmål, han trodde att stadsturismen till Palma kommer att öka. Johan Lindskog och Birgitta 
Westerberg från Allt om Resor ansåg dock att Palma får svårt att konkurrera med Barcelona 
som är betydligt större och lättare att ta sig till med lågprisflyg.  
 
Uppfattningen vi har fått är att Palma starkt har bidragit till att Mallorca utvecklats till en 
kvalitativare destination. Staden har ett brett utbud av aktiviteter och attraherar olika sorters 
turister och inte bara de som söker sol och bad. När Palma nämns i livsstilstidningar och 
beskrivs som en trendig destination ökar dessutom attraktionskraften. Emellertid anser vi att 
eftersom större städer har bättre kommunikationsmöjligheterna, speciellt med lågprisflyg, och 
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ett bredare utbud av attraktioner, kommer Palma inte att konkurrera med städer som 
Barcelona.  
 
Som avslutning på kapitlet kan vi fastställa att en medveten planering av turismutvecklingen 
utgör en viktig del av att skapa en attraktiv destination. Balearernas utveckling som 
destinationer har både skillnader och likheter med varandra, men har i hög grad präglats av en 
mer medveten satsning på kvalitetsturism under de senaste 15-20 åren. Satsningen inleddes 
eftersom attraktionskraften minskat i hög grad då massturismen exploaterat destinationerna. 
Det är dessutom viktigt att myndigheterna och researrangörerna samarbetar och delar samma 
åsikter kring hur destinationen bör utvecklas. Utvecklingen av en destination påverkas även 
av marknadsföringens utformning. Marknadsföringen har blivit särskilt viktig i dagens 
globala marknad där konkurrensen mellan olika destinationer är hård. Därför är det minst lika 
viktigt att destinationer på ett effektivt sätt marknadsför sig, vilket nästkommande kapitel 
kommer behandla.    
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4. Destinationsmarknadsföring 
 

et här kapitlet kommer att belysa den hårda konkurrensen inom turismindustrin, vidare 
tar vi upp varumärkets betydelse. Det förs sedan en djupgående diskussion om 

Mallorcas, Menorcas och Ibizas utbud. Avsnittet avslutas med ett resonemang över hur 
researrangörerna har valt att positionera öarna till den svenska marknaden.  
 
 
4.1 Konkurrens  
Ek & Hultman (2007) och Morgan & Pritchard (2004) menar att destinationsmarknadsföring 
innebär att förmedla ett geografiskt område. Enligt Morgan & Pritchard och Kelly & 
Nankervis (2001) måste destinationer marknadsföras eftersom alla destinationer konkurrerar 
med varandra om turisterna, konkurrensen inom turismindustrin är hård och det utvecklas hela 
tiden nya destinationer. Globaliseringen har medfört att det har blivit lättare för människor att 
förflytta sig till destinationer. I och med globaliseringen och turismindustrins breda 
utsträckning samt alla researrangörer som finns anser vi att det är en självklarhet att 
destinationer marknadsförs. De potentiella turisterna kan annars inte få tillgång till 
information om resmöjligheterna som finns. Konsulten Göran Olsson underströk att en del av 
marknadsföringen utav destinationer går via avsändarens arrangör. Alla destinationer omkring 
Medelhavet konkurrerar på alla marknader under sommaren. Göran Olsson och Vings 
marknadschef Claes Pellvik ansåg att exempelvis Mallorca inte kan konkurrera med 
Bulgarien och Turkiet på grund av prisnivån. Göran Olsson poängterade att Spanien i princip 
har samma kostnadsläge som Sverige, vilket har medfört att prisnivån på resor till spanska 
destinationer har höjts och en del svenskar söker sig till billigare destinationer. Anledningen 
till att turisterna väljer att åka till Balearerna är i vår mening öarnas kvalitet samt attraktivitet, 
ett annat motiv är att turisterna främst på Mallorca vet vad de får och de faktorerna överväger 
priset.    
 
Kotler & Gertner (2004) klargör att strategisk destinationsmarknadsföring syftar till att 
förbättra ett lands position i den globala marknaden. Det krävs dock en förståelse för 
omgivningens påverkan som kan inverka på försäljningsmöjligheterna, landets styrkor och 
svagheter har även betydelse. Några delar som innefattas är ett lands storlek, 
arbetsmarknadens kunskap samt hur säkert landet är. Den externa omgivningen spelar även 
in, exempelvis måste det finnas en förståelse gällande möjligheter och hot samt omgivningens 
konkurrenskraft. Det är en process som måste innefatta regering, invånare samt företag och 
alla måste ha en gemensam vision. Göran Olsson poängterade att Mallorca är den största ön 
på Balearerna och har mest pengar, invånare och turister. Claes Pellvik förtydligade att ön är 
en mycket större turistdestination än Menorca och Ibiza vilket resulterar i att de inte är 
jämlika. Mallorca har ett försprång gentemot de andra öarna och han trodde att Mallorcas 
största utmaning i framtiden är att bibehålla försprånget som destinationen har lyckats skapa. 
Vi tror aldrig att öarna kommer bli lika starka på grund av att deras olika förutsättningar och 
därmed faller det sig naturligt att Mallorca alltid kommer vara den starkaste och mest besökta 
destinationen. Vi vill framhäva att öarnas utmaning tillsammans är att skilja sig från 
konkurrenterna och därmed skapa sig ett försprång mot andra destinationer. Claes Pellvik 
påpekade dessutom att Mallorca ständigt måste förnya sig eftersom konkurrenterna är ute 
efter en utveckling som liknar öns. I vår mening bör även Menorca och Ibiza förnya sig och 
följa utvecklingen för att vara attraktiva semesterresmål.  
 
Frias et al. (2008) argumenterar för att researrangörerna konkurrerar med varandra i form av 
de tjänsteprodukterna som de erbjuder kunderna. Efter att vi har genomfört intervjuerna och 

D 
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studerat researrangörernas kataloger, är vår uppfattning att de konkurrerar med varandra och 
skildrar sin bild av öarna. De konkurrerar främst om samma målgrupp, det vill säga 
barnfamiljer. En anledning till det är att arrangörerna genom den målgruppen generar mest 
pengar. Vi kan konstatera att det är en gynnsam målgrupp för alla arrangörer eftersom de 
varje år lyckas attrahera den typen av turister. Göran Olsson berättade att det är 
charterarrangörerna som skapar turistdestinationerna och de kommunicerar vad som passar 
deras målgrupper. Det är de svenska researrangörerna som marknadsför Balearerna i Sverige, 
vilket leder till att de marknadsför öarna ur ett svenskt perspektiv. Vi instämmer med Göran 
Olssons resonemang men anser att även Spanska Turistbyrån i Stockholm påverkar de 
svenska turisterna, dock i liten utsträckning. De hade kunnat ha större inflytande om 
turistbyrån hade marknadsförts mer. Det skulle medföra att turistens uppfattning om 
Balearerna breddades eftersom de belyser andra aspekter än researrangörerna.    
 
 
4.2 Destination som varumärke 
Armstrong & Kotler (2005), Morgan & Pritchard (2004), Pike (2004) och Hankinson (2004) 
belyser att ett varumärke är exempelvis ett namn, en symbol, en design eller en kombination 
av dem som är skapad för att identifiera tjänster samt differentiera dem från den övriga 
marknaden. Pike poängterar emellertid att ett varumärke är mer än ovanstående då det måste 
stå för någonting samt ge ett löfte till kunden. Varumärket innefattar även image, det vill säga 
hur kunden uppfattar varumärket. En fördel för en destination är därför att de använder sig av 
ett varumärke som representerar destinationens identitet och image. Morgan & Pritchard och 
Hankinson diskuterar att destinationer använder identiteten för att kommunicera sin position 
relaterat till konkurrenterna. Morgan & Pritchard anser att ett varumärke både kan vara socialt 
och emotionell värdeskapande för kunden, vilket innebär att det antingen kan öka eller minska 
värdet för kunden. En destinations varumärke kan utvecklas på ett flertal olika sätt, men 
mestadels genom marknadsföring och lämpligen via Internet, annonsering, media samt 
broschyrer. Morgan & Pritchard menar att; 
 

”Branding is perhaps the most powerful marketing weapon available to contemporary 
destination marketers” 

(2004:60) 
 
Citatet innebär att varumärket är ett starkt marknadsföringsverktyg, eftersom marknadsförare 
ständigt är konfronterade av turister som söker fullbordande av exempelvis livsstil och 
upplevelser. Alla destinationer påpekar sin unika kultur samt landskap etcetera och 
understryker att de har den trevligaste befolkningen samt högsta service jämfört med andra 
destinationers befolkning, vilket även är vad besökarna förväntar sig. Enligt Page & Connell 
(2006) och Morgan & Pritchard innebär ”branding” att hjälpa destinationer marknadsföra det 
attraktiva såsom historia, kultur, landskap och människor genom att bygga ett varumärke. 
Page & Connell poängterar att det är centralt att utveckla kommunikationsstrategier samt att 
leverera tjänster som uppfyller och överträffar kundens förväntningar samt representera ett 
kärnvärde som är trovärdigt, rimligt och genomförbart. Morgan & Pritchard anser att det är 
essentiellt att bygga ett varumärke på något unikt. Destinationer har inte råd att ignorera 
”branding” eftersom det erbjuder ett innovativt och effektivt verktyg för att skapa emotionella 
band till konsumenten. Precis som traditionella varumärken kan således destinationer skapa 
lojalitet och positionera destinationerna så de avspeglar konsumenternas självbild och livsstil.  
 
Efter att ha genomfört intervjuerna och studerat researrangörernas, resetidningar, reseböcker 
samt Spanska Turistbyråns material har vi uppfattat att Mallorcas varumärke bygger på öns 
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mångfald. Vidare är Mallorca ett känt resmål vilket innebär att alla har hört talas om ön och 
de flesta kan på något sätt relatera till destinationen. Gällande Menorcas varumärke anser vi 
att det inte är så starkt som det skulle ha kunnat vara, antagligen är det en följd av att turismen 
inte har varit ett naturligt inslag på ön tidigare. I vår mening har Menorca stor potential att 
utveckla ett starkt varumärke, vilket vi baserar på att ön har blivit uppmärksammad och skiljer 
sig från de andra öarna. Ibizas varumärke är starkt förknippat med ungdomar och det vilda 
nattlivet, men researrangören Apollo har nu charterresor till Ibiza där de belyser att det är en 
destination för hela familjen. Resetidningen När & Fjärran har gjort ett reportage om Ibiza 
och poängterar att det kommer att bli en ny familjefavorit. Vi menar att Ibiza har mycket att 
erbjuda förutom bra nattliv, men frågan är om det förflutna har satt en för stark stämpel på ön 
och om det kommer att kunna förvandlas till en familjeö. Det kan bara framtiden utvisa, vi 
kan bara konstatera att det finns potential för att det ska bli ett starkt varumärke som inte bara 
innefattar ett bra nattliv.  
 
Enligt Pike (2004) är turismen ett konkurrenskraftigt område och det är därmed viktigt att ha 
ett namn på tjänsten, det är destinationens namn som de potentiella turisterna kommer ihåg. 
Page & Connell (2006) förtydligar att genom ett varumärke skapas det en slags garanti som 
försäkrar turisten om kvalitet och varumärket står för ett kärnvärde som kunden kan relatera 
till. Uppbyggandet av ett varumärke är en lång process och det är en avgörande faktor för att 
en destination skall överleva på lång sikt. Pike belyser att det kan skapas en så kallad ”halo 
effect” vilket innebär om en tjänsteprodukt är värderad högt på en utmärkande egenskap, ska 
det även skapa ett mervärde och öka försäljningen till andra egenskaper. Det kan jämföras 
med Kapferers (2007) teori som innebär att ”halo effect” är ett värde som ett varumärke har 
skapat. Genom värdet kan ett varumärke skapa värde för andra tjänsteprodukter. Pike 
sammanfattar ett varumärke som enskild idé eller ett koncept som möjliggör att destinationen 
kan leverera till marknaden.  
 
Det rådde delade meningar från våra respondenter angående om Mallorca har varit en 
bidragande faktor till att Menorca och Ibiza har blivit kända resmål. MaxMikael Björling och 
informationschefen Stefan Chatzopoulos på Airtours ansåg att Mallorca inte har haft någon 
större påverkan. MaxMikael Björling motiverade det med att Ibiza och Menorca inte har 
hängt med i samma utveckling som Mallorca samt att människor inte sammankopplar Ibiza, 
Menorca och Mallorca med Balearerna; 
 

”Jag tror faktiskt inte Mallorca fungerar som en slags motor åt de andra öarna” 
- MaxMikael Björling - 

 
Claes Pellvik, marknadsdirektören Staffan Jansson på Apollo samt Göran Olsson ansåg 
emellertid det, Claes Pellvik poängterade dock att det är så från svenskt perspektiv. Staffan 
Jansson framhöll att det inte är så i dagsläget och framhävde att öarna verkar relativt parallellt 
med varandra. Ur hans synvinkel tar öarna inte turister ifrån varandra, trots att de attraherar 
samma sorts målgrupp. Göran Olsson berättade om det går bra för en av öarna drar den med 
sig de andra och belyste att mycket beror på priserna. Pressansvarige Carlos Sarmiento 
Pallarés på Spanska Turistbyrån ansåg att Mallorca bara delvis har bidragit till Menorcas och 
Ibizas utveckling och poängterade att öarna varit kända länge. 
 
