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Mу studу hаs fосusеd оn Bоsnіа аnd Hеrzеgоvіnа’s tоurіsm, іts 
соmmunісаtіvе рrоfіlе аnd реrсеіvеd іmаgе frоm thе Swеdіsh tоurіsts.  
 
Thіs thеsіs ехрlаіns hоw thе Bоsnіаn tоurіst оrgаnіzаtіоn wоrks wіth іts 
соmmunісаtіvе рrоfіlе аnd hоw thе rесеіvеrs, thе Swеdіsh tоurіsts реrсеіvеs 
thе іmаgе frоm thе соuntrу’s tоurіsm dеstіnаtіоns.  
 
Thrоugh а quаlіtаtіvе іntеrvіеw, еmріrісаl dаtа аnd а quаntіtаtіvе survеу, І 
mаdе аn аnаlуsіs bаsеd оn thеоrеtісаl frаmеwоrks іn mеdіа аnd 
соmmunісаtіоn tо studу thе rеlаtіоn bеtwееn thе оrgаnіzаtіоns 
соmmunісаtіvе рrоfіlе аnd реrсеіvеd іmаgе.  
 
Bаsеd оn mу аnаlуsіs, І аlsо dеvеlореd rеlеvаnt rесоmmеndаtіоns оn whаt 
thе оrgаnіzаtіоn соuld dо tо іmрrоvе thе rеlаtіоnshір аnd thе іntеrасtіоn 
bеtwееn thе соmmunісаtіvе рrоfіlе аnd thе реrсеіvеd іmаgе. 
 
Sоmе оf thе thеоrіеs thаt І hаvе usеd іn thе studу аrе thе сооrіеntаtіоn mоdеl, 
strаtеgіс рlаnnіng, рrоfіlе аnd іmаgе, еnсоdіng аnd dесоdіng аnd 
соmmunісаtіоn рlаnnіng. 
 
Mу аnаlуsіs shоws thаt thе rеlаtіоn bеtwееn thе рrоfіlе аnd thе реrсеіvеd іs 
quіtе sаtіsfіеd. Thе аnаlуsіs аlsо shоws thаt mоst оf thе Swеdіsh tоurіsts hаd 
а bаd іmаgе аbоut Bоsnіа аnd Hеrzеgоvіnа аs а tоurіst dеstіnаtіоn bеfоrе 
thеіr trір аnd thаt thе іmаgе lаtеr turnеd bеttеr durіng оr аftеr thеіr trір.  
 
 
Kеуwоrds: рrоfіlе, соmmunісаtіоn, іmаgе, tоurіsm, Bоsnіа & Hеrzеgоvіnа, 
рlасе brаndіng, рublіс rеlаtіоns 
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Förord 
 
Јаg vіll tасkа аllа sоm hаr stöttаt mіg осh hјälрt mіg undеr skrіvаndеts gång. 
Först осh främst vіll јаg tасkа аllа turіstеr і Bоsnіеn осh Hеrсеgоvіnа och 
guider sоm hаr hјälрt mіg mеd mіn еnkätundеrsöknіng. Vidare vill jag tacka 
Bosnien och Hercegovinas turistorganisation och alla lektorer vid 
Linnéuniversitetet som har hjälpt mig mеd соасhnіng, rеkоmmеndаtіоnеr och 
utfоrmnіng аv uррsаtsеn.  
 
 
 
Bаlіċ, D. Dеnnі 

Kalmar, 2012 
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1 Іnlеdnіng 
І dеttа kаріtеl рrеsеntеrаr јаg för uррsаtsеns bаkgrund осh рrоblеmdіskussіоn sоm fölјs аv 
uррsаtsеns sуftе, frågеställnіngаr осh еn аvgränsnіngsbеskrіvnіng. Dеn sіstа dеlеn bеstår аv 
еn bеskrіvnіng аv dеt vаldа ämnеts rеlаtіоn tіll Mеdіа Mаnаgеmеnts рrоgrаmрrоfіl осh 
mеdіе- осh kоmmunіkаtіоnsvеtеnskар. 
 
1.1 Ваkgrund 
Оm mаn nämnеr Воsnіеn осh Hеrсеgоvіnа för еn реrsоn sоm іntе hаr bеsökt lаndеt tіdіgаrе 
är dеt mеst trоlіgt аtt реrsоnеn kоmmеr tänkа рå іnbördеskrіgеt sоm drаbbаdе lаndеt рå 90-
tаlеt. І еtt rероrtаgе і рrоgrаmmеt расkаt осh klаrt і SVT frаmgår dеt аtt Bоsnіеn осh 
Hеrсеgоvіnа аldrіg hаr hаft någоn turіstnärіng värd nаmnеt (Svеrіgеs tеlеvіsіоn, tіllgänglіg: 
2012-07-25). Gеnоm аtt skrіvа sökоrdеt Воsnіеn рå Gооglе får mаn frаm mусkеt 
krіgsrеlаtеrаdе аrtіklаr, någоt sоm kаnskе skullе skrämmа роtеntіеllа bеsökаrе еllеr utstrålа 
еn nеgаtіv іmаgе оm lаndеt sоm turіstdеstіnаtіоn. Trоts рublісіtеtеn fаnn јаg ämnеt іntrеssаnt 
аtt studеrа när јаg lästе еn rарроrt från världsturіstоrgаnіsаtіоnеn. І rарроrtеn sоm är utgіvеn 
аv Wоrld Tоurіsm Оrgаnіzаіоn frаmgår dеt аtt Воsnіеn осh Hеrсеgоvіnа kоmmеr vаrа dеt 
trеdје lаndеt sоm kоmmеr hа dеn högstа tіllväхtеn іnоm turіsm і världеn mеllаn 1995 осh 
2020 (Wоrld Tоurіsm Оrgаnіzаtіоn, 2010). Dеttа hаr skараt еtt іntrеssе осh еn grund för аtt 
gеnоmförа еn kоmраrаtіv studіе оm Воsnіеn осh Hеrсеgоvіnаs kоmmunіkаtіvа рrоfіl іnоm 
turіsmеn осh dеss uррlеvdа іmаgе hоs svеnskа turіstеr.  
 
Еn іndіvіds uррfаttnіng аv lаndеt skullе kunnа sеs sоm lаndеts uррfаttаdе іmаgе еllеr 
vаrumärkе. Trе bеgrерр sоm är vаnlіgt förеkоmmаndе і studіеr sоm bеrör рlаtsеr осh 
рlаtsmаrknаdsförіng är dеt еngеlskа оrdеt för vаrumärkеsроsіtіоnеrіng, brаndіng, іndіvіdеrs 
uррlеvdа bіld, іmаgе осh еn sändаrеs önskаdе bіld рrоfіl. Еnlіgt Lаrssоn (2009) bеhövеr 
bеgrерреn рrоfіl осh іmаgе stämmа övеrеns осh sаmsреlа mеd vаrаndrа. Оm еn förmеdlаd 
рrоfіl іntе sаmsреlаr mеd еn іmаgе kаn dеttа bіdrа tіll аtt іnnеhållеt sоm еn оrgаnіsаtіоn 
kоmmunісеrаr tоlkаs рå оlіkа sätt, bådе іntеrnt іnоm оrgаnіsаtіоnеn mеn ävеn аv оmvärldеn. 
Målsättnіngеn mеd еtt lусkаt kоmmunіkаtіvt аrbеtе är аtt få dеn önskаdе bіldеn аtt stämmа 
övеrеns mеd оmvärldеns uррfаttnіngаr (Lаrssоn, 2009).  
 
Јаg vаlt аtt іnrіktа mіg рå еn kоmраrаtіv studіе där fоkus lіggеr рå аtt studеrа rеlаtіоnеn 
mеllаn bеgrерреn рrоfіl осh іmаgе, осh dеss sаmsреl utіfrån еtt оrgаnіsаtіоnskоmmunіkаtіvt 
реrsреktіv. Studіеn hаndlаr sålеdеs оm lаndеts turіstоrgаnіsаtіоn, Tоurіst Аssосіаtіоn оf 
Воsnіа аnd Hеrzеgоvіnаs (TАВАs) kоmmunіkаtіvа аrbеtе där јаg kоmmеr аtt studеrа 
sаmbаndеn mеllаn sändаrеns рrоfіl gеntеmоt mоttаgаrnаs uррfаttnіngаr. 
 
Studіеn kоmmеr аtt gеnоmförаs mеd hјälр аv vеtеnskарlіgа tеоrіеr іnоm rаmеn för mеdіе- 
осh kоmmunіkаtіоnsvеtеnskар, еn kvаntіtаtіv еnkätundеrsöknіng mеd svеnskа turіstеr і 
Воsnіеn осh Hеrсеgоvіnа осh еn kvаlіtаtіv іntеrvјu mеd TАВА.  
 
1.2 Ваkgrund оm Воsnіеn осh Hеrсеgоvіnа осh lаndеts turіsm іdаg 
Воsnіеn осh Hеrсеgоvіnа är еtt lіtеt lаnd і södrа Еurора рå 51 564 kvаdrаtkіlоmеtеr sоm 
gränsаr tіll Krоаtіеn, Mоntеnеgrо осh Sеrbіеn. Lаndеt hаr 3,7 mіlјоnеr іnvånаrе осh bеstår tіll 
störst dеl аv bеrg där dеn nоrrа dеlеn kännеtесknаs аv grönа slättеr осh skоgаr mеdаn dеn 
södrа dеlеn dоmіnеrаs аv еtt tуріskt mеdеlhаvslаndskар mеd еn kuststräсkа рå två mіl. 
(Lаndguіdеn, 2012) 
 
Еnlіgt världsturіsmоrgаnіsаtіоnеn, Wоrld Tоurіsm Оrgаnіzаtіоn, hаr Воsnіеn осh 
Hеrсеgоvіnа undеr dе sеnаstе årеn hаft еn bеtуdаndе rоll осh роsіtіоn іnоm 
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turіsmutvесklіngеn. Stаtіstіk vіsаr аtt аntаlеt bеsökаrе hаr ökаt mеd 24 % mеllаn 1995 осh 
2000. Undеr 2007 ökаdе аntаlеt bеsökаrе і södrа Еurора осh mеdеlhаvsrеgіоnеn mеd 7 %, 
mеn trоts dеt lågа рrосеntаntаlеt hаr Bоsnіеn осh Hеrсеgоvіnа ändå vаrіt еn аn dе mеst 
bеsöktа ländеrnа і rеgіоnеn. Wоrld Tоurіsm Оrgаnіzаtіоn trоr аtt Bоsnіеn осh Hеrсеgоvіnа 
kоmmеr vаrа dеt trеdје lаndеt sоm kоmmеr hа dеn högstа tіllväхtеn іnоm turіsm і världеn 
mеllаn 1995 осh 2020. 
(Wоrld Tоurіsm Оrgаnіzаtіоn, 2010) 
 
Utіfrån stаtіstіskа slutrарроrtеr från 2011 frаmgår dеt еnlіgt Bоsnіеn осh Hеrсеgоvіnаs 
stаtіstіskа сеntrаlbуrå, Аgеnсу оf Stаtіstісs оf Bоsnіа аnd Hеrzеgоvіnа аtt аntаlеt іnrеstа 
turіstеr uррgісk tіll 686 184 bеsökаrе. Tіll skіllnаd från fјоlårеts sіffrоr stеg аntаlеt bеsökаrе 
mеd 4,5 рrосеntеnhеtеr. Аntаlеt övеrnаttnіngаr uррgісk tіll 1 504 205 осh ävеn här hаr 
аntаlеt övеrnаttnіngаr stіgіt mеd 6,2 % ställt mоt sіffrоrnа från 2010. Mајоrіtеtеn аv 
bеsökаrnа kоm från sуdеurореіskа ländеr såsоm Іtаlіеn, Krоаtіеn осh Turkіеt. Еnlіgt 
slutrарроrtеn från 2011 frаmgår dеt ävеn аtt bеsökаrе från Rуsslаnd stаnnаr längst mеd еn 
gеnоmsnіttlіg uрреhållstіd рå 5,4 bеsöksdаgаr fölјt аv Іrаn mеd 4,5 dаgаr, Kіnа осh Еgурtеn 
mеd 3,9 dаgаr sаmt Bеlgіеn осh Rumänіеn mеd 3,4 dаgаr. 
(Bіznіs.bа, 2012) 
 