Enligt Claes Pellvik pratar ingen om Balearerna och många vet inte att ögruppen heter så. 
Johan Lindskog trodde inte att människor upplever Balearerna som en helhet såsom 
Kanarieöarna. Claes Pellvik belyste att det kan vara svårare för Balearerna att samarbeta än 
det är för Kanarieöarna, eftersom Mallorca är den dominerande kraften då de andra öarna är 
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mindre. På Kanarieöarna, där öarna Gran Canaria och Teneriffa är relativt jämnstora som 
resmål pratar de flesta om Kanarieöarna.  
 
I vår mening har Mallorca till viss del bidragit till att Menorca och Ibiza har blivit 
uppmärksammade. Vi tror dock inte att Mallorca har medfört att turister väljer att åka till de 
andra öarna, eftersom de skiljer sig åt samt att Mallorca är ett starkare varumärke än ögruppen 
Balearerna. Det skulle vara fördelaktigt för samtliga öar att de uppmärksammades som 
helheten Balearerna, eftersom det skulle öka öarnas konkurrenskraft.  
 
 
4.3 Utbud och efterfrågan 
Page & Connell (2006) understryker att det centrala i all destinationsmarknadsföring är att 
utforma en destinationsprodukt som konstant måste omvärderas och uppdateras i linje med 
konsumenternas efterfråga. Marknadsförare kan inte kontrollera att turister reser till 
destinationen eller inte, men kan påverka dem att göra det. Kotler et al. (2006) menar att 
turistdestinationer inte behöver ha speciella attraktioner såsom Eiffeltornet och Grand Canyon 
för att attrahera turister. De destinationer som inte har någon direkt sevärdhet kan skapa något 
som attraherar turister, exempelvis genom kultur eller landsbygden. Det medför att många 
destinationer kan konkurrera om turisterna.  
 
Page & Connell (2006), Kelly & Nankervis (2001), Mill (1990) och Pearce (1989) beskriver 
att en destination består av en mängd olika komponenter som påverkar dess utveckling. Vissa 
destinationskomponenter kan spela större roll än andra när det gäller att attrahera turister till 
platsen. Härnäst ska vi undersöka Balearernas utbud av attraktioner, boende, andra faciliteter 
och tjänster samt infrastruktur och kommunikation.  
 
Attraktioner 
Gibson (2006) menar att en destination har något som kan attrahera turister, såsom 
landskapet, naturen, byggnader, shoppingmöjligheter eller andra skapade attraktioner. Pearce 
(1989) skiljer mellan de naturliga (landskap, flora och fauna) och de skapade attraktionerna 
(katedraler, monument, historiska byggnader och nöjesparker). Page & Connell (2006), Kotler 
et al. (1999) och Mill (1990) påpekar att de naturliga resurserna är viktiga för en destination 
och att det i många fall är klimatet och skönheten i landskapet som turisten attraheras av. Mill 
belyser att platser som är beroende av de naturliga attraktionerna är samtidigt mycket känsliga 
för att bli förstörda av besökare och nedskräpning, vilket gör att destinationen förlorar sin 
största attraktion. Page & Connell, Kotler et al. Mill och Pearce klargör att på många 
destinationer uppmärksammas kulturella aspekter för att skapa mervärde för besökarna. 
Kulturattraktioner uppmärksammar lokalbefolkningens sätt att leva, vilket yttrar sig genom 
exempelvis musik, språk, sägner, dans, arkitektur och gastronomi. Page & Connell förtydligar 
att attraktioner är det som attraherar turister till platsen och är den största anledningen till 
besöket. Horner & Swarbrooke (1996) belyser att attraktioner ofta marknadsförs av andra 
aktörers värddestinationer.  
 
Mallorca 
Konsulten Göran Olsson framhävde att Mallorca består av flera resmål i sig och kan erbjuda 
olika attraktioner både naturliga och skapade:  
 

”På Mallorca finns det all sorts turism; kultur, konst, arkitektur, konserter,  
sportaktiviteter, bad och bevarade stränder som inte får exploateras”  

- Göran Olsson - 
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Under MaxMikael Björlings tid på Balearerna (mitten av 1980-talet) beskrevs Mallorca som 
ett attraktivt semesterresmål och kunde erbjuda något för alla. Ön får ständiga återbesök 
eftersom det alltid finns nya saker att upptäcka, det är inte enbart en destination för sol och 
bad utan även när det är dåligt väder finns det något att göra. Carlos Sarmiento Pallarés 
berättade att Mallorca kan erbjuda folkliga och exklusiva turistprodukter. Marknadschefen 
Claes Pellvik på Ving tydliggjorde att under för- och eftersäsong lämpar sig ön till en nischad 
typ av resor såsom golf, vandring och konferens. Vi ser det som fördelaktigt för både 
researrangören och destinationen när säsongen förlängs. Fördelarna för arrangören är att de 
kan erbjuda turisten ett bredare utbud, vilket gör arrangören mer attraktiv. För destinationen 
skapas det fördelar då turisterna befinner sig på ön under en längre period, vilket medför 
ökade inkomster.   
 
Stefan Chatzopoulos berättade att Mallorcas huvudstad Palma utgör en stor attraktion i sig 
själv och Airtours ser staden som ett storstadsresmål med attraktioner såsom shopping, 
gastronomi, kultur, historia och nöjen dessutom får turisten sol- och badresmålet på köpet. 
Enligt Micula (2005) och Stidom (2005) har Palma ett stort utbud av attraktioner exempelvis 
museum, byggnader samt arkitekturskatten; La Seu katedralen. 
 
Gällande researrangörernas marknadsföring av Mallorcas utbud har Apollo i sin katalog valt 
att framställa Mallorca som en ö vilken erbjuder mycket och har något för alla. Det framgår 
att utbudet är brett och det finns allt från sandstränder och badvikar till god mat samt ett bra 
nattliv, även i Sembos katalog menar de att Mallorca har mycket att erbjuda. Ving beskriver i 
katalogen att Mallorca har en speciell plats i många svenskars hjärtan och det beror på att de 
finns fina ständer, vacker natur, behagligt klimat vilket gör ön till ett semesterparadis. I 
Fritidsresors katalog skriver de att Mallorca är en enastående semesterö och även de 
poängterar att det finns något för alla. På Airtours onlinekatalog poängterar de att tack vare 
det breda utbudet stortrivs världens jetset tillsammans med barnfamiljer, par, singlar, 
ungdomar och pensionärer;  
  

”välkommen till öarnas ö i solen” 
(http://www.airtours.se/pdf/mallorca.pdf) 

 
Vi anser att de naturliga attraktionerna är störst på Mallorca och med det menar vi sol och 
bad, eftersom det är vad de svenska researrangörerna främst väljer att belysa. Den närmsta 
relationen de flesta svenska turisterna har till ön är genom arrangörerna och därmed kopplas 
ön till sol och bad i synnerhet. Under undersökningens gång har vi dock kommit fram till att 
Mallorcas utbud är betydligt större än vad den svenska marknaden är medvetna om.    
 
Menorca 
Göran Olsson framhävde att en Menorcas utbud inte är lika stort som på Mallorca, en 
anledning är att Menorca inte har lika stora stränder och enligt Micula (2005) är de inte lika 
lättåtkomliga. Chefredaktören Johan Lindskog på RES ansåg att Menorca har gjort för lite, det 
vill säga att en begräsning av attraktioner jämfört med Mallorca och Ibiza. Menorca har satsat 
mindre pengar på turismen och har inte marknadsfört sig tillräckligt mycket. Researrangören 
Sembo arrangerar resor till ön och produktionschefen Jens Vincent klargjorde att Menorca 
alltid har stått i skuggan av Mallorca. Han framhävde att en attraktion i sig själv att det inte 
finns speciellt mycket att göra på Menorca:  
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”Turisten behöver bara leta upp den strand de trivs bäst på och hitta sina 
 restauranger och får en utmärkt semester” 

- Jens Vincent -  
 
Micula (2005) skriver att Menorcas attraktioner är utöver lugnet de små trevliga stränderna, 
naturen samt öns två städer Mahón och Ciutadella samt festivalen San Joan som Jens Vincent 
beskrev som Sveriges midsommar. Det är en gigantisk fest som har ägt rum sedan 1300-talet. 
En höjdpunkt är festivalens ryttare som rider omkring bland folkmassorna. 
 
I Solresors och Sembos kataloger tydliggörs att Mallorca är Menorcas storasyster och ön är en 
bevarad hemlighet med orörda stränder, vilket kan ses som en attraktion. Menorca erbjuder en 
barnvänlig miljö och ön har charm samt semestervänlighet.  
 
I vår mening är de naturliga attraktionerna även störst på Menorca, men på ön är det främst 
det oexploaterade landskapet som står i fokus. Det är öns lugn i kombination med sol och bad 
som attraherar de svenska turisterna. Det är betydelsefullt att Menorcas lyckas behålla de 
attraktionerna eftersom det är vad målgruppen efterfrågar.     
 
Ibiza  
Micula (2005) påpekar att Ibiza är framförallt känt som europeiska klubbkulturens stad och 
världens nöjesö. Jens Vincent och Claes Pellvik påpekade att därför är Ibiza är ett stort resmål 
för ungdomar från många olika länder. Johan Lindskog ansåg att ön är en bra destination som 
erbjuder mycket mer än party, men att svenskarna inte är medvetna om det. Göran Olsson 
förtydligade att på Ibiza är det de största städerna Ibiza stad och San Antonio som utgör de 
största attraktionerna. En anledning till det är att Ibizas stränder är begränsade jämfört med 
Mallorcas och ön kan därmed inte attrahera samma mängd av turister som efterfrågar de långa 
vita stränderna. Micula (2005) och Burns (1995) skriver att Ibiza har blivit en stor 
inspirationskälla för modets trender, vilket vi anser kan utgöra en attraktion.   
 
I Apollos katalog belyser de att det finns något för alla på Ibiza och är ett resmål för hela 
familjen. Attraktionerna är den gröna miljön, god mat, lugn och ro, sol och bad, shopping och 
ett fartfyllt nattliv. Företaget skriver även att beroende på vad turisten efterfrågar kan de välja 
var på ön de vill spendera sin semester. 
 
Ibiza har i vår mening naturliga och skapade attraktioner, det vill säga att destinationen 
erbjuder sol och bad, men även ett bra nattliv som präglat ön. Under en lång tid har 
målgruppen efterfrågat den kombinationen, men från ett svenskt perspektiv har betoningen på 
nattlivet minskat och aktörerna vill istället framhäva de andra attraktionerna främst det gröna 
landskapet. 
 
Boende 
Mill (1990) understryker att boendefaciliteter snarare är ett stöd än en bidragande faktor till 
att en destination utvecklas. Page & Connell (2006) och Kelly & Nankervis (2001) skriver att 
turister behöver någon form av boende för att resan till och vistelsen på en destination ska 
vara möjlig. Destinationsutvecklare uppmuntrar oftast till att utveckla boendefaciliteterna för 
att attrahera turisterna att stanna längre, vilket skall leda till att de spendera mer pengar på 
plats. De flesta destinationer erbjuder ett brett utbud av boende med allt från enkel 
backpacker-standard till femstjärniga hotell, boendeformerna utvecklas för att möta 
besökarnas behov. 
 



 
- 28 - 

Balearerna 
Micula (2005) skriver att boendestandarden varierar på Balearerna och eftersom det finns 
många hotell som byggts under en relativt kort period håller en del av hotellutbudet relativt 
låg standard. Under senare år har dock många gamla slitna hotell rivits. På Balearerna finns 
fler hotell än i hela Grekland.  
 
Vi har studerat de sex researrangörernas kataloger och undersökte var de flesta hotellen är 
belägna samt hotellstandarden på respektive ö. Det som var tydligt på Mallorca, Menorca och 
Ibiza är att researrangörerna endast har hotell utmed kusten, vilket tyder på att det är 
stränderna som de svenska turisterna efterfrågar när de ska åka till Balearerna. Standarden på 
hotellen varierade däremot på öarna. Mallorca har 2-5 stjärniga hotell, Menorca har 2-4+ 
stjärniga hotell och Ibiza har 3-4+ stjärniga hotell. Vi kan härmed konstatera att det mest 
varierade utbudet av hotellstandarden finns på Mallorca, i vår mening är en anledning att de 
har flest målgrupper och deras efterfrågan av hotellprodukten skiljer sig åt.  
 
Andra faciliteter och tjänster 
Mill (1990) och Pearce (1989) skriver att utöver de absolut nödvändiga faciliteterna behöver 
en destination utveckla ett antal stödtjänster, exempelvis en swimmingpool i anknytning till 
hotellet. Page & Connell (2006) belyser även dem olika typer av stödtjänster såsom att en 
restaurang och en bar finns tillgänglig för hotellgästerna. Mill och Pearce påpekar att det 
dessutom behövs en variation av affärer varav vissa är orienterade specifikt för turisterna 
förslagsvis försäljning av souvenirer och sport- och fritidsartiklar. Utöver ovanstående krävs 
det även generella affärer såsom apotek, mataffärer och klädaffärer. Tjänster som kommer att 
efterfrågas i takt med att destinationen växer och utvecklas är restauranger, banker, frisörer 
och sjukvård etcetera.  
 