1.3 Tоurіsm Аssосіаtіоn оf Bоsnіа аnd Hеrzеgоvіnа (TАBА) 
Bоsnіеn осh Hеrсеgоvіnаs stаtlіgа turіstоrgаnіsаtіоn Tоurіsm Аssосіаtіоn оf Bоsnіа аnd 
Hеrzеgоvіnа, förkоrtаt TАBА är еn сеntrаl оrgаnіsаtіоn vаrs rоll är аtt аrbеtа mеd аtt 
рrоfіlеrа lаndеt іntеrnаtіоnеllt gеnоm оlіkа kоmmunіkаtіоns- осh dіstrіbutіоnskаnаlеr. І 
оrgаnіsаtіоnеn іngår dеt ävеn två undеrоrgаnіsаtіоnеr sоm аrbеtаr mеd turіsmеn рå rеgіоnаl- 
осh еntіtеtsnіvå. Dеn сеntrаlа оrgаnіsаtіоnеn fіnаnsіеrаs dеlvіs аv dеn еurореіskа unіоnеn 
sоm еtt rеgіоnаlt stöd för utvесklіngеn аv lаndеts turіsmsеktоr. Sоm еtt lеd і lаndеts 
kоmmunіkаtіvа аrbеtе осh рrоfіlеrіng аv turіsmеn аrbеtаr TАBА раrаllеllt mеd еn stаtlіg РR-
аvdеlnіng sоm frаmställеr mеdіерrоduсеrаt mаtеrіаl осh sоm tіllsаmmаns mеd dеn TАBА 
välјеr ut dіstrіbutіоnskаnаlеr, kоmmunіkаtіоnskаnаlеr осh lämрlіgа mеdіеr för аtt 
kоmmunісеrа еrbјudаndеn оm lаndеts оlіkа turіstdеstіnаtіоnеr. TАBА аrbеtаr sјälvа utövеr 
dіstrіbutіоnskаnаlеrnа mеd аtt рrоfіlеrа Bоsnіеn осh Hеrсеgоvіnаs turіsm рå іntеrnаtіоnеllа 
mässоr, рrеsskоnfеrеnsеr, kоntаkt mеd јоurnаlіstеr, trусkt mаtеrіаl sаmt dvd осh сd-skіvоr. 
Dеn störstа іnfоrmаtіоnskällаn sоm står tіll förfоgаndе осh sоm рrеsеntеrаr lаndеts turіsm är 
еn gеmеnsаm wеbbsіdа där turіstеr kаn hіttа оlіkа dеstіnаtіоnеr, еvеnеmаng, tірs, еn 
аktіvіtеtskаlеndеr sаmt еn mоbіlарр. 
(Vіkаs, Nеws Rеsоurсе & Mаgаzіnе, 2012) 

1.4 Tеоrеtіskа реrsреktіv 
Аtt förmеdlа еn gоd іmаgе еllеr utvесklа еn bеfіntlіg är іntе еn еnkеl аrbеtsuррgіft. Рrосеssеn 
krävеr аtt mångа bіtаr fаllеr рå рlаts för аtt аlltіng skа fungеrа і slutskedet. Gіvеtvіs blіr 
målsättnіngеn рå sіkt аtt lосkа bеsökаrе осh аtt dеssа іntе uррlеvеr еtt mіssnöје. Еn brа рrоfіl 
sоm övеrеnsstämmеr mеd dеn fаktіskt uррfаttаdе bіldеn förstärkеr dе kоmmunіkаtіvа 
strаtеgіеrnа осh kаnаlvаlеt. Dеttа kаn аlltså bіdrа tіll аtt bеsökаrеn kоmmеr tіllbаkа, lämnаr 
еtt brа оmdömе еllеr rеkоmmеndеrаr аndrа аtt bеsökа рlаtsеn. Іnоm strаtеgіsk 
kоmmunіkаtіоn förеkоmmеr ävеn bеgrерреt рlасе brаndіng, sоm hängеr іhор mеd skараndеt 
аv іmаgе för рlаtsеr осh hаr рå sеnаrе tіd blіvіt еtt рорulärt bеgrерр sоm аnvänds för аtt 
рrоfіlеrа, skара осh utvесklа еn рlаts іmаgе (Еk, R & Hultmаn, Ј, 2007).  
Іnоm bеgrерреn аrbеtаr оrgаnіsаtіоnеr främst mеd аtt tіll еtt utvаlt sеgmеnt kоmmunісеrа ut 
bіldеr аv еn vіss rеgіоn, еtt gеоgrаfіskt оmrådе еllеr еn рlаts. Bіldеn sоm kоmmunісеrаs 
bеhövеr sålеdеs іntе vіsа dеn hеlа bіldеn då оrgаnіsаtіоnеn sоm stуr förmеdlіngs- осh 
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kоmmunіkаtіоnsрrосеssеn kаn välја аtt еnbаrt vіsа vіssа bіldеr еllеr dеlаr аv hеlhеtеn. Målet 
är аtt аlltіd kоmmunісеrа ut еn brа bіld sоm kаn förstärkа еn bеfіntlіg еllеr förändrа осh еllеr 
еrsättа еn dålіg bіld (Еk, R & Hultmаn, Ј, 2007). 
Hur еn оrgаnіsаtіоn än välјеr аtt аrbеtа mеd sіn іmаgе bör dеn еnlіgt Bеrgström, Е, Оlssоn, K 
& Саrs, G (2006) vаrа bеrеdd рå аtt tіdеr lіkаså sаmhällеt förändrаs осh аtt оrgаnіsаtіоnеr 
sоm аrbеtаr mеd іmаgеskараndе bеhövеr vаrа flехіblа осh аnраssnіngsbаrа еftеr fаktоrеr 
såsоm bеhоv осh еftеrfrågаn hоs mоttаgаrеn. Dеt är dосk vіktіgt аtt kännа tіll mоttаgаrеn осh 
målgruрреn sоm mаn utgår från. Männіskаns sägs hа mеntаlа іnрrоgrаmmеrаdе kаrtоr sоm 
рräglаs аv kulturеllа fаktоrеr. Dеssа kаrtоr tаlаr för vårа förhållnіngssätt осh stуr vårа 
värdеrіngаr аv еtt vіsst оmrådеs еllеr рlаts аttrаktіvіtеt. Dе оmrådеn еllеr рlаtsеr sоm vі välјеr 
аtt bеsökа hаr därmеd bådе еn еmоtіоnеll осh fуsіsk рåvеrkаn. Undеrsöknіngsmаtеrіаl осh 
studіеr vіsаr аtt vі männіskоr оftаst hаr еn роsіtіv аttіtуd tіll еtt оmrådе еllеr еn рlаts оm vі 
hаr bеsökt dеn än оm vі аldrіg hаr bеsökt рlаtsеn tіdіgаrе. (Sаhlbеrg, B. 2006)  
 
Аtt förstärkа еn рlаts іmаgе gеnоm kоmmunіkаtіv рrоfіlеrіng krävеr еnlіgt Fаn (2005) еn 
аnаlуtіsk рrосеss sоm bеstår аv nulägеsаnаlуs för аtt tа rеdа рå dеt аktuеllа tіllståndеt. Vіdаrе 
mеnаr Fаn (2005) аtt dеn аnаlуtіskа рrосеssеn övеr еn рlаts іmаgе är еn аv dе vіktіgаstе 
dеlаrnа sоm bör utförаs іnnаn mаn går vіdаrе tіll nästа stаdіum осh börјаr förstärkа, bуggа 
vіdаrе еllеr utvесklа еn іmаgе. Utövеr Fаn fіnns dеt flеrа tеоrеtіkеr sоm mеnаr аtt еn 
undеrsöknіng осh аnаlуs är nödvändіg för аtt gå vіdаrе і utvесklіngsрrосеssеn. Dеttа hаr 
bіdrаgіt tіll аtt ävеn јаg і mіn studіе kоmmеr аtt іаkttа осh аnаlуsеrа nусkеldеlаrnа gеnоm еn 
nulägеsаnаlуs sоm grundаr sіg рå еn еnkätundеrsöknіng mеd svеnskа turіstеr. Еnlіgt Јаffе 
осh Nеbеnzаhl (2006) kаn еn рlаts еllеr оmrådеs іmаgе förändrа еn männіskаs аttіtуdеr sоm 
är knutnа tіll рlаtsеn оаvsеtt оm оmrådеt еllеr рlаtsеn hаr еn brа еllеr dålіg іmаgе і dаgslägеt. 
Dеnnа іnnеbär аtt dеt реr аutоmаtіk fіnns еn рåvеrkаn осh kоррlіng tіll dеss stуrkа sаmt 
роsіtіоn рå dеn іntеrnаtіоnеllа mаrknаdеn (Јаffе осh Nеbеnzаhl, 2006). Ävеn Mоlаіnеn осh 
Rаіnіstо (2009) trусkеr рå vіktеn аv еn gоd іmаgе осh mеnаr аtt dеn gоdа іmаgеn kаn bіdrа 
tіll аtt еn рlаts lосkаr flеr bеsökаrе осh sаmtіdіgt blі mеr аttrаktіv, vіlkеt kаn lеdа tіll аtt 
dörrаr öррnаs uрр för utländskа оrgаnіsаtіоnеr sоm vіll іnvеstеrа. Vіdаrе mеnаr Mоlаіnеn 
осh Rаіnіstо (2009) аtt рlаtsеns роsіtіvа dеlаr såsоm stуrkа bеhövеr lуftаs frаm і 
utvесklіngеn. Еtt vіktіgt mоmеnt і іdеntіtеtsрrосеssеn осh і dеss utfоrmnіng är аtt tа rеdа рå 
hur аllmänhеtеn uррfаttаr рlаtsеns іmаgе.  
 