Balearerna 
Barrett (2006) klargör att Balearerna har ett väl utbyggt system av stödtjänster utöver de 
absolut nödvändiga faciliteterna. Priserna har generellt stigit på Balearerna vad gäller 
shopping, dock går det att fynda speciellt läder- och glasvaror. Palma erbjuder dessutom en 
mängd designerbutiker. På Ibiza präglas shoppingen mycket utav öns tradition att vara ett 
tillhåll för hippies och kläder samt smycken med hippiestil säljs på marknader, främst i Ibiza 
stad. Utbudet av souveniraffärer som utformats specifikt för turisterna är stort. Burns (1995) 
skriver att shopping har en hög prioritet som sysselsättning för turister på Ibiza, framförallt 
finns det många affärer som specialiserar sig på varor för Medelhavssemestern såsom 
souvenirer, snorkel, cyklop, solglasögon och luftmadrasser. Vid studerade av 
researrangörernas utbud av stödtjänster till hotellet, kom vi fram till att de flesta hotell har en 
anknytande swimingpool, restaurang och bar. Det är fördelaktiga tjänster som gynnar både 
researrangören samt hotellägaren eftersom tjänsterna attraherar turisterna.    
 
Infrastruktur och kommunikationer 
Mill (1990) och Pearce (1989) belyser att förutom den transportmässiga infrastrukturen såsom 
vägbyggen, parkering, flygplatser, järnvägslinjer och hamnar räknas dessutom offentliga 
hjälpmedel exempelvis det elektriska nätet, vattenledningar och avfallshanteringen som delar 
av infrastrukturen. Mycket av infrastrukturen tjänar lokalbefolkningen, förbättringar görs 
endast för turisternas bruk. En destination kan exempelvis te sig modern medan det på 
landsbygden råder helt andra omständigheter. Den kritiska punkten med infrastrukturen är att 
den utgör en hög kostnad och i sig själv genererar infrastrukturen inga direkta intäkter, även 
om den är en viktig del för destinationen. Mill skriver att attraktionerna och faciliteterna på en 
destination inte är tillgängliga för besökaren förrän en grundläggande infrastruktur finns. 
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Samtidigt menar Oreja-Rodriguez et al. (2008) att en outvecklad infrastruktur inte bara 
behöver vara något negativt då en avsaknad av moderna motorvägar och vägsystem kan ge ett 
gemytligt och oförstört intryck, vilket kan utgöra en attraktion i sig själv. Med en utveckling 
av infrastrukturen följer också buller, ökade avgasutsläpp samt en negativ estetisk påverkan 
på landskapet. 
 
Mallorca 
Enligt Barrett (2006) utgår motorvägen på Mallorca kring Palmabukten och sträcker sig i tre 
riktningar, den längsta sträckan går norrut mot mitten av ön, stegvis utökas motorvägen mot 
Alcúdia. Huvudvägarna har bra standard medan de mindre vägarna är smala men i regel bra. 
Mallorca har ett väl utvecklat transportsystem där det praktiskt taget går att nå varje stad och 
by. I Spanska Turistbyråns broschyrer (Inestur och Turespaña) om Mallorca tydliggörs att ön 
har ett bra vägsystem för de turister som önskar ta sig runt med bil. Mallorca har bra 
bussförbindelser och två smalspåriga järnvägslinjer, vilket utgör såväl ett transportmedel som 
en turistattraktion. Carlos Sarmiento Pallarés på Spanska Turistbyrån noterade att det i 
dagsläget inte är så många turister som båtluffar mellan öarna, något han tyckte var märkligt. 
De som åker till Mallorca tar sig sällan till de andra öarna, trots att Micula (2005) poängterar 
att båtkommunikationerna är bra, det går färjelinjer mellan öarna samt till och från fastlandet; 
Barcelona, Tarragona och Valencia. Orsaken till att få båtluffar är i vår mening att resformen 
inte är speciellt stor för svenska turister och är heller inget som marknadsförs. 
Kommunikationen mellan öarna är inget som marknadsförs i Sverige, utan researrangörerna 
framställer Mallorca, Menorca och Ibiza som tre individuella öar. Genom att marknadsföra 
den goda kommunikationen skulle det vara ett steg till helheten Balearerna. Micula framhäver 
att det går charterflyg och reguljärflyg till Mallorca, samt finns det flygförbindelser mellan 
öarna. Flygplasten på Mallorca, Sant Joan, har byggts ut för att möta de ökade 
turistströmningarna. Jens Vincent på Sembo berättade att Mallorca har byggt en till 
landningsbana vilket gör att flygplatsen nu kan ta emot dubbelt så mycket flyg. Många 
researrangörer väljer att flyga till Mallorca eftersom det är ett etablerat resmål och efterfrågan 
är stor, arrangörerna vågar därmed sätta upp flygserier, vilket ökar turistantalet. Vi anser att 
om inte Mallorca hade haft ovanstående kommunikationsmöjligheter hade ön inte varit ett 
stort samt attraktivt semesterresmål. Det tyder på att ön har en bra och effektiv stadsplanering 
dock bör det beaktas att det medför negativa konsekvenser på miljön.    
  
Menorca 
Micula (2005) klargör att huvudorterna på Menorca är Mahón samt Ciutadella, de förbinds 
med en huvudväg och från den utgår det flera mindre vägar mot norr och söder. De större 
orterna är lättillgängliga, medan det är svårare att förflytta sig till de mindre platserna 
eftersom det saknas busskommunikationer. Författaren poängterar dock att med bil kan de 
flesta platser nås. Menorcas flygplats är den minsta av ögruppens och har begränsade 
kommunikationer. Enligt Göran Olsson, Jens Vincent och Birgitta Westberg är det en 
anledning till att Menorca blivit ett relativt litet resmål. Jens Vincent ansåg att de bristfälliga 
kommunikationerna är ett problem för Menorca, om utländska turister skall ta sig direkt till ön 
måste de åka charter. Han trodde inte att flygkommunikationerna till Menorca är något som 
håller på att förbättras, i alla fall inte om turisterna ska flyga från Skandinavien. Anledningen 
är att ön inte har något större utbud att erbjuda och därför kommer det inte att finnas någon 
reguljärflyglinje från exempelvis Arlanda direkt till Menorca. Från Menorcas håll ansåg han 
dock att de är tillfreds med hur situationen är. Sembo har kringgått kommunikationsproblemet 
genom att samarbeta med Solresor och är kopplade till deras flygbolag Primera Air, vilket gör 
att de kan erbjuda direktflyg till Menorca från Sverige. Claes Pellvik berättade att Ving flyger 
till Menorca med VingFlex, vilket är reguljärflyg, men är inte speciellt stort. Hade det funnits 
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bättre kommunikationer på och till ön menar vi att Menorca hade attraherat fler svenska 
turister. Vi ser det fördelaktigt att Sembo och Solresor samarbetar gällande flygförbindelserna 
till ön eftersom kommunikationerna är begränsade.    
 
Ibiza  
Micula (2005) tydliggör att de flesta turister tar sig till Ibiza främst med charterflygplan. 
Enligt Henriksen (1993) är vägnätet på Ibiza är speciellt, då varje ort har fått en egen väg till 
Ibiza stad anlagd på grund av terrängens karaktär. Det går endast kortare sträckor längs 
kustlinjen, vilket beror på den ojämna terrängen. Avstånden på Ibiza är dock inte speciellt 
stora, exempelvis går det att ta sig runt på scooter eller moped. I år kan svenska turister lättare 
ta sig till Ibiza i och med att Apollo arrangerar charterresor dit. Ving flyger till ön med 
VingFlex, dock poängterade Claes Pellvik att tjänsten inte speciellt stor.   
 
Researrangörernas val 
I vår mening är utbudet och efterfrågan på en destination avgörande faktorer till att 
researrangörer väljer att arrangera resor till den platsen eller inte. De måste därmed ständigt 
vara uppdaterade om vad deras målgrupper efterfrågar samt vara innovativa vid val av 
destinationer. 
 
Stefan Chatzopoulos berättade att Airtours har etablera sig som en weekendarrangör på 
Mallorca. De erbjuder exempelvis storstadsturism till huvudstaden Palma, eftersom staden har 
stor potential. Airtours erbjuder inte resor till Menorca eller Ibiza, det beror på att öarna inte 
har någon storstad med samma kvalitet som Palma och därmed passar inte Menorca och Ibiza 
in i deras utbud. Vid en resa till Palma kan turisterna kombinera storstadsbesöket med sol och 
bad.   
 
Claes Pellvik poängterade att Ving åker till Mallorca eftersom ön har ett brett utbud och kan 
erbjuda en bra familjeprodukt, vilket är företagets fokus. Företaget har tidigare haft Menorca i 
programmet, men uteslöt ön på grund av den allmänna nergången i branschen. De har dock 
undersökt möjligheten till att återinföra Menorca, men ansåg att kvaliteten inte var tillräckligt 
hög på exempelvis hotellen. Ving har även haft resor till Ibiza, när företaget ändrade fokus 
passade inte ön in i deras produktmix längre. De har försökt att återinföra Ibiza för par över 
30, men kunde dock konstatera att ön var starkt förknippad med party så satsningen fick inget 
gehör hos målgruppen. 
 
Sembo är en familjearrangör och har enligt Jens Vincent resor till Mallorca eftersom det är ett 
etablerat resmål samt kan erbjuda det marknaden efterfrågar. De arrangerar även resor till 
Menorca då de anser att det passar deras målgrupp. Anledningen till att Ibiza inte finns med i 
deras program är att Sembo är en familjearrangör och Jens Vincent ansåg att de inte har något 
ön att göra.  
 
Staffan Jansson klargjorde att Apollo arrangerar resor till Mallorca för att det är en trendig 
destination och har ett stort utbud. I år har företaget valt att satsa på Ibiza som en 
charterdestination för familjer och han underströk att ön kan erbjuda en bra produkt för deras 
målgrupp. I katalogen framgår det att researrangören inte väljer att resa till de utpräglade 
partydestinationerna, exempelvis San Antonio, eftersom de självfallet måste anpassa sitt 
utbud efter målgruppens efterfråga. Menorca är inte aktuellt för Apollo eftersom det finns 
andra svenska researrangörer som reser dit. 
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4.4 Positionering 
Uggla (2006), Armstrong & Kotler (2005), Pike (2004) och Reich (1999) och understryker att 
positionering går ut på att skilja en destination från konkurrenterna. Pike skriver att 
destinationer kan konkurrera med varandra med hjälp av positionering och benämner; 
 

“brand positioning describes how a brand can effectively compete against a specified set of 
competitors in a particular market” 

(2004:113) 
 
Med ovanstående citat menar han att genom varumärkespositionering kan destinationer lättare 
skilja sig från sina konkurrenter. Enligt Reich (1999) är positionering en process av analyser 
och beslutsfattande, vilket ska leda till att kunderna kan skilja samt föredra destinationen 
framför konkurrenterna. Destinationen bör försöka skapa en balans mellan egenskaper och 
marknadens efterfråga. Huvudändamålet med positionering är att skapa en medvetenhet hos 
kunderna och att de ska associera till destinationen utan större eftertanke. Uggla (2006) 
belyser att positionering bygger på jämförelse, då allting på marknaden står i relation till 
något annat.  
 
Pike (2004) framhäver att varumärkets positionering är en del av varumärkets identitet, med 
andra ord vad varumärket står för och är en värdeskapande framställning som aktivt används 
vid kommunikation till målgruppen. Armstrong & Kotler (2005) klargör att en del 
destinationer har lätt att välja positioneringsstrategi, det vill säga hur de ska positionera sig 
gentemot marknaden. En anledning kan vara att de är välkända för något som gör att de skiljer 
sig från konkurrenterna. Pike anser dock att det är endast ett fåtal destinationer som har 
utvecklat en positioneringsstrategi, istället har de valt att poängtera alla saker till alla 
målgrupper.  
 
Vi har valt att se positionering utifrån hur aktörer väljer att skilja på Balearernas öar, det vill 
säga hur öarnas positionering ser ut från ett svenskt perspektiv. Göran Olsson ansåg att det är 
betydelsefullt att researrangörerna hela tiden försöker ta reda på vad marknaden efterfrågar 
och menade att de;  
 

”försöker lägga örat mot marken och höra hur snacket går” 
- Göran Olsson - 

 
Mallorca 
Researrangörernas framställning av destinationen Mallorca ser relativt lika ut, de väljer att 
belysa ön som har något att erbjuda för alla målgrupper. Staffan Jansson bekräftade det och 
poängterade att det är betydelsefullt för Apollo att underrätta respektive målgrupp var på 
Mallorca de ska resa för att hitta det de efterfrågar. Enligt Jens Vincent, Göran Olsson och 
MaxMikael Björling har Mallorcas starka position som charterdestination påverkats av att ön 
har ett antal långa vita ständer där flera hotell har byggts upp. Johan Lindskog ansåg att 
Mallorca är ett resmål för erfarna turister och att ön är en kvalitetsdestination. Han 
poängterade att det finns mycket ”up-market”, bra hotell samt restauranger och att det finns 
mycket för de ”kräsna” turisterna. Stefan Chatzopoulos och Johan Lindskog ser Mallorca som 
en stark destination. 
 