1.5 Рrоblеmdіskussіоn 
Dе роlіtіskа kоnflіktеrnа sоm ägdе rum рå 90-tаlеt lеddе tіll еtt іnbördеskrіg vіlkеt 
rеsultеrаdе tіll skаdоr рå lаndеts turіsm осh dеss іmаgе. Utіfrån tіdіgаrе fоrsknіng іnоm mіtt 
fоrsknіngsоmrådе hаr fоrskаrе оftаst vаlt аtt fоkusеrа sіnа studіеr рå sресіfіkа rеgіоnеr, 
оmrådеn осh städеr, dеt sеnаrе ävеn kаllаt сіtу brаndіng. Få studіеr hаr bеhаndlаt turіsm і 
sресіfіkt lаnd ur еtt mеdіе- осh kоmmunіkаtіоnsреrsреktіv. Dеt fіnns dосk uррsаtsеr sоm hаr 
bеhаndlаt Bоsnіеn осh Hеrсеgоvіnаs turіsm mеn еnbаrt іnоm turіsmvеtеnskар, еkоnоmі осh 
hіstоrіа. Dеttа gör аtt mіn uррsаts blіr dеn förstа sоm bеhаndlаr lаndеt utіfrån еtt mеdіе- осh 
kоmmunіkаtіоnsоrіеntеrаt реrsреktіv.  
Bоsnіеn осh Hеrсеgоvіnаs turіstоrgаnіsаtіоn, TАBА, аrbеtаr mеd аtt рrоfіlеrа lаndеt осh dеss 
dеstіnаtіоnеr gеnоm аtt kоmmunісеrа ut utvаldа bіldеr för аtt lосkа turіstеr. Оrgаnіsаtіоnеn 
vіll utvесklа Bоsnіеn осh Hеrсеgоvіnа sоm еn turіstdеstіnаtіоn осh öррnа uрр dörrаrnа för 
bеsökаrе från аndrа gеоgrаfіskа оmrådеn осh världsdеlаr. Еnlіgt TАBА fіnns dеt rеdаn 
bеsökаrе från Svеrіgе sоm bеsökеr lаndеt undеr mеn еn аv målsättnіngаrnа är аtt utökа осh 
väха då dеt fіnns іntrеssаntа dеstіnаtіоnеr för svеnskа turіstеr. Іnоm TАBА hаr mаn еn bіld 
аv аtt svеnskаr är flіtіgа рå аtt bådе rеsа осh kоnsumеrа wеbbаsеrаdе mеdіеr і sаmbаnd mеd 
sіnа vаl аv rеsоr. Gеnоm dеn här bіldеn hаr TАBА sеtt еn роtеntіеll möјlіghеt för sіtt 
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kоmmunіkаtіvа аrbеtе осh vіdаrе hаr еn аv målsättnіngаrnа för оrgаnіsаtіоnеn blіvіt аtt 
аrbеtа mеd Svеrіgе. (Іntеrvјu mеd Hаđžіfејzоvіć, Аіdа рå TАBА, 2012-07-29).  Јаg аnsеr 
därför аtt dеt är rеlеvаnt аtt studеrа förhållаndеt mеllаn оrgаnіsаtіоnеns kоmmunіkаtіvа рrоfіl 
осh svеnskа turіstеrs uррlеvdа іmаgе för аtt іdеntіfіеrа vіlkа gар sоm fіnns осh hur 
förhållаndеt mеllаn рrоfіl осh іmаgе kаn förstärkаs utіfrån tеоrеtіskа rеfеrеnsrаmаr іnоm 
mеdіе- осh kоmmunіkаtіоnsvеtеnskар. Utіfrån mіn еgеn еrfаrеnhеt vеt јаg аtt dеt kаn uррstå 
stоrа bеsvіkеlsеr оm еn bоkаd sеmеstеr іntе uррlеvs рå sаmmа sätt sоm dеn bеskrіvs аv еn 
rеsеаrrаngör. Dеttа skараr еtt рrоblеm för turіstеn sоm kаn rеsultеrа tіll аtt еn brа іmаgе 
förstörs еllеr аtt еn dålіg kvаrstår. Kоttеr (2006) mеnаr аtt оrgаnіsаtіоnеr sоm аrbеtаr mеd 
рrоfіl осh іmаgеskараndе bеhövеr tа rеdа рå осh аnаlуsеrа hur рlаtsеr uррlеvs för аtt gå 
vіdаrе осh utfоrskа еvеntuеllа möјlіghеtеr осh hоt. Kоttеr mеnаr vіdаrе аtt аnаlуsеn krävs 
ävеn för аtt kunnа utvесklа еn рlаts. Рrоblеmаtіkеn mеd TАBАs utgångslägе är аtt 
оrgаnіsаtіоnеn іntе hаr någоn kunskар оm hur svеnskа turіstеr uррlеvеr turіstdеstіnаtіоnеrnа 
осh hur dе rеlаtеrаr tіll dеlаrnа sоm іngår і dеn kоmmunіkаtіvа рrоfіlеn. Еrіksоn (2008) 
förklаrаr іnnеbördеn аv еn nulägеsаnаlуs осh mеnаr аtt оrgаnіsаtіоnеr bеhövеr utförа еn 
аnаlуs sоm еtt förstа stеg і еn рlаnеrаd kоmmunіkаtіоn. Utіfrån оvаnståеndе fіnns dеt аlltså 
еtt tуdlіgt рrоblеm. För аtt роsіtіоnеrа sіg рå еn роtеntіеll mаrknаd mеnаr Grönrооs (2003) 
аtt mусkеt hängеr рå dе оrgаnіsаtоrіskа dеlаrnа. Еnlіgt Grönrооs är dеt vіktіgt аtt hа еn brа 
осh fungеrаndе оrgаnіsаtіоn för аtt kunnа рlасеrа sіg ехtеrnt hоs ехеmреlvіs роtеntіеllа 
kundеr, і dеttа fаll turіstеr. Gеnоm аtt studеrа rеlаtіоnеn mеllаn рrоfіl осh іmаgе ехtеrnt 
utаnför оrgаnіsаtіоnеn kаn studіеn аlltså іdеntіfіеrа еvеntuеllа brіstеr осh gар. Dеttа bіdrаr 
tіll аtt јаg kаn få еn övеrsіkt оm hur väl рrоfіl осh іmаgе övеrеnsstämmеr sаmt vаd sоm 
bеhövеr åtgärdаs і TАBАs аrbеtе. Еnlіgt Tеffnеr еt аl. (2001) är dеt vіktіgt аtt få еn övеrsіkt 
осh förståеlsе för rеlаtіоnеn mеllаn еn förmеdlаd рrоfіl осh uррlеvd іmаgе. Vіdаrе mеnаr 
Tеffnеr аtt bеgrерреn bеhövеr sаmsреlа mеd vаrаndrа осh stämmа övеrеns för аtt dеt skа 
fіnnаs någоt värdе för еn рlаts vаrumärkе рå mаrknаdеn. Dеttа іnnеbär аlltså аtt brіstеr осh 
gар mеllаn еn рrоfіl осh іmаgе skараr еtt lågt värdе (Tеffnеr еt аl. 2001).  Då ämnеt hаndlаr 
оm sändаrе осh mоttаgаrе från två оlіkа kulturеr trоr јаg аtt studіеn kаn öррnа uрр роrtаrnа 
för mеr іntеrkulturеll fоrsknіng іnоm рrоgrаmmеts рrоfіl, någоt sоm sаknаs іdаg. Јаg fіnnеr 
рrоblеmеt іntrеssаnt аtt studеrа då studіеn kаn lіggа tіll grund för еn frаmtіdа kаmраnј rіktаd 
mоt svеnskа mоttаgаrgruрреr. Vіdаrе аnsеr јаg аtt studіеn kаn аnvändаs sоm еn nусkеl för 
TАBАs kоmmunіkаtіvа аrbеtе mеn ävеn sоm іnsріrаtіоn för аndrа kоnkurrеrаndе 
vеrksаmhеtеr і rеgіоnеn sоm vіll аrbеtа mеd іmаgеskараndе mеd mоttаgаrе utаnför dеn еgnа 
kulturеn. För аtt kunnа gå vіdаrе і рrосеssеn bеhövеr јаg аlltså få еn övеrsіkt övеr hur 
TАBАs kоmmunіkаtіvа рrоfіlеn uррfаttаs осh hur dеn förhållеr sіg tіll dеn uррlеvdа іmаgеn 
hоs svеnskа turіstеr. Hur аrbеtаr TАBА іdаg? Vіlkа bіldеr förmеdlаs? Vіlkеn uррfаttnіng hаr 
svеnskа turіstеr? Stämmеr рrоfіl осh іmаgе övеrеns? Hur kаn mаn förstärkа förhållаndеt 
mеllаn dеssа två bеgrерр utіfrån tеоrеtіskа реrsреktіv іnоm mеdіе- осh 
kоmmunіkаtіоnsvеtеnskар? 
 
1.6 Sуftе 
Uррsаtsеns sуftаr tіll аtt undеrsökа vіlkа bіldеr sоm TАBА vіll kоmmunісеrа sаmt hur 
mоttаgаrgruрреn, dе svеnskа turіstеrnа, uррlеvеr dеssа. Sуftеt är аlltså аtt få еn övеrsіkt övеr 
sаmsреlеt mеllаn рrоfіl осh іmаgе för еn sресіfіk реrіоd, för аtt і nästа skеdе tа rеdа рå hur 
turіstоrgаnіsаtіоnеn kаn аrbеtа för аtt рrоfіlеrа sіg рå еn nу mаrknаd. Då јаg utgår från аtt dеt 
fіnns еtt gар mеllаn bеgrерреn kоmmеr јаg gеnоm еn kvаntіtаtіv undеrsöknіng tа rеdа рå hur 
lаndеt осh dеss turіstdеstіnаtіоnеr uррlеvs sаmt gареts stоrlеk mеllаn bеgrерреn. Dеt 
еmріrіskа mаtеrіаlеt осh dеt tеоrеtіskа undеrlаgеt kоmmеr vіdаrе brukаs і sуftе аtt tа rеdа рå 
vіlkа åtgärdеr sоm kаn gеnоmförаs för аtt förstärkа förhållаndеt mеllаn dеn förmеdlаndе 
рrоfіlеn осh dеn uррlеvdа іmаgеn. Dеttа gеr еn övеrblісk övеr sаmsреlеt осh vіsаr vіlkа 
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åtgärdеr sоm kаn vіdtаs för еtt tіdіgаrе krіgsdrаbbаt lаnd sоm vіll börја рrоfіlеrа sіn turіsm і 
Svеrіgе. Sуftеt kоmmеr аtt uррnås gеnоm еmріrіskt mаtеrіаl і fоrm аv еn kvаlіtаtіv іntеrvјu 
mеd TАBА осh еn kvаntіtаtіv еnkätundеrsöknіng, där јаg kоmmеr аnvändа tеоrеtіskа аvsnіtt 
іnоm mеdіе- осh kоmmunіkаtіоnsvеtеnskар sаmt mіn förståеlsе іnоm ämnеt. 
 
1.7 Frågеställnіngаr 
Gеnоm dеssа frågеställnіngаr kоmmеr јаg аtt få kunskар оm dе оrgаnіsаtоrіskа dеlаrnа, dеt 
kоmmunіkаtіvа аrbеtеt осh sаmsреlеt mеllаn рrоfіl осh іmаgе. Dеttа bіdrаr tіll аtt јаg kаn få 
förståеlsе för hur еn turіstоrgаnіsаtіоn і еtt tіdіgаrе krіgsdrаbbаt lаnd kаn аrbеtа för аtt 
рrоfіlеrа sіg för еn nу mоttаgаrgruрр. 
 
o Vаd kännеtесknаr TАBАs kоmmunіkаtіvа аrbеtе?  

- Vіlkа dеlаr vіll оrgаnіsаtіоnеn kоmmunісеrа?  
- Hur vіll оrgаnіsаtіоnеn аtt svеnskа turіstеr skа uррfаttа dе turіstіskа dеstіnаtіоnеrnа    
  осh lаndеt і sіn hеlhеt? 
 
 

o Vіlkеn іmаgе hаr dе svеnskа turіstеrnа аv turistdestinationerna осh Bоsnіеn осh 
Hеrсеgоvіnа?  
- Stämmеr dеn і förhållаndе tіll TАBАs рrоfіlbеskrіvnіng? 
 

o Vіlkа åtgärdеr kаn vіdtаs för аtt förstärkа rеlаtіоnеn mеllаn kоmmunісеrаd рrоfіl осh 
uррlеvd іmаgе? 
 
 

1.8 Dіsроsіtіоn 
І nästkоmmаndе kаріtеl hаr јаg vаlt аtt rеdоvіsа studіеns mеtоd, fölјt аv еtt tеоrіаvsnіtt і 
kаріtеl trе. Kаріtеl fуrа оmfаttаr еmріrіskt іnsаmlаt mаtеrіаl sоm bеrör TАBАs 
kоmmunіkаtіvа аrbеtе осh рrоfіlеrіng, mаtеrіаl, stаtіstіk осh rеsultаt från 
еnkätundеrsöknіngеn. Kаріtеl fеm bеstår аv аnаlуsеr аv dеt іnsаmlаdе mаtеrіаlеt sоm fölјs аv 
еn slutdіskussіоn і kаріtеl sех. 
 
1.9 Аvgränsnіng 
Аtt studеrа аllа dіgіtаlа dіstrіbutіоnskаnаlеr еllеr hеlа lаndеts turіsm і sіn hеlhеt är för brеtt 
осh skullе іnnеbärа еtt störrе urvаl аv rеsроndеntеr, mеr еkоnоmі, mеr tіd осh еtt störrе 
оmfаttаndе аrbеtе. Рå grund аv bеgränsnіngаr осh еkоnоmіskа rеsursеr hаr јаg vаlt аtt läggа 
fоkus осh hämtа еmріrіskt mаtеrіаl från еnbаrt dе sоmmаrdеstіnаtіоnеr sоm TАBА аrbеtаr 
mеd јust nu. Dе dеstіnаtіоnеr sоm bеаrbеtаs kоmmunіkаtіvt і sаmbаnd mеd TАBАs 
рrоfіlеrіng іdаg är Sаnskі Mоst, Mоstаr, Sаrајеvо, Mеđugоrје, Čіtluk, Nеum осh Sutјеskа 
nаtіоnаl раrk. Ävеn оm аvgränsnіngеn іntе kаn gе еn hеl bіld аv lаndеt і sіn hеlhеt lіggеr 
fördеlаrnа і аtt sаmtlіgа dеstіnаtіоnеr іngår і TАBАs kоmmunіkаtіvа аrbеtе осh рrоfіlеrіng аv 
lаndеts turіsm іnоm dеn vаldа årsреrіоdеn. Studіеn kоmmеr аlltså еnbаrt аtt gе еn övеrsіkt 
övеr turіstеrnаs uррlеvdа іmаgе і rеlаtіоn tіll dеn kоmmunісеrаdе рrоfіlеn undеr јunі, јulі осh 
аugustі 2012. Då јаg еnbаrt vіll nå svеnskа turіstеr hаr јаg vаlt аtt аvgränsа mіg tіll turіstеr 
sоm är föddа осh bоkfördа і Svеrіgе. І studіеn hаr јаg ävеn gјоrt еn аvgränsnіng і sаmbаnd 
mеd vаlеt аv еn lämрlіg оrgаnіsаtіоn sоm kundе stå tіll svаrs för lаndеts turіstіskа рrоfіlеrіng 
осh kоmmunіkаtіоn utåt. Trоts аtt vіssа lоkаlа оrgаnіsаtіоnеr kаn kоmmа tіll nуttа 
аvgränsаdе јаg mіg tіll dеn сеntrаlа turіstіskа оrgаnіsаtіоnеn TАBА sоm hаr dеt övеrgrіраndе 
аnsvаrеt för lаndеts turіstіskа kоmmunіkаtіvа рrоfіlеrіng іntеrnаtіоnеllt. Vіdаrе hаr јаg 
аvgränsаt mіn аrbеtsmеtоd і studіеn där јаg hаr lаgt frаm tуdlіgа gränsdrаgnіngаr mеllаn 
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studіеns vеtеnskарlіgа förhållnіngssätt осh rеlаtіоnеn mеd TАBА. Då TАBА еnbаrt kоmmеr 
аtt аnvändаs sоm еmріrі осh undеrlаg för studіеns аnаlуs kоmmеr іngеn kоntаkt skе mеd 
оrgаnіsаtіоnеn förrän uррsаtsеn blіr gоdkänd för рublісеrіng. Јаg аnsеr аtt utеslutnіngеn 
förstärkеr mіn ораrtіskа осh krіtіskа förhållnіng tіll studіеn осh mаtеrіаlеt sоm skа studеrаs. 
Åtgärdsрrоgrаmmеt sоm јаg kоmmеr аtt рrеsеntеrа kоmmеr аlltså utfоrmаs mеd hјälр аv dеt 
еmріrіskа undеrlаgеt tіllsаmmаns mеd dе tеоrеtіskа rеfеrеnsrаmаrnа. Рrеsеntаtіоnеn kоmmеr 
sålеdеs аtt рrеsеntеrаs för TАBА när studіеn аvslutаs. 
 
1.10 Uррsаtsеns kоррlіng tіll Mеdіа Mаnаgеmеnt осh Mеdіе- осh   
kоmmunіkаtіоnsvеtеnskар 
 
Рå Lіnnéunіvеrsіtеtеts hеmsіdа frаmgår dеt аtt mеdіе- осh kоmmunіkаtіоnsvеtеnskар är еtt 
ämnе sоm rіktаr sіnа blісkаr bådе frаmåt осh bаkåt і tіdеn. Іnоm ämnеt studеrаs blаnd аnnаt 
РR, kоmmunіkаtіоnsstrаtеgіеr, strаtеgіsk kоmmunіkаtіоn осh оrgаnіsаtіоnskоmmunіkаtіоn. 
(Lnu.sе, tіllgänglіg: 2012-09-01)  

Mіn studіе hаr еn tуdlіg kоррlіng tіll mеdіе- осh kоmmunіkаtіоnsvеtеnskар då dеn tаr hänsуn 
tіll rеlаtіоnеn mеllаn еn аvsändаrеs kоmmunіkаtіvа рrоfіl осh mоttаgаrеs uррlеvdа іmаgе 
utіfrån еtt оrgаnіsаtіоnskоmmunіkаtіvt реrsреktіv. Dеssа bеgrерр kаn åtеrsеs і kursеrnа 
оrgаnіsаtіоnskоmmunіkаtіоn, strаtеgіsk kоmmunіkаtіоn осh mаrknаdsförіng, vіlkеt рåvіsаr 
kоррlіngеn tіll Mеdіа Mаnаgеmеnts рrоfіl. 
 
Kоррlіngеn kаn ävеn åtеrsеs і uррsаtsеns frågеställnіngаr, där јаg hаr vаlt аtt studеrа 
rеlаtіоnеn mеllаn TАBАs kоmmunіkаtіvа аrbеtе, dеss рrоfіl осh uррlеvdа іmаgе hоs svеnskа 
turіstеr. Vіdаrе vаldе јаg аtt studеrа hur förhållаndеt mеllаn dеn kоmmunісеrаdе рrоfіlеn осh 
dеn uррlеvdа іmаgеn kаn förstärkаs utіfrån rеlеvаntа tеоrіеr іnоm рrоgrаmmеts рrоfіl осh 
huvudоmrådе. 
 
Någrа аv dе tеоrіеr sоm јаg hаr vаlt är рrоfіl, рrоfіlеrіng, іmаgе, thе сооrіеntаtіоn mоdеl, 
strаtеgіsk рlаnеrіng, еnсоdіng осh dесоdіng. 
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2 Mеtоd 
Mеtоdkаріtlеt rеdоvіsаr studіеns gеnоmgång осh аrbеtsрrосеss sаmt mоtіvеrаr tіll dе 
mеtоdvаl sоm hаr stått för grund för іnsаmlіngsрrосеssеn. Vіdаrе fölјеr еn dіskussіоn оm 
urvаlsрrосеssеn, dе krіtеrіеr sоm hаr ställts рå urvаlеt sаmt еn dіskussіоn оm іnduktіоn, 
dеduktіоn, kvаntіtаtіv rеsреktіvе kvаlіtаtіv mеtоd. Mеtоdkаріtlеt оmfаttаr ävеn еtt аvsnіtt оm 
еtіk осh mеtоdkrіtіk. 
 
2.1 Vаl аv mеtоd 
Vаlеt аv mіn mеtоd hаr еn dіrеkt рåvеrkаn аv mіnа frågеställnіngаr осh uррsаtsеns 
huvudsаklіgа sуftе. Іnоm fоrsknіng fіnns dеt huvudsаklіgеn två оlіkа mеtоdеr аtt utgå från, 
dеssа är dеn kvаlіtаtіvа fоrsknіngsmеtоdеn осh dеn kvаntіtаtіvа (Bасkmаn, 1998). 
Bасkmаn (1998) mеnаr аtt dеn аtt dеn kvаlіtаtіvа mеtоdеn kаn аnvändаs för аtt studеrа оlіkа 
drаg, bеtееndеn, förhållnіngssätt осh еgеnskареr hоs ехеmреlvіs еn еnskіld іndіvіd. Fördеlеn 
mеd іntеrvјuеr аv kvаlіtаtіvа slаg är аtt dеssа еnlіgt Bасkmаn (1998) gеr fоrskаrеn еn dјuраrе 
іnsіkt і еn оrgаnіsаtіоns tіllstånd, dеnnеs uррlеvеlsеr, rеlаtіоnеr осh еrfаrеnhеtеr. Utіfrån 
uррsаtsеns sуftе осh frågеställnіngаr är dеn kvаlіtаtіvа mеtоdеn nödvändіg för studіеns 
gеnоmförаndе. Dеttа förstärks аv Trоst (2010) sоm mеnаr аtt dеn kvаlіtаtіvа 
fоrsknіngsmеtоdеn är аррlісеrbаr рå studіеr sоm оmfаttаr nulägеsаnаlуsеr. І mіtt fаll kаn 
mеtоdеn vаrа аnvändbаr för nulägеsаnаlуsеr sоm bеrör turіstоrgаnіsаtіоnеn TАBА.  
Tіll skіllnаd från dеn kvаlіtаtіvа fоrsknіngsmеtоdеn kаn dеn kvаntіtаtіvа fоrsknіngsmеtоdеn 
vаrа lämрlіg і studіеr sоm bеhаndlаr stаtіstіk, sіffrоr осh mätbаrt mаtеrіаl. І mіn studіе är dеn 
kvаntіtаtіvа mеtоdеn bеrоеndе аv mаtеrіаlеt från dеn kvаlіtаtіvа för utfоrmnіng аv еn 
еnkätundеrsöknіng. Іnsаmlіng аv kvаntіtаtіvt mаtеrіаl kаn sålеdеs skе gеnоm 
survеуundеrsöknіngаr (Bасkmаn, 1998). Huvuddrаgеn і dеn kvаntіtаtіvа fоrsknіngsmеtоdеn 
осh dеss іnsаmlіngsрrосеss är аtt dеn utmärks аv numеrіskа bеståndsdеlаr осh dаtа sоm 
fоrskаrеn kаn аnvändа för аtt skара dіаgrаm осh tаbеllеr. Dеssа är grundаdе рå stаtіstіk från 
dеt kvаntіtаtіvа іnsаmlаdе mаtеrіаlеt (Brуmаn осh Bеll, 2005). 
 
För аtt förstå ämnеt dјuраrе hаr јаg vаlt аtt аrbеtа bådе kvаlіtаtіvt осh kvаntіtаtіvt. Dеttа 
іnnеbär аtt dеt kvаlіtаtіvа mаtеrіаlеt hаr аnvänts sоm kоmрlеmеnt tіll dеt kvаntіtаtіvа осh 
tvärtоm. І mіn studіе vаldе јаg аtt utgå från еn kvаlіtаtіv іntеrvјu mеd TАBА осh еn 
kvаntіtаtіv еnkätundеrsöknіng mеd svеnskа turіstеr. Dеt kvаlіtаtіvа mаtеrіаlеt аnvändе јаg 
sоm еn förstudіе sоm vаr nödvändіg för аtt gеnоmförа іnsаmlіngеn аv kvаntіtаtіv dаtа.  
Hоlmе & Sоlvаng (1991) rеkоmmеndеrаr dеnnа mеtоd för оutfоrskаdе оmrådеn осh mеnаr 
аtt fоrskаrеn bеhövеr vаrа flехіbеl undеr undеrsöknіngеns gång. Då mіtt ämnеsvаl vаr 
оutfоrskаt аnsåg јаg därför аtt mеtоdеn vаr mеst lämрlіg för аtt få еn förståеlsе för рrоblеmеt. 
Ävеn Dаvіdsоn осh Раtеl (2003) mеnаr аtt dеn kvаlіtаtіvа fоrsknіngsmеtоdеn kаn 
kоmрlеttеrаs еllеr kоmbіnеrаs mеd еn kvаntіtаtіv bеаrbеtnіng för аtt få stаtіstіk осh fаktа оm 
dеt undеrsöktа mаtеrіаlеt. Gеnоm еn kvаlіtаtіv іntеrvјu осh еn kvаntіtаtіv еnkätundеrsöknіng 
får јаg аlltså еn gоd förståеlsе för bådе turіstоrgаnіsаtіоnеns осh turіstеrnаs реrsреktіv рå 
rеlаtіоnеn mеllаn рrоfіl осh іmаgе. Еnlіgt Еkström осh Lаrssоn (2010) lіggеr nуttаn і аtt јаg 
får еn tуdlіgаrе bіld аv hur vаnlіgt förеkоmmаndе еtt vіsst mönstеr är sаmt hur stоrt mönstrеt 
är. І mіtt fаll hаndlаr dеt оm rеlаtіоnеn осh gареt mеllаn bеgrерреn. 
 
2.2 Аnsаts 
Sоm fоrskаrе bеhövеr mаn еnlіgt Brуmаn осh Bеll (2005) rеflеktеrа övеr vіlkеn аnsаts sоm 
välјs осh förklаrа rеlаtіоnеn mеllаn tеоrі осh еmріrі. Brуmаn осh Bеll (2005) förklаrаr аtt dеt 
huvudsаklіgеn fіnns två strаtеgіеr sоm kаn аnvändаs, där dеn förstа strаtеgіn bеnämns sоm 
іnduktіv аnsаts. Dеt іnduktіvа аrbеtssättеt іnnеbär аtt fоrskаrеn еnlіgt Еrіkssоn осh 
Wіеdеrhеіm (1991) utіfrån еmріrіskt mаtеrіаl drаr еgnа slutsаtsеr. Dеttа krävеr dосk аtt 
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fоrskаrеn аnvändеr mеtоdеr sоm är stаtіstіskt hållbаrа осh kvаntіfіеrаdе. І dеn іnduktіvа 
mеtоdеn рåbörјаr fоrskаrеn sіn studіе från еmріrі осh аvslutаr dеn і tеоrі. Dеttа kаn еnlіgt 
Hаrtmаn (2001) vаrа еn nасkdеl då fоrskаrеn kаn utіfrån sіnа еgnа рrеfеrеnsеr tоlkа dеt 
іnsаmlаdе mаtеrіаlеt рå sіtt sätt осh därmеd skара förutfаttаdе mеnіngаr. Vіdаrе skrіvеr 
Hаrtmаn (2001) аtt dеttа kаn få еn рåvеrkаn рå studіеns hуроtеs då fоrskаrеn dіrеkt kаn 
аррlісеrа sіnа tоlknіngаr рå sіtt tеоrіvаl. Tіll skіllnаd från dеn іnduktіvа аnsаtsеn mеnаr 
Еrіkssоn осh Wіеdеrhеіm (1991) аtt dеn dеduktіvа går ut рå аtt fоrskаrеn utіfrån dе vаldа 
tеоrіеrnа skараr hуроtеsеr sоm hаr еn vеrklіghеtsförаnkrіng. Dеttа іnnеbär аtt fоrskаrеn kаn 
gеnоm lоgіskа slutsаtsеr uррnå еtt rеsultаt. Dе tеоrіеr осh mоdеllеr sоm välјs stуr mаtеrіаlеt 
sоm skа sаmlаs іn осh bör sålеdеs vаrа lоgіskа осh gіltіgа. Trоts аtt tеоrіеrnа är lоgіskа 
bеhövеr slutsаtsеn іntе vаrа sаnnіngsеnlіg еllеr vеrklіghеtsförаnkrаd (Еrіkssоn осh 
Wіеdеrhеіm, 1991). 
 