MaxMikael Björling har tidigare arbetat på Mallorca och berättade att ön är en bra familjeö 
och definierar ön med pålitlighet. Turisterna vet vad de får och det attraherar därmed 
trygghetsnarkomaner, vilket även Mallorca ville förmedla ut till marknaden. Ön har en 
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kundkrets som återvänder till ön och en anledning är att turisterna anser att det är en trygg och 
säker destination samt öns centrala placering för Européer. Jens Vincent förtydligade att 
Mallorca är och kommer att förbli en familjedestination men de har även lyckats attrahera 
andra typer av turister. Mallorca marknadsförs även som en vinterdestination med skönt 
klimat för dem som vill bo där i flera månader, vilket främst är pensionärer. Claes Pellvik 
påpekade att Mallorca inte kan konkurrera med pris utan de konkurrerar med kvalitet, vilket 
resulterar i positionering mot premiumgrupper, barnfamiljer och par. Ving har under de 
senaste 20-30 åren haft ett tydligt fokus på att under högsäsong positionera Mallorca mot 
barnfamiljer. Carlos Sarmiento Pallarés berättade att Spanska Turistbyrån fokuserar i sin 
positionering på det som har gjort Mallorca till en kvalitetsdestination, vilket innefattar natur, 
gastronomi, vandring, golf, designhotell och okända stränder etcetera. Vi anser att det som 
aktörerna belyser ovan är starka konkurrensfaktorer för Mallorca, vilket medför att turisterna 
väljer ön framför likartade destinationer. Aktörerna har lyckats nå den svenska marknaden 
med sin positionering av Mallorca eftersom turisterna kan relatera till ön.         
   
Menorca 
Jens Vincent och Göran Olsson framhävde att Menorca endast har små stränder där utrymmet 
för hotellbyggande är begränsat, vilket har skapat både fördelar och nackdelar för ön. Det är 
även en faktor som har bidragit till att Menorca inte har fått samma utveckling som Mallorca. 
MaxMikael Björling tydliggjorde att ön positionerar sig som en lugn och stilla ö, vilken är 
lämplig för dem som reser för att koppla av. Menorca positionerar sig ungefär lika idag som 
för 20 år sedan och poängterade även att marknadsföringen speglade det. Johan Lindskog 
underströk att Menorca ses som ett okänt resmål, en ö för avkoppling och lugn, med små 
trevliga stränder och gränder. Carlos Sarmiento Pallarés belyste att en anledning till att 
Menorca är relativt oexploaterad är att ön har en restriktiv syn på turismutveckling, dels 
eftersom de inte har haft samma tryck som Mallorca har. Menorca har sedan länge satsat för 
en lugnare form av turism och har varit emot en hänsynslös exploatering. Vi ser inte Menorca 
som en lika konkurrenskraftig destination jämfört med Mallorca, eftersom ön inte kan erbjuda 
ett likartat utbud. Aktörernas positionering av Menorca; en oexploaterad destination som 
erbjuder avkoppling samt lugn och ro anser vi att de har lyckats med. I vår mening har dock 
inte aktörerna lyckats nå den svenska marknaden fullt ut, då människor inte associerar till ön 
såsom de gör till Mallorca.       
  
Ibiza 
MaxMikael Björling framhävde att förr var det i första hand party och pulsen som turister till i 
Ibiza efterfrågade. Konsulten Göran Olsson berättade att Ibiza under 1980-talet 
marknadsfördes som en partydestination. Ibiza stad var ett av de få naturliga resmålen för 
homo/bi/transpersoner. Staffan Jansson på Apollo ansåg att Ibiza har bra produkter i 
synnerhet för ungdomar, homosexuella samt barnfamiljer. Jens Vincent på Sembo trodde att 
Ibiza idag vill ha en ”up-market” turism och attrahera barnfamiljer, men i hans mening är det 
svårt att genomföra förändringen eftersom det exempelvis finns ett flertal etablerade klubbar 
på ön som är världskända. Göran Olsson berättade att Ibiza upplever någon form av 
återuppvaknande i Skandinavien. Det är svårt att avgöra om det beror på en 
marknadsföringskampanj eller om partyturisterna förflyttar sig lättare, exempelvis har de 
förflyttat sig från Ibiza till Kos, Ayia Napa och Gran Canaria. Ungdomsmarknaden är 
flexibel, lättrörlig och flyttar runt, partydestinationerna sprider sig genom ”word-of-mouth” 
och fungerar endast under några år i sträck. Carlos Sarmiento Pallarés påpekade även han 
nattlivet som präglat ön, men Spanska Turistbyrån positionerar nu Ibiza med natur och kultur. 
Vi menar att Ibiza befinner sig konkurrensmässigt mellan Menorca och Mallorca, eftersom 
Ibiza kan erbjuda ett större utbud än Menorca men mindre än Mallorca. Den tidigare 
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positioneringen av ön som en partydestination var framgångsrik och den lyckades nå den 
svenska marknaden. Positioneringen har medfört att människor relaterar till ön som en 
partydestination. Aktörerna försöker nu ompositionera ön till en familjedestination, men vi 
kan dock inte sia om satsningen kommer att få gehör från den svenska marknaden eller om 
associationen till ön kommer att förändras.  
 
Destinationsmarknadsföring är betydelsefullt för att en destinations skall uppmärksammas, 
genom att utbudet marknadsförs och efterfrågas av målgruppen kan de konkurrera på den 
globala marknaden. Genom en framgångsrik marknadsföring av en destination kan ett starkt 
varumärke utvecklas. Det medför att människor kan urskilja destinationen från andra, vilket är 
en del av positioneringen. Ovanstående faktorer bidrar till att turister besöker en destination, 
men även att destinationen utvecklas till ett attraktivt semesterresmål. Marknadsföringen har 
dessutom en stor inverkan på skapandet av en destinations image. Vi anser att efter det här 
kapitlet är det relevant att få vetskap om imagebegreppet och vad image innebär för Mallorca, 
Menorca samt Ibiza.   
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5. Destinationsimage 
 

 kapitlet ges en definition av destinationsimage, därpå förs en diskussion om vilken image 
respektive ö har. Vi går sedan in på hur det ter sig vid en positiv och negativ image, de 

viktiga faktorerna vid utformningen av en image tas även upp. Avslutningsvis presenteras en 
tabell över vilka behov samt motiv människan har för att resa och applicerar det på en 
semesterresa till Balearerna.  
  
 
Castro et al. (2007) och Pike (2004) tydliggör att det har varit problematiskt för många 
författare att definiera destinationsimage och det finns enligt Pike många vaga definitioner, 
såsom uppfattningen av ett område, individers uppfattning och gruppers stereotyper. Castro et 
al. och Smith (2004) tar även upp olika definitioner exempelvis erfarenheter, intryck, vad en 
människa anser är sant och vetskapen om en destination. En definition Pike benämner är: 
 

”the mental construct developed by the consumer on the basis of a few selected impressions 
among the flood of total impressions”  

(2004:96) 
 
Citatet innebär att genom en kreativ process utvecklar människan förenklade bilder och är 
selektiva med vilka meddelande som attraherar dem. Definitionen tar även Govers et al. 
(2007) upp och menar att ”the flood” det vill säga mängden av intryck eller information 
kommer från många olika källor såsom; marknadsföring i form av annonsering och 
broschyrer, andras åsikter exempelvis från familj, vänner och researrangörer men även media 
genom resetidningar och tv-reportage. När destinationen besöks kommer imagen bli både 
förändrad och påverkad genom turisternas första intryck samt upplevelser. Pike poängterar att 
en kund kan skapa enkla slutsatser av en image som inte alltid är korrekta, exempelvis 
beroende på var en destination är lokaliserad och vilken kunskap som finns om ett område kan 
en destinationsimage skapas i form av områdets klimat och geografi, (Nya Zeelands placering 
i södra Stilla havet kan felaktigt ge imagen av ett tropiskt klimat).  
 
Balearerna 
Allt om Resors redaktionschef Birgitta Westerberg och RES chefredaktör Johan Lindskog 
framhävde att Mallorca, Menorca och Ibiza är olika varandra och därmed har de inte alltid 
samma image, varje ö har dessutom flera olika imagers. Burns (1995) har samma åsikt som 
ovannämnda och understryker att öarna skiljer sig från varandra, men gemensamt står de för; 
sol, avkoppling samt glädje. En image som Balearerna har tillsammans är: 

 
”Öarna är gnistrande juveler infattade i det klara glittrande turkosfärgade Medelhavet” 

(1995:4) 
 
Citatets innebörd är att Balearerna är exklusiva semesterresmål och belyser öarnas exotiska 
placering i Medelhavet. Pressansvarige Carlos Sarmiento Pallarés berättade att Spanska 
Turistbyrån vill förmedla en komplett image utav öarna. Det som inte är speciellt självklart 
för turisten betonas, emellertid poängterade han att de flesta turister åker till Balearerna för att 
sola, bada och koppla av.  
 
Göran Olsson som är konsult i turismbranschen benämnde exempelvis att en felaktig bild av 
Balearerna kan vara att turister tror att det är varmare än vad de egentligen är på grund av 
öarnas placering i Medelhavet. 

I 
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Mallorca 
Göran Olsson berättade att ur ett svenskt perspektiv har Mallorca genomgått en del 
imageförändringar, från det att turisterna började besöka ön fram tills idag. Under 1960-talet 
var Mallorca ett exotiskt resmål, sedan blev imagen präglad av massturism och nu klassas ön 
som en kvalitetsdestination. Enligt Johan Lindskog på resetidningen RES har Mallorca två 
olika imagers; den ena är att Mallorca är en charterö för massturism och den andra är att ön 
erbjuder en hög kvalitetsturism. Massturismimagen tror vi inte präglar ön i så stor 
utsträckning längre, svenskarna har en bättre och positivare bild av ön som en attraktiv 
kvalitetsdestination. Birgitta Westerberg poängterade att;  
 

”Mallorca har en mångårig traditionell förankring i svenskars själ och hjärta”. 
- Birgitta Westerberg - 

 
Enligt marknadschefen Claes Pellvik förmedlar Ving en image av Mallorca som en 
premiumprodukt genom reklamfilmerna, annonseringarna, hemsidan samt katalogen. Staffan 
Jansson marknadsdirektör på Apollo beskrev att de försöker ge en allsidig image av Mallorca 
och vill visa respektive målgrupp vad som kan tilltala dem på ön. Produktionschefen på 
Sembo Jens Vincent stärker argumentet och berättade att företagets image av Mallorca är att 
de vill framhålla mångfalden och att det är svårt att sätta en image på ön. Beroende på vad 
kunden efterfrågar kan de välja sitt resmål på Mallorca.  
 

”Här finns allt på en och samma ö det är bara att välja” 
- Jens Vincent - 

 
Informationschefen Stefan Chatzopoulos berättade att Airtours försöker skapa en image om 
Mallorca genom bilder och texter, exempelvis vill de förmedla en image av huvudstaden 
Palma som ett ”mini-Barcelona”. Genom att vi har studerat researrangörernas kataloger samt 
Spanska Turistbyråns broschyrer (Inestur och Turespaña) har vi kommit fram till att den 
image aktörerna försöker förmedla av Mallorca är att ön kan erbjuda något till alla.  
 
Göran Olsson framhävde att det görs åtskilliga reportage om ön, exempelvis gör både Allt om 
Resor och RES reportage om ön varje år. Johan Lindskog berättade att anledningen till det är 
de svenska turisternas intresse av Mallorca. De kan därmed ge tips om vad som finns att göra 
på ön, exempelvis kommer de att belysa vandringen samt små byar på ön i nästkommande 
reportage. Resetidningen När & Fjärran sätter en image på ön i sitt reportage om huvudstaden 
Palma. De skriver bland annat att Mallorca håller på att övergå till en trendig destination och 
bli av med den ytliga turiststämpeln. Palma ges imagen av att vara en av Europas populäraste 
weekendstäder.  
 
Som framgår ovan har Mallorca många olika imagers som svenska aktörer har skapat, den 
image som vi anser stämmer bäst överrens med vår bild av ön är mångfalden, en ö som alla 
svenskar känner till och kan på något vis relatera till. Från våra intervjupersoner framgår det 
relativt tydligt att de framställer Mallorca på ungefär samma sätt.  
 
Menorca 
Göran Olsson berättade att Menorca är den mest exotiska ön utav de tre och har inte präglats 
utav massturism, eftersom turismen redan fanns i stor utsträckning på de andra öarna blev det 
att Menorca fick vara ifred. MaxMikael Björling menade att även för 20 år sedan när ön 
skulle marknadsföras förmedlades samma image som idag, vilket är att Menorca är en lugn 
och stilla ö för de som åker iväg och vill koppla av. Micula (2005) instämmer och betonar att 
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turisterna söker sig dit efter lugn och ro. Jens Vincent på Sembo belyste att Menorca alltid har 
varit i skuggan av Mallorca och han framhävde därmed att företaget vill ge ön en egen prägel 
och den image de vill förmedla över ön är;  

 
”här är det lugnt och fridfullt utan trängsel” 

- Jens Vincent - 
 

Menorca är enligt Jens Vincent en liten ö med närhet till allt och det finns inte speciellt 
mycket att göra på ön, vilket medför att det inte finns några måsten och det är ganska enkelt 
att ha semester på Menorca. Det Sembo vill framställa ön som är ett lugnt semesterresmål och 
påpekade exempelvis om turister har varit på Mallorca och tyckte att den destinationen inte 
passade dem, kan de istället välja ett mer oexploaterat resmål såsom Menorca. Johan 
Lindskog delade Jens Vincents uppfattning om Menorcas image. Den image som Solresor 
försöker ge av Menorca är att det finns mycket nytt att upptäcka och att ön är oexploaterad 
(Solresors katalog).  
 