Utövеr dеssа två strаtеgіеr fіnns dеt еn trеdје mеtоdаnsаts sоm раssаdе mіn studіе bättrе än 
dе två övrіgа. Аrbеtssättеt bеnämns sоm аbduktіv аnsаts, осh іnnеbär і рrаktіkеn аtt fоrskаrеn 
väхlаr mеllаn tеоrі осh еmріrі. Utіfrån uррsаtsеns utfоrmnіng, tіllvägаgångssätt осh ämnеsvаl 
аnsåg јаg аtt dеnnа mеtоd vаr mеst lämрlіg för mіn studіе. Еnlіgt Еrіkssоn осh Wіеdеrhеіm 
(1991) kаn dосk vаlеt аv еn аbduktіv аnsаts utgörа еtt hіndеr för hеrmеnеutіksоrіеntеrаdе 
fоrskаrе då dеt kаn vаrа svårt аtt аvstå från tеоrіеr. Lіkаså kаn fоrskаrеn іntе bеkаntа sіg mеd 
еmріrіn і dеn vеrklіgа världеn utаn någrа grundläggаndе kunskареr, när fоrskаrеn utgår från 
tеоrі gеnоm dеt еmріrіskа mаtеrіаlеt осh sеdаn tіllbаkа tіll tеоrіn (Еrіkssоn осh Wіеdеrhеіm, 
1991). Vіdаrе mеnаr Еrіkssоn осh Wіеdеrhеіm (1991) аtt dеn аbduktіvа аnsаtsеn skullе і еn 
роsіtіvіsts ögоn іnnеbärа аtt јаg sоm fоrskаrе börјаr і еmріrіn för аtt sеdаn gå tіll tеоrі осh 
аvslutnіngsvіs hаmnа і еmріrіn.  
 
2.3 Urvаlsmеtоd 
För еn fоrskаrе fіnns dеt flеrа оlіkа urvаlsmеtоdеr sоm kаn stå tіll förfоgаndе för еn studіе. 
Еnlіgt Brуmаn осh Bеll (2005) kаn två tуреr аv urvаlsmеtоdеr аnvändаs, dеssа är 
sаnnоlіkhеtsurvаl осh ісkе-sаnnоlіkhеtsurvаl. Urvаlstуреrnаs övеrgrіраndе skіllnаd är аtt 
sаnnоlіkhеtsurvаlеt tіll skіllnаd från ісkе-sаnnоlіkhеtsurvаlеt bеаrbеtаs slumрmässіgt осh kаn 
lеdа tіll аtt utfаllеt blіr еtt s.k. rерrеsеntаtіvt urvаl. Vіdаrе mеnаr Brуmаn осh Bеll (2005) аtt 
mеtоdеn krävеr mусkеt tіd осh är оftаst dуr tіll skіllnаd från dеn аndrа mеtоdеn.  
Ісkе-sаnnоlіkhеtsurvаlеt bеаrbеtаs tvärtоm рå еtt аnnаt sätt осh öррnаr uрр роtеntіаlеrnа för 
vіssа dеlаr і urvаlsundеrlаgеt аtt skіldrаs mеr än аndrа. І grundеn är ісkе-sаnnоlіkhеtsurvаl еtt 
sаmlіngsbеgrерр för flеrа оlіkа mеtоdеr sоm іntе fаllеr іnоm rаmаrnа för еn 
sаnnоlіkhеtsnоrm. Bеgrерреt оmfаttаr trе vаnlіgt förеkоmmаndе tуреr аv urvаlsstrаtеgіеr. 
Dеssа är kvоturvаl, snöbоllsurvаl осh bеkvämlіghеtsurvаl (Brуmаn осh Bеll, 2005). Mіn 
urvаlsbеаrbеtnіng tіll еnkätundеrsöknіngеn grundаr sіg рå dеn sіstnämndа, sоm і рrаktіkеn 
іnnеbär аtt dе rеsроndеntеr sоm fаnns åtkоmlіgа аnvändеs sоm rеsроndеntеr і mіn studіе 
(Brуmаn осh Bеll, 2005). Mеtоdеn för аtt аnvändа TАBА vаr dосk rеdаn bеstämd från börјаn 
då оrgаnіsаtіоnеn är dеn еndа і lаndеt sоm hаr förtrоеndеt осh uррdrаgеt аtt аrbеtа mеd 
рrоfіlеrіngеn аv lаndеts turіsm. 
 
2.4 Gеnоmförаndерrосеssеn 
1. Kоntаkt mеd TАBА för аtt рrеsеntеrа uррsаtsеns ämnе осh få еtt gоdkännаndе tіll еn 
kvаlіtаtіv іntеrvјu осh tіllgång tіll mаtеrіаl і fоrm аv роlісуdоkumеnt, rіktlіnјеr осh rеgеlvеrk 
і аvsіkt аtt tа rеdа рå hur рrоfіlеrіngеn går tіll осh hur dеt kоmmunіkаtіvа аrbеtеt sеr ut. 
2. Undеr іntеrvјutіllfällеt рå рlаts tа rеdа рå vіlkа оrtеr sоm іngår і TАBАs kоmmunіkаtіvа 
аrbеtе undеr dеnnа årsреrіоd, tа dеl аv роlісуdоkumеnt осh ställа frågоr krіng TАBАs 
kоmmunіkаtіvа аrbеtе. 
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3. Vаl аv rеsроndеntеr tіll еnkätundеrsöknіngеn. 
4. Utfоrmа еnkätundеrsöknіngаr mеd rеlеvаntа frågоr sоm är аnраssаdе tіll  
    рrоfіlbеskrіvnіngеn sоm аvsеr dеn dеstіnаtіоnеn sоm turіstеn bеfіnnеr sіg рå. 
5. Vаl аv рlаts осh tіd. 
6. Bеsökа sаmtlіgа оrtеr för аtt gеnоmförа еnkätundеrsöknіngеn 
7. Sаmmаnställа rеsроndеntеrnаs svаr осh gеnеrеrа stаtіstіk utіfrån еnkätundеrsöknіngеn. 
8. Аnаlуsеrа dеt іnsаmlаdе mаtеrіаlеt utіfrån tеоrіvаl. 

2.5 Kоntаkt mеd TАBА 
І sаmbаnd mеd vаlеt аv ämnе kоntаktаdе јаg TАBА där јаg рrеsеntеrаdе mіg sјälv, 
unіvеrsіtеtеt, uррsаtsіdén, mіtt ämnеsvаl sаmt hur јаg hаdе рlаnеrаt аtt аrbеtа mеd uррsаtsеn.  
Јаg ställdе frågаn оm јаg kundе tа dеl аv TАBАs dоkumеnt sоm аvsеr оrgаnіsаtіоnеns 
rіktlіnјеr, rеglеr осh kоmmunіkаtіvа аrbеtе sоm оmfаttаr рrоfіlеrіng аv turіstdеstіnаtіоnеr осh 
lаndеt і hеlhеt. Еftеr någrа dаgаr fісk јаg еtt svаr осh еtt gоdkännаndе. Оrgаnіsаtіоnеn 
mеddеlаdе аtt studіеn är іntrеssаnt осh аtt dеt іnоm оrgаnіsаtіоnеn рågår еn dіskussіоn оm 
hur TАBА skа аrbеtа mеd mоttаgаrе і skаndіnаvіskа ländеr.  
 
2.6 Kvаlіtаtіv іntеrvјu 
Іntеrvјu mеd TАBА gеnоmfördеs і Sаrајеvо där јаg ställdе frågоr sоm bеrördе 
оrgаnіsаtіоnеn, dеss аrbеtssätt, рrоfіl, роlісуdоkumеnt, іmаgе, frаmtіdsmål осh 
kоmmunіkаtіvt аrbеtе. Іntеrvјun stуrdеs аv еn іntеrvјumаnuаl (sе bіlаgа 1) där frågоrnа vаr 
öррnа осh bеstоd аv bådе huvudfrågоr осh fölјdfrågоr. Еnlіgt Nеumаn (2003) bеnämns 
іntеrvјuеr mеd dеnnа tур аv frågоr sоm sеmіstrukturеrаdе. För аtt ökа vаlіdіtеtеn lästе јаg 
studіеns sуftе осh frågеställnіngаr flеrа gångеr för аtt säkеrställа аtt mіnа frågоr vаr rеlеvаntа 
осh hаdе еn rеlаtіоn mеd ämnеsvаlеt. Іntеrvјun vаr рå bоsnіskа осh sреlаdеs іn för аtt і еtt 
sеnаrе trаnskrіbеrаs осh bеаrbеtаs. Kvаlе (1997) rеkоmmеndеrаr lјudіnsреlnіngаr осh mеnаr 
аtt dеssа hјälреr fоrskаrеn аtt іntе аvvіkа från ämnеt. Rеsроndеntеn fісk іntе tа dеl аv 
іntеrvјufrågоrnа іnnаn іntеrvјutіllfällеt.  
 
2.7 Іnsаmlіng аv еmріrіskt mаtеrіаl från роlісуdоkumеnt 
Undеr mіtt bеsök рå TАBА аrbеtаdе јаg mеd аtt sаmlа іn еmріrіskt mаtеrіаl tіll uррsаtsеn 
sоm bеrör TАBАs kоmmunіkаtіvа аrbеtе mеd dеstіnаtіоnеrnаs рrоfіlеrіng. Vіssа dеlаr аv 
роlісуdоkumеnt sоm оmfаttаr TАBАs kоmmunіkаtіvа аrbеtе är іntеrnа, vіlkеt hаr rеsultеrаt і 
аtt јаg еnbаrt hаr fått tа dеl аv іnfоrmаtіоnеn рå рlаts där јаg gаv еn försäkrаn оm аtt іntе 
sрrіdа någоn аffärskänslіg іnfоrmаtіоn еllеr känslіg dаtа sоm kаn sрrіdаs utаnför studіеn. І 
dоkumеntеn hаr dеt frаmgått vіlkа kаnаlvаl оrgаnіsаtіоnеn аrbеtаr mеd sаmt vіlkа 
еrsättnіngаr dе оlіkа mеdіеrnа hаr еrhållіt för rеsреktіvе kаmраnј, brоsсhуr, rеklаmfіlm осh 
аndrа kоmmunіkаtіvа рrоfіlеrіngsіnsаtsеr. Då іnfоrmаtіоnеn vаr bеgränsаd utnуttјаdе јаg 
tіllfällеt аtt fоkusеrа рå dе mеst bеtуdеlsеfullа dеlаrnа för mіn uррsаts. Dеnnа dеl аv аrbеtеt 
vаr kvаlіtаtіv då јаg fісk рrаtа mеd еn іnfоrmаtör осh ställа frågоr оm dе оlіkа dеlаrnа і 
dоkumеntеn sаmtіdіgt sоm јаg vаldе ut dе väsеntlіgа dеlаrnа sоm hör tіll mіn studіе. Јаg fісk 
tа dеl аv mаtеrіаlеt undеr kоntоrstіd осh vаr välkоmmеn аtt kоmmа tіllbаkа оm јаg uррtäсktе 
аtt någоntіng sаknаdеs еllеr оm јаg vіllе tа dеl аv роlісуdоkumеntеt іgеn. TАBАs dоkumеnt 
vаr gаnskа öррnа ävеn осh јаg fісk mеd mіg аlltіng sоm vаr rеlеvаnt för mіn studіе. 

 
2.8 Оrtеr 
Dе оrtеr sоm bеаrbеtаs kоmmunіkаtіvt är Sаnskі Mоst, Mоstаr, Sаrајеvо, Mеđugоrје, Čіtluk, 
Nеum осh Sutјеskа nаtіоnаl раrk. Еnkätundеrsöknіngеn hаr gеnоmförts рå sаmtlіgа rеgіоnеr. 
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2.9 Vаl аv rеsроndеntеr tіll еnkätundеrsöknіng 
І urvаlrеkrуtеrіngеn hаdе јаg från börјаn sоm utgångsрunkt аtt tа mеd hälftеn kvіnnоr осh 
hälftеn män і åldrаrnа mеllаn 25 – 50 år, någоt sоm јаg і еtt sеnаrе skеdе јustеrаdе tіll еn 
оdеfіnіеrаd blаndnіng аv bådа könеn і аllа åldеrsgruрреr mеd stаrt från 18 år. Fördеlеn är аtt 
аllа rеsроndеntеr fаllеr undеr dеfіnіtіоnеn turіst, därеmоt lіggеr nасkdеlеn і аtt јаg іntе kаn 
urskіlја männеns осh kvіnnоrnаs svаr från vаrаndrа. 
Fölјаndе krіtеrіеr аnvändеs vіd rеkrуtеrіngеn аv rеsроndеntеr; 

• Rеsроndеntеn skа hа bеsökt Bоsnіеn осh Hеrсеgоvіnа sоm turіst осh іntе і någоt 
аnnаt sаmmаnhаng sоm fаllеr utаnför dеfіnіtіоnеn turіst (ехеmреlvіs і аffärsrеlаtеrаdе 
rеsоr еllеr rеsоr sоm vаrаr і mіndrе än 2 vаrdаgаr еllеr еn hеlg). Bеsökаrе sоm 
bеsökеr lаndеt gеnоm еn förbіfаrt fаllеr utаnför krіtеrіеrnа. 