Vi håller med ovanstående personer om den image de försöker skapa av Menorca. Innan 
studien påbörjades hade vi inte mycket förkunskap om ön, vilket vi anser beror på att ön från 
ett svenskt perspektiv inte är speciellt känd. 
 
Ibiza 
MaxMikael Björling belyste att den imagen Ibiza hade under 1980-talet var en 
partydestination, Claes Pellvik på Ving och Johan Lindskog på RES ansåg dock att imagen till 
viss det fortfarande finns kvar. Johan Lindskog poängterade att den andra sidan av Ibiza som 
ett vackert resmål är relativt okänt. RES kommer i sitt kommande nummer ha ett reportage 
om Ibiza, där de ska belysa favoriter på ön. De har bland annat intervjuat lokalbefolkningen 
på ön och anledningen är att få reda på vad de tycker bäst om på ön. Birgitta Westerberg 
berättade att Allt om Resor kommer att publicera ett reportage om Ibiza i nästa nummer och 
framhävde att ön i dagsläget är intressant och aktuell. När & Fjärran har gjort ett reportage om 
Ibiza, den image de förmedlar av ön är;  
 

”partyön blir ny familjefavorit” 
(3/2008:61)  

 
Apollo vill även skapa den imagen, de poängterar i katalogen samt på hemsidan att Ibiza är 
för hela familjen. Staffan Jansson berättade att Apollo vill ge målgruppen en allsidig bild av 
Ibiza och menade att den nya imagen på Ibiza är att ön har blivit modern, cool och trendig. 
Jens Vincent ansåg att anledningen till att ön har få svenska besökare är det tidigare dåliga 
rykte som ön haft. Han påpekade emellertid att idag har Ibiza ett bättre rykte, men att ön 
fortfarande inte attraherar barnfamiljens charterturister. Vi anser att det skall bli intressant att 
se hur det går för Apollo i år, om den nya imagen har slagit in bland de svenska 
barnfamiljerna eller kommer de fortfarande att välja det trygga resmålet Mallorca. I vår 
mening kan imagen lyckas eftersom både Apollo och resetidningarna väljer att belysa samma 
saker. 
 
 
5.1 Positiv och negativ image 
Enligt Prebensen (2007) Pike (2004) och Mill (1990) har kundernas uppfattning om en 
destinations image en betydande roll om platsen besöks eller inte. Choi et al. (2007) anser att 
den image som präglar en destination har stor påverkan på turisternas beslut. Frias et al. 
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(2008) menar att det som påverkar en kund gällande destinationens image är 
informationssökning samt rådfrågning om platsen, för att ta reda på om han/hon skulle 
rekommendera destinationen eller inte. Beroende på hur stor kunskap en turist har om en 
destination underlättar det beslutet om destinationen besöks eller ej.  
 
Pike (2004) anser att en destinationsimage kan vara positiv eller negativ, dock i de flesta fall 
är imagen båda delar. Ek & Hultman (2007) belyser att en positiv image skall framställas och 
syftet är att bygga upp en bra image eller ersätta en negativ image. Göran Olsson påpekade att 
reportage som görs om öarna kan skapa både en positiv och negativ image. Kotler et al. 
(1999) poängterar att om destinationen har en positiv image skall det fokuseras på att 
förstärka den samt effektivare leverera den till målgruppen. Det vi har konstaterat genom att 
ha studerat de tre öarna är att Mallorca har haft en negativ image men efter alla förändringar 
och kvalitetsförbättringar som har genomförts har ön nu en positiv image, vilket även 
marknadschefen på Ving Claes Pellvik argumenterade för. Jens Vincent på Sembo 
tydliggjorde att Mallorca har placerat sig väl och har idag en positiv image. Han berättade att 
Menorca är ett oexploaterat resmål, där halva ön består av naturreservat. Ön har aldrig haft en 
negativ image, vilket även vi kunde bekräfta genom studien. Som tidigare nämnts har olika 
resetidningar nyligen gjort reportage om Mallorca samt Ibiza och framställt öarna med en 
positiv image.   
 
Pike (2004) och Kotler et al. (1999) argumenterar för om en destination har fått en negativ 
image i form av att vara ovårdat och smutsigt är det svårt att förändra den stämpeln. Kotler et 
al. anser att en destination bör dra till sig mindre uppmärksamhet för att kunna utveckla nya 
strategier och där igenom ha möjlighet att skapa en positivare profil. Claes Pellvik på Ving 
och konsulten Göran Olsson argumenterade för att Ibiza däremot har haft en negativ image 
som en partyö och till viss del finns ryktet kvar. Apollos marknadsdirektör Staffan Jansson 
kommenterade att ön har haft ett partyrykte, men hävdade att det finns många andra 
destinationer som även har det. Vår uppfattning är att Ibiza försöker ta sig ur den negativa 
imagen, resetidningar samt Apollo försöker ge en positivare bild av öns andra sida som en 
familjedestination. De förtydligar att ön även kan attrahera barnfamiljer, med sitt utbud av 
olika badvikar, landskapet och unika vyer etcetera. Staffan Jansson berättade att idag är det 
dyrt att gå till en nattklubb på Ibiza, det kan kosta över 100 euro i inträde, vilket han ansåg 
höjer trendfaktorn. Micula (2005) anser även han att Ibiza är förknippat med att vara en 
partyö, men har mycket mer att erbjuda såsom öns lantliga charm. Jens Vincent och 
MaxMikael Björling framhävde att det dåliga ryktet har medfört att få svenska turister väljer 
Ibiza som resmål. I vår mening är det inte den enda anledningen, vi tror att hade fler svenska 
arrangörer haft intresse att anordna resor dit hade ön också haft fler besökare.  
 
Pike (2004) och Kotler et al. (1999) poängterar att en förändring av en image sker under en 
lång tid och under tiden krävs det omfattande undersökningar över hur destinationen uppfattas 
av invånarna samt besökarna. Enligt Pike skall det beaktas att det är svårt att ändra på 
människors uppfattningar genom den traditionella marknadsföringskommunikationen, det 
gäller således att kunna nå människorna på ett djupare plan. Det inte är omöjligt att förändra 
imagen och på ett flertal destinationer har det lyckats exempelvis Las Vegas, Mallorca och 
Spanien. 
 
 
5.2 Utformningen av en destinationsimage 
Det finns faktorer som belyser vilken effekt och påverkan olika informationskällor kan ha på 
utformningen av en destinationsimage, följande författare diskuterar kring ämnet; Prebensen 
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(2007), Page & Connell (2006), Piggott et al. (2004), Pike (2004) och Kelly & Nankervis 
(2001). Faktorerna är; “organic image” och ”induced image”, Prebensen och Kelly & 
Nankervis tar även upp en tredje faktor och det är ”modified-induced image” eller som Kelly 
& Nankervis benämner det ”the experiential image”. ”Organic image” innebär tv-
dokumentärer, böcker, föreläsningar samt vänners berättelse om sina erfarenheter. Det finns 
många reseböcker skrivna om Balearerna som skildrar deras syn på öarna. I reseböckerna 
skrivna av Micula (2005) och Burns (1995) börjar de med att beskriva varje ö för sig och 
sedan ger de tips och råd till turisten. De flesta av böckerna är upplagda på det viset och på så 
sätt påverkas kunden i sitt val av destination. Det ger kunden förkunskaper om destinationen, 
vilket medför att den vet vad som finns att göra och uppleva på platsen. ”Induced image” är 
resebroschyrer, publicitet och annonsering, således hur aktörerna kan påverka konsumenterna. 
Det bästa sättet att få tag på resebroschyrer om Balearerna är att kontakta Spanska Turistbyrån 
(www.spain.info/se/tourspain). I broschyrerna belyses ungefär samma saker som i 
reseböckerna, såsom sevärdheter, aktiviteter och utflykter. Annonsering om öarna sker främst 
från researrangörerna, eftersom de är Balearernas ”ansikte utåt” till svenska konsumenter. Ett 
annat sätt som aktörerna kan påverka konsumenterna är genom resetidningarna. När de 
skildrar Balearerna i sina reportage visar de exempelvis upp en annan sida av öarna, det som 
de anser är aktuellt att skriva om. Birgitta Westerberg berättade att Allt om Resor går efter 
trender och undersökningar som visar hur resandet utvecklats och förändrats, liksom på egna 
erfarenheter och uppfattningar vid val av reportage. ”Modified-induced image” eller ”the 
experiential image” innebär personliga erfarenheter av en destination. Det här steget är när 
kunden själv har besökt Mallorca, Menorca eller Ibiza och skaffat sig egna upplevelser samt 
erfarenheter och kan få svar på ifall de andra två stegen motsvarade förväntningarna. Pike 
menar att destinationsmarknadsförare bör fokusera på ”induced image” och påverka kunderna 
så mycket det går genom den, eftersom de inte kan göra några större förändringar eller ha 
någon större påverkan gällande ”organic image”.  
 
 
5.3 Motiv till resande 
En anledning till att människor reser i den utsträckning de gör är enligt Pike (2004) att de har 
olika behov till att se och uppleva nya destinationer samt kulturer, vilket inte kan bli 
tillfredställt på hemorten. 
 

”Motivation occurs when an individual wants to satisfy a need”  
(2004:104) 

 
Citatet utgör motivet till att se och uppleva en destination på olika sätt och därmed kunna 
tillfredställa sina behov. Page & Connell (2006) argumenterar för att ett nyckelmotiv till resor 
och turism är en destinationsimage. Det är essentiellt för en destination att kunna upprätthålla 
och utveckla den image som finns för att ha möjlighet att nå besökare. En destination måste 
kunna förstå en destinations image verkliga attraktionskrafter samt hur imagen kan användas 
vid positionering för att göra en destination konkurrenskraftig på marknaden. Prebensen 
(2007) skriver att människor från olika länder har varierande motiv till varför de reser och 
därför är det viktigt att försöka förstå potentiella turisters bilder om en destination. Pike 
(2004) och Kelly & Nankervis (2001) understryker att människor har varierande behov som 
behöver tillfredställas och exempel kan ses i tabell 5.3.1. Motiven kan göra att en destination 
blir vald, det är dock betydelsefullt att destinationen har en positiv image. 
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Tabell; 5.3.1, förhållandet mellan behov, motiv och turismegenskaper  
 
Behov  Motiv  Turismegenskaper 
 
Fysiologiska  Avkoppling  Komma bort, längtan efter solen, sinnes 

och själsligt avkopplad 
 
Tillhörighet Kärlek Familjegemenskap, sällskap, förstärka 

släktbanden, lättare till social 
integration, bevarande av personliga 
band, sociala relationer, behålla sociala 
kontakter 

 
Självförverkligande Var sann mot dig själv Tillfredställelse av inre behov, 

  utforskning och bedömning av sig själv 
  och självupptäckt 

 
Veta och förstå Kunskap  Intresse för främmande områden,
    kultur  
 
Estetisk  Uppskattning av Natur, miljö 
  skönhet 
 
Källa; Pike (2004:104), modellen är fritt översatt 
 
De olika behoven anser vi passar bra in på en semesterresa till Balearerna. Fysiologiska är det 
behov som researrangörerna direkt försöker nå oss med i katalogerna och på hemsidan. De 
vill få oss att resa till ett annat ställe, i vårt fall Mallorca, Menorca och Ibiza. Arrangörerna 
visar bilder på avkoppling i solen och hur underbart det är att ha semester i värmen. Nästa 
behov tillhörighet är även ett starkt behov som de vill förmedla. Bilderna tyder på 
familjegemenskap, sociala relationer och att människor tar sig tid att göra saker tillsammans. 
Genom att resa och besöka olika destinationer kan det öka en människas inre behov, vilket är 
självförverkligande behovet. Veta och förstå är ett behov som främst reseböckerna och 
resebroschyrerna försöker tillfredställa, genom att de visar Mallorca, Menorca och Ibizas 
kultur i bilder och text, sevärdheter på öarna samt ger de kunskap till besökaren. Estetiska 
behovet är när researrangörerna, reseböckerna samt resebroschyrerna skildrar olika vyer av 
öarnas natur och miljö. När kunden ser de olika bilderna stärks deras behov till att vilja se och 
uppleva platsen själva, exempelvis en naturbild över Menorca.  
 
En destinations image har en stor betydelse för om en plats blir besökt, en viktig del är att 
platsen har en positiv image. Människors bild om en destination har påverkats av exempelvis 
aktörernas framställning av destinationen. Utformningen av en image sker genom 
resebroschyrer, resekataloger, reseböcker och media etcetera. Människor har olika motiv samt 
behov till varför de reser till en specifik destination och de skall tillfredställas under resan. 
Det är därför betydelsefullt att destinationens image stämmer överrens med besökarens. Hur 
marknadsföringen samt imagen kommuniceras ut är avgörande faktorer för att effektivt kunna 
nå marknaden. Det är därför essentiellt att ta reda på vilka kommunikationsverktyg aktörerna 
använder sig utav, vilket presenteras i nästa kapitel. 
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6. Kommunikation av destinationsmarknadsföring och -image 
 

apitlet inleds med en diskussion om de kommunikationsföringsverktyg som används mest 
och är effektivast vid kommunikation av en destinations marknadsföring samt image. 

Kapitlet avrundas med en reflektion över vilken betydelse bilder har och hur aktörerna 
använder sig utav dem.  
 
 
Page & Connell (2006) menar att eftersom turister inte fysiskt kan uppleva platser och 
destinationer innan de besöker dem består köpprocessen ofta av att se bilder av platser. Ek & 
Hultman (2007) delar åsikten och menar att människor skapar sig en uppfattning om en 
destination genom exempelvis vykort, broschyrer, tv-reklam och Internet etcetera. Page & 
Connell anser därför är marknadsföring är viktigt för att väcka ett intresse kring en 
destination. Ek & Hultman poängterar att den information som media vill förmedla kan tolkas 
på ett annat sätt av mottagaren, det vill säga den potentiella turisten. För båda parter kan det 
vara negativt eftersom när människor ofta saknar kunskap om avlägsna platser och kulturer 
förlitar de sig på det som framställs i media och uppfattar det som verkligt. Här kan en 
problematik uppstå om inte mottagaren uppfattar avsändarens budskap korrekt. Ek & 
Hultman argumenterar för att det är en lång process innan den potentiella kunden bestämmer 
sig för att köpa en resa, ofta krävs det en lång eftertanke och noga övervägande innan kunden 
fattar ett beslut. 
 
 
6.1 Internet 
Pickton & Broderick (2001) anser att Internet är ett effektivt kommunikationsverktyg som 
erbjuder stora möjligheter för företag. Fill (2006) anser att Internet växer snabbare än något 
annat verktyg och onlineannonsering tar allt större plats. En fördel med Internet är att det 
snabbt går att ändra innehållet jämfört med det traditionella sättet. Internet är mer effektivt 
eftersom kostnaden inte höjs i proportion till målgruppens storlek och med Internets hjälp har 
företag lättare att nå nya kunder. Frias et al. (2008) framhäver att det är omöjligt för en 
turismorganisation att inte använda sig av Internet i sin marknadsföring, eftersom Internet 
genererar global tillgänglighet, uppdaterad information och unika 
kommunikationsmöjligheter. Allt fler turister väljer att använda sig av Internet som 
kommunikationskanal och att boka sin resa därigenom. De sex researrangörerna som vi 
studerat kommunicerar ut till marknaden främst genom Internet. Alla intervjupersoner 
hänvisade till deras hemsida, samt berättade respondenterna att de använder 
onlineannonsering. Vi anser att den formen av annonsering är effektiv eftersom om en person 
går in på en oberoende hemsida till researrangören och ser en annons från dem kan det 
medföra att han/hon går in på deras hemsida, fast det inte var syftet från början. Dagliga 
användare av Internet kan påverkas omedvetet av onlineannonsering, vilket kan resultera i att 
den dagen då han/hon skall boka en resa relaterar till arrangörens annons. Marknadschefen 
Claes Pellvik berättade att för Ving är det viktigaste kommunikationsverktyget hemsidan som 
står för 45 % av försäljningen och skall fungera som navet i all kommunikation ut till 
kunderna.  Fördelen med Internet ansåg marknadschefen är att det finns stora möjligheter till 
fördjupningar och de kan belysa olika aspekter med Mallorca, såsom familjens, golfarens och 
parets Mallorca. Ving vill i synnerhet att alla bokningar ska ske på hemsidan, men det innebär 
inte att all kommunikation ska ske genom onlinekanalerna. De använder sig även utav 
offlinekanalerna såsom tv-reklam, annonsering i tidskrifter och katalogen. Enligt Claes 
Pellvik leder Ving in kunderna till hemsidan genom offlinekanalerna. När vi studerade 
katalogen kunde vi se tydliga exempel, budskapet är att kunden ska gå in på hemsidan för att 
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hitta mer information. De andra researrangörerna, förutom Solresor, använder sig även av 
budskapet. Claes Pellvik påpekade att Vings utmaning är att omvända de kunderna som 
tidigare varit skeptiska mot bokningar och betalningar på Internet till att börja använda det 
och han tror att Ving effektivast når dem genom offlinekanalerna.  

 
”Idag lägger Ving betydligt mer pengar på onlineannonsering än vad de gjorde för några år 

sedan, eftersom hela mediet har växt explosionsartat” 
- Claes Pellvik - 

 
Jens Vincent produktionschef på Sembo bekräftade att Internet blir ett allt större och viktigare 
kommunikationsverktyg, exempelvis köper de sökordsannonsering. MaxMikael Björling 
ansåg även han att Internet idag är essentiellt, men han underströk att en del researrangörer 
kan utveckla sina nätverkslösningar eftersom Internet är betydelsefullt. Vi instämmer med 
MaxMikael Björling och vill framhäva att somliga kan förbättra exempelvis bilderna genom 
att ha fler samt att det skall finnas en möjlighet till förstoring. Hemsidorna borde även vara 
mer interaktiva det vill säga större möjlighet för kunderna att kommunicera och få 
individuella råd samt tips.   
 
Vi anser att trots Internets många fördelar måste nackdelarna med verktyget beaktas. 
Konsulten Göran Olsson ansåg att innan Internets framfart var det aktörerna som styrde 
resandet, nu när det går att köpa resan direkt på Internet utan att kontakta en resebyrå är det 
konsumenten som styr resandet. MaxMikael Björling och Göran Olsson berättade att det finns 
hemsidor som inte är kopplade till researrangörerna, där omdömen och rykten sprids. Göran 
Olsson nämnde att på olika communities är det svårare för researrangörerna att kontrollera det 
som distribueras. Det kan exempelvis vara en turist som haft en dålig upplevelse på sin resa 
och ett negativt rykte om arrangören och destinationen sprids via Internet.  
 

”Att alla kan kommunicera med alla via Internet gör det svårare för producenten att skapa 
och kontrollera deras önskade image” 

- Göran Olsson -  
 
Vi vill poängtera att communities får allt fler användare, vilket innebär att fler kan ta del av 
det som sprids. Det är därför betydelsefullt för researrangörerna att leverera det som lovats, 
för att minska risken för spridning av negativa rykten.  
 
 
6.2 Annonsering 
Fill (2006) beskriver annonseringen som en opersonlig form av masskommunikation och 
kommunikationsverktyget erbjuder företaget en hög grad av kontroll. Choi et al. (2007) och 
Page & Connell (2006) benämner att annonsering är ett effektivt sätt att skapa en image av en 
destination och Page & Connell motiverar det med att tjänster är ogripbara. Enligt Fill, 
Pickton & Borderock (2001) och Horner & Swarbrooke (1996) kan annonsering genom olika 
metoder nå många människor på en och samma gång, det bör dock beaktas att 
kommunikationsverktyget är kostsamt. Kotler et al. (1999) argumenterar för att tv-reklam är 
ett effektivt sätt att nå potentiella turister genom att i reklamfilmer visa bilder och musik från 
en plats. Page & Connell menar att images som förmedlas via tv samt i resekataloger är ett 
stort kommunikationsverktyg för researrangörer och därigenom försöker de påverka kunderna 
att välja deras produkter och tjänster. När vi studerade de sex researrangörerna har de en 
resekatalog och de tre största researrangörerna; Ving, Fritidsresor och Apollo använder sig 
även av tv-reklam. Informationschefen Stefan Chatzopoulos berättade att Airtours tidigare år 
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har haft det, men eftersom kostnaderna blev för höga används inte tv-reklam längre. I vår 
mening är tv-reklam ett effektivt kommunikationsverktyg vid marknadsföring av destinationer 
eftersom det når många människor på samma gång. Genom att människan ser levande bilder 
från platsen berörs han/hon emotionellt, vilket lättare kan leda till köp. Nackdelen med tv-
reklam är de höga kostnaderna som medför att inte alla aktörer kan använda det. Enligt Göran 
Olsson skapas det uppmärksamhet kring en destination när den syns i tv och filmer, men även 
när det görs resereportage om en destination såsom när reseprogram och resetidningar skildrar 
destinationen. Vi vill framhäva att det är positivt eftersom de ger en annan bild än 
researrangörernas och belyser exempelvis attraktioner, sevärdheter samt de mer okända 
platserna.    
 
Stefan Chatzopoulos berättade att förutom Internet använder sig Airtours mest utav 
annonsering i dagstidningar och 95 % av annonseringarna har de valt att fokusera på 
storstäderna Stockholm, Göteborg och Malmö. Claes Pellvik framhävde att Vings annonser 
vänder sig till Sveriges 20-25 största städer eftersom det är där de har sin marknad. Jens 
Vincent tydliggjorde att Sembo använder sig av annonsering i form av tryckta annonser. Vid 
annonsering av stadsresor sker annonseringarna främst i Stockholmsområdet. Ett annat sätt 
som Sembo har valt att kommunicera på är genom ett samarbete med Spanska Turistbyrån i 
Stockholm, vilket Carlos Sarmiento Pallarés bekräftade och det sker genom samannonsering. 
Jens Vincent påpekade att båda parter går in med lika mycket pengar och det är tryckta 
annonser i både livsstilstidningar och dagspress. Vi anser att ett sådant samarbete är bra då 
aktörerna belyser olika aspekter av Balearerna.  
 
Gemensamt för researrangörerna är att de samarbetar lokalt med resebyråerna Ticket och 
Resia. Hos resebyråerna blir de uppmärksammade genom den tryckta resekatalogen. Claes 
Pellvik påpekade att återförsäljarna påverkar försäljningen men inte på samma sätt som 
Internet. Stefan Chatzopoulos berättade att problemet med samarbetet för Airtours är att 
företaget har valt att inte ha någon tryckt resekatalog och därför syns de inte lika tydligt som 
de andra researrangörerna gör hos återförsäljarna. En följd är att försäljningen från 
resebyråledet har försämrats, men att istället ha katalogen på hemsidan via en pdf-fil gör att 
kostnaderna har minskat. Den totala försäljningen har inte försämrats på grund av att den 
tryckta katalogen togs bort. I vår mening är det positivt att Airtours har insett Internets stora 
betydelse. Det finns emellertid fortfarande kunder som efterfrågar den tryckta katalogen, 
vilket kan medföra att företaget förlorar de kunderna till en annan researrangör. 
 
Kotler et al. (1999) och Horner & Swarbrooke (1996) förtydligar betydelsen av broschyrer, 
där kunder kan hitta information och se bilder från en plats. Spanska Turistbyrån har olika 
broschyrer om respektive ö och när vi studerade dem kunde vi konstatera att i broschyrerna 
finns annorlunda information än vad som finns i resekatalogerna, såsom vad varje ö har att 
erbjuda i form av sevärdheter, aktiviteter och traditioner på ön.  
 
Carlos Sarmiento Pallarés som arbetar på Spanska Turistbyrån berättade att de kommunicerar 
ut till marknaden genom annonsering, Internet, tv-reklam, dagspress samt broschyrerna om 
Mallorca, Menorca och Ibiza. De deltar på olika mässor, events samt presentationer och 
materialet de använder är samma till alla länder. Enligt Staffan Jansson på Apollo använder 
sig företaget av ovanstående kommunikationsverktyg för att kommunicera ut till marknaden, 
han poängterar dock att mot de yngre målgrupperna använder de sig utav radioreklam.  
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6.3 Bilders betydelse 

 
Choi et al. (2007), Page & Connell (2006) samt Kelly & Nankervis (2001) poängterar att en 
viktig del att ha med vid skapandet och kommunicerandet av en image är bilder, men även i 
marknadsföringssyfte för att kommunicera en upplevelse till kunderna. Ska en destination ha 
en lyckad image krävs det enligt Kotler et al. (2006) och Kotler et al. (1999) en 
överenskommelse mellan marknadsföringen och destinationen. Bilder på exempelvis 
solnedgångar, stränder och byggnader måste stämma överrens med vad turisten upplever, 
annars kan destinationen riskera turistens lojalitet och även att ett dåligt rykte sprids.  
 
Efter genomförandet av intervjuerna kunde vi konstatera att bilder är ett betydelsefullt 
kommunikationsverktyg för researrangörerna vid marknadsföring samt skapandet av en image 
som de använder sig av på hemsidan samt i katalogen. Jens Vincent på Sembo poängterade att 
bilderna i katalogen har ett begränsat omfång, medan på Internet finns det stora möjligheter 
för användande av bilder. Med bilder kan Sembo förmedla något speciellt av Mallorca och 
Menorca, en känsla som inte går att förmedla endast genom text. Claes Pellvik menade att 
med bilder har Ving möjligheten att skapa de rätta känslorna, förväntningarna, drömmarna 
och inspirationerna.  
 