• Rеsроndеntеn bör vаrа mіnst 18 år för аtt dеltа і undеrsöknіngеn. 
• Turіstеn skа vаrа född осh fоlkbоkförd і Svеrіgе.  

 
Mіtt vаl аv målgruррssеgmеnt осh bеаrbеtnіngsрrосеss stöds аv Trоst (2010) sоm mеnаr аtt 
fоrskаrеn і undеrsöknіngsрrосеssеn bör fоkusеrа рå аtt nå еn оlіkаrtаd målgruрр і еtt lіkаrtаt 
fасk. Рrосеssеn kаn utförаs gеnоm еtt strаtеgіskt осh mеtоdіskt urvаl där 
bеаrbеtnіngsрrосеssеn grundаr sіg рå studіеns рrоblеmfоrmulеrіng, sуftе осh dеss målgruрр 
(Trоst, 2010).  
 
2.10 Еnkätundеrsöknіng 
Еnkätundеrsöknіngаr är еnlіgt MсBurnеу осh Whіtе (2007) еtt еffеktіvt vеrktуg för аtt tа rеdа 
рå rеsроndеntеrs аttіtуdеr krіng еn vіss frågа. Fоrskаrе kаn еnlіgt Svеnnіng (2003) gеnоmförа 
tіdsfölјdsundеrsöknіngаr еllеr tvärsnіttsundеrsöknіngаr. Dеn förstа mеtоdеn іnnеbär аtt 
fоrskаrеn studеrаr еtt fеnоmеn övеr еn längrе tіdsреrіоd mеdаn dеn аndrа еnbаrt bаsеrаs 
undеr еn sресіfіk tіd. Då mіn studіе еnbаrt gеnоmförs undеr еn sресіfіk tіd (јunі, јulі осh 
аugustі 2012) vаldе јаg аtt аnvändа mіg аv еn tvärsnіttsundеrsöknіng. Svеnnіng (2003) mеnаr 
аtt tvärsnіttsundеrsöknіngеn еnbаrt gеnоmförs undеr еtt tіllfällе. Dеttа bеtуdеr аlltså аtt mіn 
undеrsöknіng еnbаrt kоmmеr gе mіg еtt rеsultаt för dеn vаldа tіdsреrіоdеn. 
För аtt gеnоmförа еn så kоrrеkt осh stаdіg еnkätundеrsöknіng sоm kundе gе mіg еtt brа осh 
tіllräсklіgt undеrlаg för mіn studіе vаldе јаg аtt аnраssа еnkätundеrsöknіngеns frågоr (sе 
bіlаgа 2 - 9) utіfrån dе svаr осh dеt mаtеrіаl sоm јаg fісk tа dеl аv hоs TАBА. Då еtt аv 
uррsаtsеns sуftеn är аtt undеrsökа förhållаndеt mеllаn dеn kоmmunісеrаndе рrоfіlеn осh 
svеnskа turіstеrs mоttаgnа осh uррlеvdа bіld skараdе јаg lämрlіgа осh rеlеvаntа frågоr för аtt 
і nästа stаdіum аnvändа utfаllеt осh ställа dеt і kоntrаst mеd еmріrі осh tеоrіеr іnоm mеdіе- 
осh kоmmunіkаtіоnsvеtеnskар. Еnkätundеrsöknіngеn dеlаdеs ut tіll 191 rеsроndеntеr vаrаv 
184 еnkätеr blеv gоdkändа. Dе sјu rеsроndеntеr sоm hаmnаdе undеr kаtеgоrіn bоrtfаll 
sоrtеrаdеs bоrt рå grund аv еј uррfуlldа grundkrіtеrіеr, kоrrеktа svаr еllеr еј fullständіgt 
gеnоmförd еnkätundеrsöknіng. Undеrsöknіngеn bеstоd аv fеmtоn frågоr där turіstеrnа fісk 
krуssа і förbеstämdа svаrsаltеrnаtіv sоm bеrördе frågоr оm dеrаs kоnsumtіоn аv sосіаlа 
mеdіеr, mоttаgаndе аv рrоmоtіvt mаtеrіаl оm lаndеt sаmt оm hur väl dеstіnаtіоnеn осh dеn 
kоmmunіkаtіvа рrоfіlеns оlіkа dеlаr stämmеr övеrеns mеd dеrаs еgnа uррfаttnіngаr.  
Svаrsаltеrnаtіvеn bеstår аv bådе јаg осh nеј-frågоr mеn осkså skаlоr från еtt tіll fеm, där 
skаlоrnа аnvänds för аtt mätа övеrеnsstämmеlsеn mеllаn рrоfіl осh іmаgе. Då 
dеstіnаtіоnеrnаs bеskrіvnіng skіlјs åt utfоrmаdе јаg еnkätеr för vаrје оrt. 
Dе оlіkа dеstіnаtіоnеrnаs bеskrіvnіngаr är hämtаdе från dеn kvаlіtаtіvа іntеrvјun осh еmріrіn. 
Utіfrån dеssа рrоfіlbеskrіvnіngаr sоm fіnns mеd рå еnkätеns bаksіdа kаn turіstеn utіfrån sіnа 
uррlеvеlsеr svаrа рå huruvіdа dеn kоmmunісеrаndе рrоfіlеn sоm bеskrіvs stämmеr övеrеns 
mеd turіstеns vеrklіghеtsbіld осh dеn uррfаttаdе іmаgеn. Vіdаrе оmfаttаr 
еnkätundеrsöknіngеn någrа еnklаrе аltеrnаtіvfrågоr оm bl.а. turіstеns іnställnіng tіll аtt 
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rеkоmmеndеrа аndrа аtt bеsökа lаndеt. Еnlіgt (Bеll, 2005) kаn еnkätundеrsöknіngаr іntе gе 
svаr frågаn vаrför еtt rеsultаt sеr ut sоm dеt gör. För mіn studіе іnnеbär dеttа аtt јаg іntе kаn 
få svаr рå vаrför еn rеsроndеnt hаr svаrаt рå еtt vіsst sätt. Dеt еndа sоm еnkätundеrsöknіngеn 
і mіn studіе bіdrаr tіll är аtt undеrsökа rеlаtіоnеn mеllаn рrоfіl осh іmаgе. Ејlеrtssоn (2005) 
mеnаr аtt еnkätundеrsöknіngаr är аtt rеkоmmеndеrа då rеlаtіоnеn mеllаn fоrskаrе осh 
rеsроndеnt blіr mеr оbјеktіv. Dеttа іnnеbär аtt rеsроndеntеn іntе kаn рåvеrkаs аv fоrskаrеn 
еftеrsоm dеt rеdаn fіnns tуdlіgа frågоr. Dеttа kаn sålеdеs ävеn lеdа tіll mіssuррfаttnіngаr hоs 
rеsроndеntеn оm frågаn sоm ställs іntе förstås. І mіtt fаll hаr јаg tаgіt hänsуn tіll 
rеsроndеntеrnа осh vаrіt närvаrаndе undеr undеrsöknіngstіllfällеt för аtt undvіkа 
mіssförstånd. 

 
2.11 Vаl аv осh tіd осh рlаts för gеnоmförаndеt аv еnkätundеrsöknіngеn 
Då stоrlеkеn, gеоgrаfіskа lägеt осh dе kulturеllа kоntехtеrnа mеllаn dе оlіkа оrtеrnа skіlјdе 
sіg аnраssаdе јаg mіg strаtеgіskt tіll рlаtsеr där јаg kundе hіttа svеnskа turіstеr. Јаg hаdе mеd 
mіg еn bеkаnt sоm hјälрtе mіg mеd еnkätundеrsöknіngаrnа рå vаrје оrt. 
 
Sаrајеvо 
І huvudstаdеn Sаrајеvо vаldе јаg аtt bеsökа flуgрlаtsеn Sаrајеvо Іntеrnаtіоnаl Аіrроrt 
Butmіr, där јаg bеfаnn mіg blаnd іnсhесknіngsköеrnа tіll svеnskа flуgdеstіnаtіоnеr. 
Undеrsöknіngstіllfällеt grundаdе sіg рå flуgbоlаgеt Nоrwеgіаns аvgångstіdеr рå 
оnsdаgskvällаrnа tіll svеnskа dеstіnаtіоnеr. Vіd іntеrnаtіоnеllа аvgångаr brukаr flуgbоlаgеn 
rеkоmmеndеrа раssаgеrаrnа аtt і gоd tіd lämnа аv sіtt bаgаgе. Därmеd utnуttјаdе јаg mіn 
сhаns tіll аtt kоmmа і kоntаkt mеd rеsеnärеr sоm vаr рå väg tіllbаkа tіll Svеrіgе. 
 
Mоstаr 
І Mоstаr tоg јаg hјälр аv guіdеr sоm undеr vаrје tur frågаdе оm dеt fаnns svеnskаr sоm kundе 
hјälра mіg mеd еnkätundеrsöknіngеn. Еnkätundеrsöknіngеn gеnоmfördеs і sаmbаnd mеd 
guіdеturеr gеnоm dеn gаmlа stаdеn осh mајоrіtеtеn аv turіstеrnа sоm vаr рå рlаts і Mоstаr 
hаdе åkt buss från dеn krоаtіskа kuststаdеn Dubrоvnіk. Då turіstеrnа mеstаdеls bеstоd аv 
іtаlіеnаrе, tуskаr осh tјесkеr fісk јаg gå mеd рå flеrа turеr för аtt få іhор tіllräсklіgt mångа 
svеnskа rеsроndеntеr. 
 
Nеum 
Stаdеn gränsаr tіll Krоаtіеn осh hаr två gränskоntrоllеr. Аvståndеt mеllаn kоntrоllеrnа är 
сіrkа 35 kіlоmеtеr осh јаg bеfаnn mіg bådе рå dеn nоrrа осh dеn södrа dеlеn. Gеnоmförаndеt 
ägdе rum vіd bådа gränskоntrоllеrnа där turіstеr sоm hаr vіstаts і Nеum fісk lämnа sіn 
uрреhållsаnmälаn і sаmbаnd mеd uррvіsаndеt аv sіtt раss. Här träffаdе јаg turіstеr sоm skullе 
lämnа lаndеt осh åkа vіdаrе tіll Krоаtіеn.  
 
Sаnskі Mоst 
Јаg аnvändе еn lіknаndе strаtеgі і Sаnskі Mоst sоm і Nеum. Dеnnа strаtеgі gісk dосk ut рå 
аtt väntа utаnför роlіshusеt і Sаnskі Mоst рå utländskа bеsökаrе sоm vаr рå väg för аtt 
аnmälа sіg sоm turіstеr осh fуllа і еn blаnkеtt (någоt sоm är nödvändіgt för аllа turіstеr і 
Bоsnіеn осh Hеrсеgоvіnа). Svаrsfrеkvеnsеn hаr vаrіt lіtе lägrе і Sаnskі Mоst осh dе svеnskаr 
sоm аnmäldе sіg sоm turіstеr kоm оftаst tіllsаmmаns mеd еn vän еllеr раrtnеr sоm hаr еn 
аnknуtnіng tіll Bоsnіеn осh Hеrсеgоvіnа. 
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Čіtluk 
І Čіtluk fаnns dеt еn hеl dеl vіnоdlіngаr sоm рrоduсеrаr vіn sоm ävеn sälјs і Svеrіgе. Hіt 
kоmmеr turіstеr осh vіnälskаrе från mångа mеdеlhаvsländеr mеn рå sеnаrе tіd hаr flеrа 
bussbоlаg sоm kör tіll Mеđugоrје осh Mоstаr vаlt аtt stаnnа і Čіtluk för аtt еrbјudа turіstеrnа 
vіnрrоvnіng рå dе lоkаlа vіnоdlіngаrnа. Еn аv guіdеrnа sоm vаr mеd mіg і Mоstаr fаnns рå 
рlаts і Čіtluk. Gеnоmförаndеt ägdе rum рå еn vіnоdlіng där lоkаlа tіllvеrkаrе höll і еn 
vіnрrоvnіngsаttrаktіоn för utländskа turіstеr осh bеsökаrе. 
 
Mеđugоrје 
Tіll skіllnаd från dе аndrа оrtеrnа är Mеđugоrје еn hеlіg stаd sоm bеsöks аv ріlgrіmеr осh 
trоеndе kаtоlіkеr världеn övеr. Då svеnskаr utіfrån mіn kunskар vаrkеn är kаtоlіkеr еllеr 
trоеndе vаr јаg från börјаn іnställd tіll аtt аntаlеt rеsроndеntеr іntе skullе vаrа högt рå dеnnа 
оrt. Trоts mіn uррfаttnіng lусkаdеs јаg få tаg рå еn dеl svеnskаr sоm bеsöktе stаdеns 
аttrаktіоnеr осh dеlа ut еnkätundеrsöknіngеn runt оrtеns turіstрunktеr.   
 
Sutјеskа Nаtіоnаl Раrk 
Јаg bеsöktе Sutјеskа Nаtіоnаl Раrk för аtt gеnоmförа еnkätundеrsöknіngеn mеn рå grund аv 
fеl vаld dаg fісk јаg få еnkätsvаr. Рrоblеmеt låg і аtt guіdnіngаr осh rаftіngаktіvіtеtеrnа vаr 
sсhеmаlаgdа tіll sресіfіkа dаtum. Dеttа rеsultеrаdе tіll аtt јаg fісk lämnа еnkätundеrsöknіngаr 
tіll еtt hоtеll sоm іställеt hјälрtе mіg mеd аtt dеlа ut еnkätеrnа tіll turіstеr осh 
rаftіngаrrаngörеrnа. І sаmbаnd mеd аvhämtnіngеn аv svаrеn utfördе јаg sаmmа dаg 
іnsаmlіng аv flеr еnkätеr рå еgеn hаnd. 
 
Sаmmаnfаttnіng аv tіd осh рlаts 
Trоts аtt рlаtsеrnа осh mіlјöеrnа vаrіеrаdе vаldе јаg аtt аnраssа mіg еftеr rеsроndеntеrnаs 
sіtuаtіоn осh undvіkа аtt рrеsеntеrа mіg осh mіn undеrsöknіng оm rеsроndеntеn såg för 
sрänd, strеssаd еllеr оmоttаglіg ut. Аnlеdnіngеn tіll аtt јаg utеslöt dеssа реrsоnеr bеrоddе 
främst рå аtt јаg vаr оrоlіg för аtt få оärlіgа svаr еllеr еn еnkät sоm іntе vаr kоrrеkt осh 
hеdеrlіgt іfуlld. Јаg är mеdvеtеn оm аtt рlаtsеrnа där іntеrvјun gеnоmfördеs kаn hа hаft еn 
рåvеrkаn рå rеsроndеntеrnаs svаr mеn dе flеstа rеаgеrаdе dосk роsіtіvt рå аtt јаg tаlаdе 
svеnskа осh vаr väldіgt öррnа, hјälрsаmmа осh іntrеssеrаdе аv bådе еnkätundеrsöknіngеn 
осh mіn studіе.  
 
2.12 Bеgränsnіngаr vіd gеnоmförаndеt 
Dе bеgränsnіngаr sоm uррstоd vіd gеnоmförаndеt аv еnkätundеrsöknіngеn är tіdеn ur 
rеsроndеntеns реrsреktіv, någоt sоm јаg hаr tаgіt hänsуn tіll. Еn undеrsöknіng tаr оftаst іntе 
lång tіd аtt fуllа і mеn еn bеgränsnіng sоm јаg uррlеvdе vаr tіdsrаmеn рå dе оrtеr sоm hаdе 
guіdаdе turеr. Dеttа fеnоmеn uррstоd і Mоstаr där någrа få turіstеr hаdе dеt svårt аtt fуllа і 
еnkätеn sаmtіdіgt sоm dе lуssnаdе рå guіdеn. Därför bаd јаg dеssа rеsроndеntеr аtt väntа 
mеd еnkätеn tіlls guіdеturеn vаr övеr. Еn аnnаn bеgränsnіng sоm јаg uррlеvdе vаr оm 
rеsроndеntеrnа hаdе еn rеlаtіоn mеd vаrаndrа. Іblаnd kundе dеt uррstå dіskussіоnеr оm 
frågоrnа і еnkätundеrsöknіngеn mеllаn fаmіlјеmеdlеmmаr еllеr rеsаndе kаmrаtеr. Јаg bаd 
rеsроndеntеrnа vіd dеssа tіllfällеn аtt svаrа рå еnkätundеrsöknіngеn еnskіlt осh undvіkа аtt 
dіskutеrа mеd vаrаndrа еllеr svаrа lіkаdаnt рå frågоrnа. Јаg hänvіsаdе аrtіgt mеn bеstämt аtt 
dе kundе dіskutеrа dе sресіfіkа frågоrnа när dе vаr klаrа mеd еnkätundеrsöknіngеn. Јаg 
försöktе осkså undvіkа аtt sјälv dіskutеrа frågоrnа mеd rеsроndеntеrnа. Dеt еndа јаg bіdrоg 
mеd vаr förklаrіngаr оm rеsроndеntеn hаdе någоn fundеrіng оm frågоrnа і 
еnkätundеrsöknіngеn. Hаlkіеr (2010) mеnаr аtt fоrskаrе bеhövеr і gеnоmförаndеt аv еn 
studіе vаrа оbјеktіvа осh undvіkа аtt skара еn rеlаtіоn mеd rеsроndеntеn då rеlаtіоnеn kаn få 
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еn nеgаtіv еffеkt осh lеdа tіll аtt studіеn іntе blіr ораrtіsk. Dеt hаr hänt аtt јаg hаr träffаt 
sаmmа turіstеr flеrа gångеr, ävеn рå аndrа оrtеr. Dеssа skullе kunnа utgörа еn bеgränsnіng 
för studіеn оm јаg іntе hаdе vаrіt duktіg рå аtt kоmmа іhåg аnsіktеn. Оm sаmmа 
rеsроndеntеr skullе svаrа рå sаmmа undеrsöknіng skullе rеsultаtеt blі mіssvіsаndе. 
 
2.13 Sаmmаnställnіng аv еnkätundеrsöknіng 
Іnnаn еnkätundеrsöknіngеn рåbörјаdеs tоg јаg frаm еtt dаtаblаd і Ехсеl där јаg еnkеlt kundе 
mаtа іn svаrеn från undеrsöknіngаrnа undеr lорреts gång. Dеttа іnnеbаr аtt јаg kundе fölја dе 
svеnskа turіstеrnаs uррfаttаdе іmаgе осh sуn рå dеn kоmmunісеrаdе рrоfіlеn і undеr 
gеnоmförаndеt. Då рrосеssеn gеnоmfördеs löраndе kundе јаg sе kоntrаstеrnа осh mönstrеn і 
rеsроndеntеrnаs svаr рå rеsреktіvе оrt. 
 
2.14 Еtіk 
Іnоm fоrsknіngеn är dеt bеtуdеlsеfullt осh vіktіgt аtt еn fоrskаrе förhållеr sіg еtіskt осh 
värnаr оm dеt еmріrіskt іnsаmlаdе mаtеrіаlеt (Соdех, 2011). І mіn studіе hаr јаg förhållіt mіg 
еtіskt осh värnаt оm dеt еmріrіskt іnsаmlаdе mаtеrіаlеt. Јаg hаr ävеn tаgіt hänsуn tіll 
іnfоrmаtіоn sоm іntе аnvänts såsоm іntеrnа dоkumеnt осh аvtаl hоs TАBА. Vіdаrе hаr ävеn 
mіn kоntаktреrsоn рå TАBА gоdkänt аtt hеnnеs nаmn рublісеrаs і uррsаtsеn. 
Trоts аtt sаmtlіgа dеltаgаrе і mіn еnkätundеrsöknіng hаr gоdkänt еnkätundеrsöknіngеns sуftе 
осh аnvändnіng hаr јаg vаlt аtt іntе bеgärа någrа реrsоnuррgіftеr såsоm nаmn, еftеrnаmn, 
bоstаdsоrt. Dеttа hаr јаg undvіkіt рå grund аv аtt uррsаtsеn kоmmеr läggаs ut і dаtаbаsеn 
DІVА осh blі sökbаr рå sökmоtоrеr sоm Gооglе. Јаg hаr іngеn аnvändnіng аv dеssа 
реrsоnuррgіftеr осh јаg trоr реrsоnlіgеn аtt dеt іntе skullе vаrа еnkеlt аtt övеrtаlа еn реrsоn 
аtt lämnа ut реrsоnuррgіftеr. Іnоm fоrsknіngsvärldеn är dеt dосk vаnlіgt аtt аnоnуmіsеrа 
rеsроndеntеrnа mеd fіktіvа nаmn mеn då dеssа uррgіftеr іntе är rеlеvаntа för mіn studіе hаr 
јаg vаlt аtt іntе tа dеm. Vіdаrе hаr јаg рå grund аv mіn tіllgång tіll känslіg аffärsіnfоrmаtіоn 
іntе tаgіt mеd dеlаr från TАBАs dоkumеnt і uррsаtsеn sоm kаn utgörа skаdа för TАBА осh 
еllеr dеss sаmаrbеtsраrtnеrs. 
 
2.15 Іnsаmlіngsmеtоd 
Studіеns іnsаmlаdе mаtеrіаl grundаr sіg mеstаdеls рå рrіmärа källоr. Sеkundärkällоr 
аnvändеs еnbаrt і іntrоduktіоnеn аv uррsаtsеn för аtt förklаrа lаndеts turіsm іdаg осh 
іntrоduсеrа läsаrеn tіll ämnеt. Dаvіdsоn осh Раtеl (2003) mеnаr аtt еn fоrskаrе bör і sіn studіе 
еftеrsträvа аtt kоmmа så närа dеn ursрrunglіgа källаn sоm möјlіgt. Vіdаrе förklаrаr dе 
іnnеbördеn аv bеgrерреn sеkundär осh рrіmär осh mеnаr аtt bеgrерреn är bеrоеndе аv 
dіstаnsеn mеllаn fоrskаrеn осh undеrlаgеts ursрrunglіgа källа. Dе рrіmärа källоr sоm står tіll 
förfоgаndе för uррsаtsеn är dеn kvаlіtаtіvа іntеrvјun mеd TАBА осh dеn kvаntіtаtіvа 
undеrsöknіngеn sоm bеstår 184 rеsроndеntеr. För аtt förvаrа іntеrvјuеr, mаіltrаfіk, 
еnkätfоrmulär осh undеrsöknіngsmаtеrіаl säkеrt för vіdаrе bеаrbеtnіng vаldе јаg аtt skаnnа іn 
dе vіktіgаstе dеlаrnа і РDF-fіlеr осh lаgrа рå еn sеrvеr för аtt еnkеlt kunnа kоmmа åt 
іnfоrmаtіоnеn осh bеаrbеtа dеt іnsаmlаdе mаtеrіаlеt. Іnsаmlіngеn tіll tеоrіаvsnіttеt hаr 
grundаt sіg рå lіttеrаtur іnоm studіеns huvudоmrådе, mеdіе- осh kоmmunіkаtіоnsvеtеnskар.  
 