”Mallorca är en väldigt tacksam ö, där det finns mycket bra miljöer,  
fina stränder, natur, restauranger och hotell” 

- Claes Pellvik - 
 
Carlos Sarmiento Pallarés förtydligade att Spanska Turistbyrån betonar att deras bilder i 
broschyrerna belyser resmålets helhet. 
 
Det människan först uppmärksammar i en katalog, broschyr eller på Internet är bilder och 
därför menar vi att det har en stor betydelse för att väcka hans/hennes intresse, eftersom bilder 
säger mer än ord. Genom bilder kan aktörerna nå målgruppen emotionellt och därmed skapa 
en känsla till destinationen, vilket medför att den potentiella turisten kan föreställa sig själv på 
destinationen.  
 
Claes Pellvik berättade att Mallorca är Vings största och viktigaste sommardestination, därför 
arbetar de med sitt eget bildmaterial. Företaget har därmed egna fotografer som tar bilder på 
Mallorca exklusivt åt dem. De samarbetar även med en reklambyrå för att arbeta fram ett 
speciellt fotospråk. Ving vill framförallt förmedla en premiumkänsla av hög kvalitet med 
bilderna. Med Apollos bilder vill företaget enligt Staffan Jansson belysa att Mallorca och 
Ibiza är mångsidiga resmål, de har dock inte haft en egen fotograf på plats. Jens Vincent 
klargjorde att Sembo främst använder bilder från turistmyndigheter eller bildbyråer och de 
bilderna är vad Mallorca och Menorca själva vill marknadsföra sig med. Företaget väljer 
sedan ut de bilder som står i linje med vad de vill förmedla och sälja.  

Airtours, 
 Mallorca 

Ving,  
Mallorca Fritidsresor,  

Mallorca 

Apollo,  
Ibiza 

Sembo, 
Mallorca Solresor, 

Menorca 
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Johan Lindskog på resetidningen RES menade att det är positivt för en destination om de gör 
ett reportage om den, han poängterade att bilderna som de använder är viktiga och påpekade 
att det är genom bilderna som de kan väcka känslor kring destinationen. RES bilder skiljer sig 
från researrangörerna, de är mer konstnärliga och bygger på att väcka känslor hos läsaren och 
han framförde att researrangörerna använder sig mer av en förljugen bild genom att visa hur 
ren, fräsch, rolig och vacker en destination är. Vi instämmer inte helt med Johan Lindskogs 
resonemang eftersom researrangörerna väljer att betona aspekterna som de anser utgör 
destinationen. RES efterfrågar kvalitetsbilder i sina reportage och arbetar därmed med 
frilandsfotografer som tar bilder till resetidningen. Allt om Resors redaktionschef Birgitta 
Westerberg poängterade att de också använder sig av sina egna bilder och vill förmedla det 
som reportern och fotografen har upplevt.  
 
Vi har studerat de sex researrangörernas bilder i katalogerna och jämfört likheter och 
skillnader i det som de vill förmedla, se tabell 6.3.1. I vår mening är det intressant att se 
sammanhanget i en överskådlig bild och därmed få en uppfattning om vilken marknadsföring 
samt image respektive arrangör har valt att belysa genom bilderna. En begränsning gjordes 
genom att endast använda katalogerna eftersom på Internet kan de använda sig av betydligt 
fler bilder. Vi har delat in jämförelsen på varje ö i 13 kategorier och presenterar det i tre olika 
matriser, det bör emellertid poängteras att det är vår tolkning av bilderna.    
 
Tabell; 6.3.1, researrangörernas val av bilder i katalogerna 
 
 Mallorca Ving Fritidsresor Apollo Sembo Solresor Airtours 
1. Strand/hav X X X X X X 
2. Hamn          X X     X 
3. Barn/familj X X X X X X 
4. Gemenskap X X X X X X 
5. Sport/aktivitet X           
6. Mat X X   X   X 
7. Sevärdhet X     X   X 
8. Natur   X X X X   
9. Turistort* X X X X X X 
10. Lyx**  X X       X 
11. Stad X X X     X 
12. Utflykt             
13. Nattliv             

 
* Hotell, strand, hav, solstolar, parasoll och pool 
** Fina restauranger, fin omgivning etcetera 
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 Menorca Sembo Solresor  Ibiza Apollo 
1. Strand/hav X X  1. Strand/hav X 
2. Hamn X X  2. Hamn   
3. Barn/familj X X  3. Barn/familj X 
4. Gemenskap   X  4. Gemenskap X 
5. Sport/aktivitet      5. Sport/aktivitet   
6. Mat X    6. Mat   
7. Sevärdhet X    7. Sevärdhet X 
8. Natur X X  8. Natur   
9. Turistort*   X  9. Turistort*   
10. Lyx**       10. Lyx**    
11. Stad      11. Stad X 
12. Utflykt      12. Utflykt   
13. Nattliv      13. Nattliv   

 
* Hotell, strand, hav, solstolar, parasoll och pool 
** Fina restauranger, fin omgivning etcetera 
___________________________________________________________________________ 
Källa: egen 
 
Vi har även studerat Spanska Turistbyråns broschyrer (Inestur och Turespaña) och jämfört 
med vilket budskap de främst vill förmedla, eftersom det fanns många olika broschyrer om 
varje ö var nästintill varje kategori från tabellen med. Vi kunde konstatera att Spanska 
Turistbyråns bilder på Mallorca har stort fokus på sevärdheter, natur, stad och hamn. På 
Menorca belyser bilderna sevärdheter, natur, sport/aktivitet och hamn. På Ibiza försöker de 
förmedla sevärdheter, natur, stad, hamn och utflykter. I vår mening är den största skillnaden 
mellan katalogerna och broschyrerna, att i katalogerna försöker arrangörerna nå turisterna 
genom barn/familj, gemenskap, strand/hav och främst på Mallorca en typisk turistort. I 
broschyrerna finns inte det med utan de vill istället visa vad som finns att göra och uppleva på 
öarna. Det som bland annat nämns textmässigt i katalogerna om Mallorca och Ibiza är att 
öarna kan erbjuda ett bra nattliv, men det finns inga bilder på det. Vi tror anledningen är att 
researrangörerna har fokus på barnfamiljer och därmed vill de förmedla det med bilderna och 
inte nattlivet. Textmässigt poängterar arrangörerna nattlivet eftersom utbudet finns för dem 
som efterfrågar det, trots att det inte är deras fokus. Vi anser att det var anmärkningsvärt att 
det endast var Ving som visade bilder på sport/aktivitet, då Mallorca exempelvis erbjuder en 
stark golfprodukt. De andra öarna erbjuder även dem många sportaktiviteter, vilket framgår i 
broschyrerna.  
 
Carlos Sarmiento Pallarés berättade att Spanska Turistbyrån inte medvetet försöker skilja sig 
från researrangörerna, utan att arrangörerna väljer istället att poängtera hotell, faciliteter och 
som han benämner det lite ”enklare bilder av resmålet”. Han poängterar därmed att Spanska 
Turistbyrån och researrangörerna kompletterar varandra.  
 
Kommunikationsverktygen som främst används vid destinationsmarknadsföring samt 
förmedlandet av en destinations image är Internet och annonsering. Bilder har en stor 
betydelse för att attrahera människor till en plats och används därmed kontinuerligt i 
aktörernas material.  
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7. Slutsatser  
 

 det sista avsnittet presenteras våra slutsatser från de fyra föregående kapitlen, där vi 
besvarar vår frågeställning; hur har Mallorca, Menorca och Ibiza utvecklats som 

destinationer? Kapitlet avslutas med en tankegång gällande framtida forskning. 
 
 
7.1 Destinationsutveckling 
På Balearerna bedrivs som på de flesta andra platser jordbruks-, handels- och fiskenäringar 
men det är turismen som har stärkt ekonomin avsevärt. Det var framförallt under 1960-1970-
talet som Spanien fick upp ögonen för att turismen kunde bidra till att stimulera landets 
ekonomi. Många destinationer i Spanien fick en tydlig profil såsom en partydestination eller 
en barnfamiljsdestination eftersom landet har en tradition av centralstyrning. Vi har kommit 
fram till att Balearernas utveckling som turistdestinationer har mycket att göra med öarnas 
geografi. Beroende på att Mallorca är ungefär sex gånger större än Ibiza och Menorca, har ön 
ett större antal långa stränder. Det har medfört att ett flertal stora hotell har kunnat byggas vid 
kustlinjen. Hotell som ligger precis vid stranden är naturligtvis mycket populära för turister, 
Mallorca har därmed haft ett bättre utgångsläge för att attrahera volymturism till ön.  
 
Turismetableringen eskalerade intensivt och okontrollerat på Mallorca under 1970-talet och 
turismens positiva effekter på ekonomin gjorde att många parter blundade för turismens 
baksidor. Badorterna exploaterades i ett myller av stora hotellkomplex, snabbmatställen och 
barer. Mallorca fick på grund av utvecklingen en stämpel av att vara en sliten destination som 
antingen attraherade festande ungdomar eller nidbilden av den klassiska charterresenären, 
som ville ha svenskt kaffe på hotellet och äta köttbullar på restauranger med svenskskrivna 
menyer. Många turister valde därför att under mitten av 1980-talet söka sig till destinationer 
som upplevdes mer spännande. Här kan vi identifiera ett avgörande skede i Mallorcas 
utveckling som destination. Det går att se ett samband i att Spanien, efter diktatorn Fransisco 
Franco död 1975, sakta övergick till en demokrati och Mallorcas förändrade strategi vad 
gäller turism. Som ett led i Spaniens övergång till demokrati blev Balearerna en självstyrande 
provins med en egen regering på 1980-talet. Då infördes en strängare kontroll av regionens 
ekonomi och turismfrågan började ses över. På 1990-talet utvecklade myndigheterna och 
researrangörerna ett närmare samarbete med en uttalad strategi från myndigheternas sida att 
rikta in sig på kvalitetsturism. Många slitna hotell revs därför och stadsbilderna fräschades 
upp. Dessutom blev en tredjedel av ön på ett eller annat sätt skyddad för byggnation.  
 
Att semestra på Mallorca har sedan 1990-talet blivit dyrare, men vi menar att det inte utgör ett 
problem för destinationen, snarare tvärtom. Eftersom turismfaciliteter rustats upp och ett 
bredare samt mer varierat utbud av attraktioner erbjuds till turisterna, är de villiga att betala 
mer. Valutaövergången till euro menar vi initialt hade en negativ effekt på grund av de 
drastiska höjningarna på många varor. Det är något som vi idag upplever som mindre 
uppmärksammat då fokus istället ligger på de kvalitativa förbättringar Mallorca gjort. Vi 
menar att det är i linje med myndigheternas strategi att kunna ta ut ett högre pris och då 
attrahera ”rätt” sorts turister. Det har gjort att Mallorca idag har vänt sin utveckling och 
uppfattas som ett trendigt resmål. Att levnadsstandarden och köpkraften generellt ökat i 
Spanien och minskat i Sverige tror vi också är en bidragande orsak till att Mallorca har börjat 
uppfattas som ett dyrt resmål. Vi vill dock poängtera att efterfrågan på resor till Mallorca 
fortfarande är hög. Framförallt anser vi att det beror på att ön uppfattas som ett etablerat 
resmål där turisterna vet vad de får. Researrangörerna resonerar på ett liknande sätt och därför 
vågar de sätta upp stora flygserier till Mallorca, men inte till Menorca och Ibiza. Vi menar att 
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huvudstaden Palma har spelat en stor roll för utvecklingen. Staden erbjuder en mängd olika 
sorters turism som traditionellt inte förknippats med Mallorca såsom kultur, historia, shopping 
och konst. Vi tror dock inte att staden kommer att konkurrera med storstäder såsom 
Barcelona, Rom och London eftersom Palma är mycket mindre och har sämre 
kommunikationsmöjligheter. I framtiden tror vi det är viktigt att Mallorca fortsätter att 
utveckla sina miljösatsningar och fortsätter bredda utbudet av aktiviteter och inte går tillbaka 
till den ohämmade exploatering som tidigare förekom på destinationen.  
 
Menorcas utveckling som turistdestination skiljer sig markant från både Mallorcas och Ibizas. 
Ön har aldrig fått samma volym på turismen som de andra öarna. Vi tror det beror på att 
Mallorca och Ibiza tidigt byggde ut sina turismfaciliteter och därmed attraherade den största 
delen av de turister som besökte Balearerna. Menorca har från början gått på en mer hållbar 
och restriktiv linje vad beträffar turismutvecklingen. När ön blev uppmärksammad som 
turistdestination under 1980-talet koncentrerades turismfaciliteterna till ett fåtal platser och 
under 1990-talet blev halva ön ett naturreservat. Det pekar på att ön lärde sig av grannöarnas 
problem och lät inte turismetableringen få fria tyglar. De bristfälliga kommunikationerna till 
ön har även påverkat Menorcas utveckling som destination. Utbudet av direktflyg är inte lika 
stort som till Ibiza och Mallorca, vilket gör att många turister väljer bort Menorca. Vi anser att 
anledningen till att Menorca inte kan erbjuda ett stort utbud av aktiviteter och boende är att 
destinationen i huvudsak är oexploaterad. Om Menorca vill attrahera fler turister måste något 
göras åt aktivitetsutbudet, hotellens låga standard i relation till priset och det faktum att ön har 
svårt att attrahera besökare från andra länder än England och Spanien. Mycket tyder dock på 
att Menorca är nöjda med hur situationen ser ut idag. 
  
Ibiza har liksom Mallorca varit en stor turistdestination mycket länge. Att Ibiza blev en 
turistdestination långt innan Menorca tror vi beror på att ön ligger närmare Spanska fastlandet 
vilket underlättat kommunikationerna. Ön blev dessutom tidigt ett populärt resmål för hippies 
vilket gjorde att ön snabbt uppmärksammades av researrangörer. Den världskända 
klubbkulturen utvecklades senare vilket har attraherat många turister till ön, men bilden av att 
vara en högljudd partydestination anser vi även har skrämt bort turister från ön. Ibiza arbetade 
medvetet med att profilera sina destinationer efter olika målgrupper. Det tror vi påverkar ön 
än idag då det är tydligt att ön har kvar sina traditionella målgrupper i ungdomar och 
homo/bi/transpersoner. Anledningen till att Ibiza har blivit en större destination än Menorca 
beror således på att ön attraherar besökare från många olika länder.  
 
 
7.2 Destinationsmarknadsföring 
Vi visste redan innan studien påbörjades att marknadsföringen har en stor betydelse för att en 
destination skall lyckas attrahera turister. Globaliseringen har medfört att konkurrensen inom 
turismindustrin har ökat, därför anser vi att marknadsföringen har blivit en central del och 
medför att en destination kan skilja sig från konkurrenterna. En destination måste ha ett brett 
utbud av attraktioner, boendefaciliteter, andra faciliteter och tjänster samt infrastruktur och 
kommunikation för att lyckas bli ett attraktivt resmål. Destinationens utbud måste även 
marknadsföras för att den skall bli uppmärksammad samt besökt. 
 
Innan vi började undersökningen var vår uppfattning att de lokala turismorganisationerna 
hade en större del i marknadsföringen än vad de egentligen har. Det har framgått att 
researrangörerna i varje land har en stor påverkan på vilka turister som åker vart, det är till 
viss del arrangörerna som skapar turismen på destinationerna. Balearerna når främst de 
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svenska turisterna genom researrangörerna i Sverige och det som arrangörerna marknadsför är 
deras framställning av ögruppen. 
 
Mallorca har tidigare betraktats som en destination som präglats av massturism, men genom 
destinationens egen satsning på kvalitet samt andra aktörers engagemang har ön lyckats 
förändrats och vi anser att marknadsföringen har haft en stor del i det. När vi studerade 
researrangörernas utbud på Mallorca såg vi att de framhäver sol och bad i synnerhet, men 
även öns mångfald. Vi uppfattade deras budskap som att det är en kvalitetsdestination. 
Destinationen har insett att det inte längre fungerar att ha massturism, vilket även gäller för 
researrangörer i respektive land. Vi anser att de svenska researrangörerna har lyckats 
kommunicera budskapet till marknaden.  
 
Som tidigare nämnt är Menorca en relativt okänd ö i Sverige, vi tror att det delvis beror på ett 
medvetet val från öns sida men även att de svenska researrangörerna inte reser dit i så stor 
utsträckning. Vi anser att det finns stora möjligheter för Menorca att kunna attrahera fler 
turister om researrangörer samt om andra aktörer uppmärksammar ön mer. I nuläget reser 
Solresor och Sembo till Menorca, researrangörerna är i och med det en stor bidragande faktor 
till att svenska turister reser dit. De väljer att belysa Menorca som en lugn destination för 
avkoppling, vi anser att det är bra strategi och medför att ön skiljer sig från de andra öarna. 
 
Ibiza har under en tid varit en utpräglad partydestination men destinationen är inne i ett 
förändringsskede och olika aktörer har stor del i det. Ett antal resetidningar har 
uppmärksammat destinationen och Apollo har i år charterresor till Ibiza. Nytt fokus är på 
familjeturism och genom stark marknadsföring av destinationen från olika håll tror vi att de 
kommer att kunna lyckas attrahera familjer. Vi tror dock att förändringen kommer att ta lång 
tid och att aktörer måste ha tålamod eftersom det tidigare partyryktet har satt spår i kundernas 
medvetande. Något som visar att Ibiza kan lyckas attrahera barnfamiljen är i vår mening att 
Apollo som är en av Sveriges största charterarrangör för familjer valt att satsa på 
destinationen. Genom det här anser vi att satsningen är trovärdig och att de kan lyckas.    
 
Vi anser att marknadsföringen av destinationer har en avgörande betydelse för att 
destinationer över huvudtaget ska uppmärksammas. Om en destination inte marknadsförs 
finns den inte i kundernas medvetande och därmed kommer destinationen inte att besökas, 
och till följd därav kommer den inte finnas med i dagens konkurrenskraftiga turismindustri.  
 
 
7.3 Destinationsimage 
Ur ett svenskt perspektiv har Balearernas öar Mallorca, Menorca och Ibiza olika image, 
gemensamt står de dock för sol och bad samt förtjusning 
 
Mallorca har idag en positiv image som ett attraktivt mångsidigt resmål och kan erbjuda 
kvalitetsturism eftersom aktörerna har arbetat mot massturismen som tidigare präglade ön. 
Den negativa bilden har mestadels försvunnit och klassas idag som en fräsch, trendig 
turistdestination. Det som är intressant är att de sex researrangörerna som vi valt att studera 
alla åker till Mallorca. De mindre arrangörerna har lyckats etablera sig, trots att de stora 
dominerar på ön. De har olika fokus och därmed skapat en egen image på ön. I vår mening 
har de flesta svenskar en bild av Mallorca och kan därmed relatera till ön på ett eller annat 
sätt. Mestadels tror vi att imagen av ön är ett paradis för sol och bad, men efter att ha 
genomfört studien har vi fått en klar bild över att Mallorca kan erbjuda så mycket mer. 
Resetidningen RES kommer exempelvis att belysa vandringen på ön i sitt kommande 
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nummer. Vi menar att när andra delar på ön betonas kommer de ge Mallorca en liten ny 
prägel.   
 
Menorca som alltid stått i skuggan av Mallorca har en positiv imagen av att vara ett 
oexploaterat resmål som erbjuder lugn och ro. Vi anser efter att ha genomfört studien bör 
Menorca bevara imagen och stå emot eventuella massförsök. Till Menorca reser endast två 
svenska researrangörer, vilket innebär att ön inte är lika attraktiv som Mallorca. Innan studien 
påbörjades hade vi ingen speciell bild av ön, mer än att det var en grannö till Mallorca och vi 
anser att så är det för många andra svenska turister. Vi menar om en människa inte har blivit 
särskilt påverkad av imagen åker de heller inte till en destination, vilket vi kunde konstatera är 
fallet gällande Menorca.  
 
Ibiza är ön som främst har genomgått olika imagers, som både har varit positiva och negativa. 
Den image som präglat ön i många år är partyryktet. Det positiva är att nu har de svenska 
aktörerna börjat uppmärksamma ön, tre av de stora resetidningarna som vi studerat har gjort 
reportage om ön, som skildrar den positiva sidan. Apollo har i år valt att satsa på Ibiza och är 
den enda svenska researrangören på ön. De skapar imagen av Ibiza som en familjedestination, 
vilket även När & Fjärran gjorde i sitt reportage. Vi anser att i och med den uppmärksamhet 
som skapats kan ön från ett svenskt perspektiv nu ha möjlighet att erhålla en positiv image 
som medför att fler människor väljer Ibiza som resmål, men ön kommer aldrig att bli som 
Mallorca eftersom öarna har olika förutsättningar. 
 
Vi har kommit fram till att en image skapas och utformas genom olika påverkningsfaktorer. 
Den faktor som kan beröra en människa mest, bidrar till personens individuella uppfattning 
om destinationen. Viktiga faktorer är självfallet media, researrangörer, reseböcker, men även 
vänners berättelser, det vill säga ”word-of-mouth”. Det behov en människa vill tillfredställa 
med resan avgör resmålet, men även i det avseendet spelar en destinations image en stor roll.  
Efter att ha genomfört studien har vi kommit fram till att en destinations image har en stor och 
avgörande betydelse, det kan medföra att en destination blir vald framför en annan. Det är 
dessutom betydelsefullt att destinationen hela tiden upprätthåller en positiv image annars 
kommer inte människor att besöka platsen.  
 
 
7.4 Kommunikation av destinationsmarknadsföring och -image 
I vår mening spelar det inte någon roll hur mycket en aktör försöker marknadsföra samt skapa 
en image av en destination om de inte kan kommunicera ut budskapet till marknaden.   
 
Genom den här undersökningen har vi kommit fram till att det viktigaste 
kommunikationsverktyget är Internet. Vi anser att Internet medför stora fördelar såsom global 
tillgänglighet, minskade kostnader samt direktkontakt med kunder. När vi har studerat 
researrangörernas kataloger hänvisar de flesta till hemsidan med ett tydligt budskap att mer 
information finns tillgängligt. Efter att ha studerat de sex researrangörernas hemsida anser vi 
att några av arrangörerna har en del kvar att utveckla. Internet bidrar till att researrangörerna 
enklare kan skapa en image eftersom där är de inte lika begränsade som i katalogerna. På 
Internet finns stora möjligheter att ha en bred marknadsföring, med det menar vi att på andra 
hemsidor än företagets egen kan de ha onlineannonsering. I vår mening kan det leda till att 
människorna besöker en hemsida som de annars inte hade uppsökt. Internet är dessutom 
betydelsefullt eftersom allt fler människor väljer att använda sig av den kanalen, vid 
exempelvis bokningar av resor och informationssökning. Det är därför essentiellt att företag 
har en uppdaterad, välfungerade hemsida.  
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Annonsering är ett annat viktigt kommunikationsverktyg som används av aktörerna, genom 
verktyget kan företagen nå många på en och samma gång. Det skapar även uppmärksamhet 
om dem själva samt vad de erbjuder. En annan fördel är att genom annonsering kan de nå den 
målgruppen som inte använder sig av Internet i så stor utsträckning. Genom annonsering kan 
företaget påverka människor att besöka deras hemsida. Trots att Internet har tagit över mycket 
av kommunikationen, har resekataloger fortfarande en stor betydelse. Genom katalogerna 
syns researrangörerna hos deras lokala återförsäljare och det finns fortfarande ett flertal 
människor som efterfrågar den tjänsten. Tryckt material såsom resetidningar och reseböcker 
har även en stor påverkan på de potentiella turisterna genom att på sätt skildra en destination.  
 
Efter att vi har genomfört studien kan vi konstatera att bilder har en stor betydelse om en 
destination skall kunna säljas in, eftersom bilder förmedlar betydligt mer än ord. Genom att 
människan får se bilder på en destination kan personen föreställa sig hur den kommande 
semestern kan se ut. Vi har uppmärksammat att aktörerna inte använder sig av samma sorters 
bilder när de förmedlar en destination, en anledning är att de vill uppmärksamma olika saker 
eftersom de inte har samma syfte med bilderna. I vår mening är det positivt för en destination 
att den presenteras ur olika synvinklar eftersom turisten får ett bredare intryck av platsen.     
 
 
7.5 Balearernas framtid 
Under studiens gång har vi konstaterat att Mallorca, Menorca samt Ibiza upplevs som tre 
individuella öar och inte som helheten Balearerna. Vi vill framhäva ur ett helhetsperspektiv 
skulle varumärket stärkas och bli konkurrenskraftigare på den ”stenhårda” turismmarknaden. 
Mening med argumentet är inte att Mallorca som är den starka och mest besökta destinationen 
skall försvagas, utan att alla öarna skall gynnas och få en starkare position på marknaden. När 
en utav öarna nämns skall människorna associera till de andra öarna samt Balearerna. Det kan 
möjliggöras genom en lång process, en bearbetning av marknaden samt en noggrann 
genomtänkt marknadsföring, då fokus skall vara på Balearerna som helhet.  
 
Vi anser således att Mallorca, Menorca och Ibiza kompletterar varandra bra och bildar 
tillsammans ett unikt utbud. Om öarna skulle knytas samman till ”Destination Balearerna” 
skulle de i vår mening bli svenskarnas semesterparadis nummer ett! 
 
 
7.6 Fortsatt forskning och slutkommentarer 
En fortsatt forskning kring fallstudien Balearerna skulle vara att Mallorca, Menorca samt 
Ibiza besöktes och därigenom erhålla öarnas perspektiv på situationen. Det skulle även 
medföra att det svenska perspektivet kan jämföras med det baleariska. Syftet med den studien 
hade varit att se om resultaten skiljde sig åt i något avseende. Vi är intresserade att få reda på 
om det någon gång kommer att bli ”Destination Balearerna” eller om öarna alltid kommer att 
ses som tre individuella öar. Det skulle dessutom vara intressant att se om den image som 
finns idag kommer att bestå på respektive ö eller om det kommer ske några större 
förändringar. 
 
Slutligen vill vi framhäva att den här undersökningen har fördjupat våra kunskaper samt stärkt 
vårt intresse inom turismmarknadsföring. I vår mening har frågeställningen samt syftet 
besvarats och vi är i helhet nöjda med studien. 
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