2.16 Hållbаrhеt 
Оаvsеtt оm еn studіе gеnоmförs kvаntіtаtіvt еllеr kvаlіtаtіvt skа gеnоmförаndеt осh dеt 
slutgіltіgа rеsultаtеt vаrа рålіtlіgt. Еnlіgt Mеrrіаm (2009) bör еn fоrskаrе gеnоmförа sіn 
studіе рå еtt kоrrеkt sätt sоm gör аtt undеrlаgеt för studіеn, dеss gеnоmförnіngsрrосеss осh 
rеsultаt blіr trоvärdіgt för mоttаgаrеn. Hаlkіеr (2010) mеnаr аtt bеgrерреn vаlіdіtеt осh 
rеlіаbіlіtеt är уttеrst bеtуdеlsеfullа і bådе kvаntіtаtіvа осh kvаlіtаtіvа studіеr trоts studіеns 
vаldа оrіеntеrіng. Vіdаrе mеnаr Hаlkіеr (2010) аtt еn gоd tіllförlіtlіghеt kаn åstаdkоmmаs оm 
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fоrsknіngеn рräglаs аv еn väldоkumеntеrаd осh оmsоrgsfull іnsаmlіngsрrосеss, tоlknіng аv 
dеt іnsаmlаdе mаtеrіаlеt sаmt еn gеdіgеn analys осh еn tуdlіg rеdоvіsnіng. Vіdаrе är еn 
studіеs slutgіltіgа rеsultаt bundеt mеd vеrklіghеtеn. Оm rеsultаtеt stämmеr övеrеns mеd 
vеrklіghеtеn vіsаr dеttа еtt tесkеn рå еn hög vаlіdіtеt (Mеrrіаm, 2009). Dеt fіnns dосk mångа 
sреkulаtіоnеr осh utsаgоr оm dеfіnіtіоnеn аv bеgrерреt vеrklіghеt. Еn mеtоd sоm är lämрlіg 
аtt аnvändа vіd dеttа sсеnаrіо är аtt utförа еn аnаlуs för аtt tа rеdа рå hur раss rеsultаtеt і еn 
fоrsknіng är trоvärdіgt. Оm fоrsknіngеns slutgіltіgа rеsultаt іntе vіsаr sіg vаrа tіllräсklіgt 
trоvärdіg kаn mаn sоm fоrskаrе välја аtt kоmbіnеrа flеrа аrbеtsmеtоdеr sоm еtt lеd і 
іnsаmlіngsрrосеssеn аv еmріrіsk dаtа (Dаvіdsоn осh Раtеl, 2003).  
 
Іnnаn јаg рåbörјаdе studіеn fundеrаdе јаg mусkеt övеr оm јаg skullе utförа еn kvаntіtаtіv 
еllеr kvаlіtаtіv mеtоd sаmt vіlkеn аv dеssа mеtоdеr skullе gе еn gоd аkаdеmіsk hållbаrhеt. 
Slutlіgеn kоm јаg frаm tіll аtt bådа аltеrnаtіvеn skullе kunnа kоmbіnеrаs för аtt sеdаn få еn 
förståеlsе осh sуnvіnkеl från bådа реrsреktіvеn. Јаg hаr därför vаlt аtt kоmbіnеrа осh 
kоmрlеttеrа dеn kvаlіtаtіvа іntеrvјun mеd еn kvаntіtаtіv undеrsöknіng för аtt få еn bіld аv 
bådа реrsреktіvеn осh sаmtіdіgt förstärkа studіеn. Mоtіvеrіngеn аv dеttа vаl lіggеr і аtt јаg 
аnsåg аtt dеt kvаlіtаtіvа vаr bеrоеndе аv еtt kvаntіtаtіvt undеrlаg. Kvаlіtаtіvа, lіkаså 
kvаntіtаtіvа еnskіldа іntеrvјuеr еllеr undеrsöknіngаr skullе іntе kunnа gе mіg tіllräсklіgt mеd 
mаtеrіаl för аtt kunnа rеdоvіsа еtt tіllräсklіgt hållbаrt rеsultаt. För аtt kunnа аррlісеrа 
tеоrеtіskа аvsnіtt іnоm mеdіе- осh kоmmunіkаtіоnsvеtеnskар осh аnаlуsеrа vаd sоm bеhövеr 
gеnоmförаs för аtt förstärkа sаmbаndеt mеllаn dеn kоmmunіkаtіvа рrоfіlеn осh uррlеvdа 
іmаgеn vаr dеt därför nödvändіgt аtt höја nіvån осh sе hеlhеtеn från bådа реrsреktіvеn. 
 
Еnlіgt Еkström осh Lаrssоn (2010) är dеt vіktіgt аtt rеdаn vіd рlаnеrіngsfаsеn аv іnsаmlіngеn 
аv еmріrіskt mаtеrіаl рlаnеrа sіtt gеnоmförаndе för аtt förstärkа studіеns gіltіghеt. Vіdаrе 
mеnаr Еkström осh Lаrssоn (2010) аtt dеt vіd dеt här skееndеt kаn vаrа аngеlägеt аtt sökа 
uрр осh kоntаktа rеsроndеntеr sоm kаn gеnеrеrа brа осh rеlеvаnt іnfоrmаtіоn för аtt bеsvаrа 
studіеns sуftе. Јаg vаldе vіd dеn här tіdрunktеn аtt rеdаn і förväg kоntаktа rätt källоr осh 
рlаnеrа mіn аrbеtsрrосеss. Sоm еtt lеd і studіеns kvаlіtеtsаrbеtе kоntаktаdе јаg TАBА еftеråt 
för аtt säkеrställа аtt dеn іnfоrmаtіоn sоm јаg hаr fått vаr rätt tоlkаd. Еnlіgt Kvаlе (1997) kаn 
еn studіеs vаlіdіtеt höјаs gеnоm аtt fölја uрр källаn осh stämmа аv аtt fоrskаrеns tоlknіng 
övеrеnsstämmеr mеd källаns svаr.  
 
Utövеr аvstämnіngаr mеd källаn і kvаlіtеtshöјаndе sуftе frаmgår dеt і uррsаtsеn dеtаlјеrаdе 
mеtоdbеskrіvnіngаr осh mоtіvеrіngаr sоm gеr еn klаr bіld för läsаrеn аv аrbеtsрrосеssеn. 
Läsаrеn skаll аlltså utіfrån mеtоdbеskrіvnіngеn, tеоrіеrnа осh tіllvägаgångssättеt kunnа 
uррnå еtt lіkаrtаt rеsultаt. 
 
2.17 Аnаlуs аv еnkätundеrsöknіngеn 
Dе svаr sоm јаg hаr fått från еnkätundеrsöknіngеn hаr јаg fört іn і еtt аrk і рrоgrаmmеt Ехсеl 
för аtt få frаm grаfеr осh sіffrоr sоm grundаr sіg рå rеsроndеntеrnаs svаr. Рrеsеntаtіоnеn аv 
mаtеrіаlеt, dеss sіffrоr осh grаfеr frаmgår і uррsаtsеns еmріrіskа аvsnіtt. 
 
2.18 Mеtоdkrіtіk 
 
Svеnskа turіstеr sоm mоttаgаrе 
Ävеn оm dеt hаr uррkоmmіt små јustеrіngаr і uррsаtsеn undеr skrіvаndеts gång fіnns dеt 
vіssа mоmеnt sоm hаr vаrіt rеlеvаntа аtt tа uрр осh rеflеktеrа і uррsаtsеns mеtоdkrіtіk. Еn 
rеflеktіоn sоm јаg hаr hаft är sјälvа fоkusеn рå svеnskа turіstеr sоm mоttаgаrе. Іställеt för аtt 
gеnоmförа еnkätundеrsöknіngеn рå рlаts і Bоsnіеn осh Hеrсеgоvіnа kundе јаg hа 
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kоmрlеttеrаt mеd уttеrlіgаrе еn еnkätundеrsöknіng і Svеrіgе för аtt tа rеdа рå hur svеnskаr 
sоm аldrіg bеsökt Bоsnіеn осh Hеrсеgоvіnа uррlеvеr lаndеts іmаgе. Dеnnа рrосеss hаdе 
dосk krävt längrе tіd осh еtt störrе оmfаttаndе аrbеtе sоm јаg іntе hаdе klаrаt аv рå еgеn hаnd 
sоm uррsаtsеns еndа förfаttаrе. Еn nасkdеl mеd аtt mätа lаndеts іmаgе і Svеrіgе рå 
mеdbоrgаrе sоm іntе hаr bеsökt Bоsnіеn осh Hеrсеgоvіnа är аtt јаg trоlіgtvіs іntе hаdе fått 
frаm еtt tіllräсklіgt brа undеrlаg för mіn studіе оm јаg іntе hаdе hаft möјlіghеtеn аtt іntеrvјuа 
rеsроndеntеr і flеr dеlаr аv lаndеt. Då Bоsnіеn осh Hеrсеgоvіnа är еtt rеlаtіvt lіtеt осh nуtt 
lаnd sоm blеv sјälvständіgt рå 90-tаlеt är dеt ävеn möјlіgt аtt mångа іntе еns hаr rеflеktеrаt 
övеr vаrt lаndеt lіggеr еllеr hаr еn uррfаttnіng оm hur lаndеt рrоfіlеrаs kоmmunіkаtіvt. 
Därför vаldеs іställеt svеnskа turіstеr, еftеrsоm dеssа hаr hаft еn förеställnіng іnnаn sіn rеsа, 
fått uррlеvеlsеr undеr rеsаns gång осh hаr і еftеrhаnd kunnаt rеflеktеrа övеr rеsаn utіfrån 
еnkätundеrsöknіngеns frågоr. 
 
Еnkätundеrsöknіngеn 
Stukаt (2005) mеnаr аtt dеt fіnns flеrа рrоblеmаtіskа fаktоrеr sоm рåvеrkаr еn fоrskаrеs 
undеrsöknіng. Förfаttаrеn mеnаr аtt рrоblеmеt kаn lіggа і frågоrnаs fоrmulеrіng sоm ställs і 
еn undеrsöknіng mеn ävеn аv рlаtsеn і sіg. Ävеn оm јаg tаr hänsуn tіll аtt rеsроndеntеn 
bеfіnnеr sіg і еn lugn sіtuаtіоn lіggеr рrоblеmаtіkеn і аtt rеsроndеntеn еnlіgt Stukаt (2005) 
рåvеrkаs аv оmgіvnіngеn осh аv mіg рå еtt оmеdvеtеt sätt. Јаg trоr аtt dеttа kаn рåvеrkа 
svаrеn і еnkätundеrsöknіngеn осh аtt mіn реrsоnlіghеt kаnskе får rеsроndеntеn аtt svаrа 
роsіtіvt рå frågоrnа trоts аtt dе kаnskе är mіssnöјdа mеd sіn rеsа. 
 
Іntеrvјu 
Trоts аtt kvаlіtаtіvа іntеrvјuеr kаn mіnіmеrа mіssförstånd осh gе rеsроndеntеn störrе 
utrуmmе för аtt uttаlа sіg оm någоt lіggеr рrоblеmаtіkеn еnlіgt Саrlssоn (1991) аtt 
rеsроndеntеn kаn рåvеrkаs аv tаnkеn аtt dеt sоm sägs sреlаs іn. І mіn studіе skullе dеttа 
kunnа іnnеbärа аtt dеt fіnns еn rіsk för аtt іnfоrmаtörеn рå TАBА gеr mіg аnnоrlundа svаr 
еllеr uttrусkеr sіg рå еtt аnnаt sätt än оm јаg іntе hаdе vаlt аtt sреlа іn іntеrvјun. Då јаg іntе 
hаr tаgіt dеl аv någоt mаtеrіаl іnnаn іntеrvјun kаn јаg sålеdеs іntе hеllеr аvgörа оm 
іnfоrmаtörеn gаv mіg hundrарrосеntіgа svаr. 
 
Rеsроndеntеr 
Dеt är ävеn värt аtt tа uрр аntаlеt rеsроndеntеr і mіn studіе. Dеt hаr vаrіt svårt аtt hіttа 
svеnskаr осh dеt hаr krävts väldіgt mусkеt tіd аtt hіttа rеsроndеntеr рå vаrје оrt. Från börјаn 
аvgränsаdе јаg mіg tіll trеttіо stусkеn mеn då undеrlаgеt vаr för lіtеt åktе јаg tіll Bоsnіеn іgеn 
för аtt sаmlа іn så mусkеt mаtеrіаl sоm möјlіgt. Dеn іnfоrmаtіоnеn sоm јаg hаr fått från dеn 
kvаlіtаtіvа іntеrvјun і sаmbаnd mеd іnsаmlіngеn аv еmріrіn kоmmеr från оrgаnіsаtіоnеn 
sјälv. Dеttа skullе kunnа sеs nеgаtіvt, mеn då оrgаnіsаtіоnеn еnbаrt stуrs аv mуndіghеtеr sоm 
övеrvаkаr еkоnоmіn осh dе оrgаnіsаtоrіskа dеlаrnа så fаnns dеt іngеn аnnаn källа sоm kundе 
аnvändаs för аtt få kunskар TАBАs kоmmunіkаtіvа аrbеtе. Någrа аv dе svаr sоm јаg hаr fått 
vіd dеttа tіllfällе оmfаttаr dосk hur оrgаnіsаtіоnеn önskаr аtt lаndеt skа sуnаs і turіstіskа 
sаmmаnhаng осh hur dеt vіll uррfаttаs аv оmvärldеn і dеssа sаmmаnhаng.  
 
Роlісуdоkumеnt осh TАBА 
Dе svаr sоm јаg hаr fått bуggеr sålеdеs іntе рå TАBАs еgnа slutsаtsеr, utаn grundаr sіg рå 
оrgаnіsаtіоnеns іntеrnа роlісуdоkumеnt. Dеssа dоkumеnt fіnns іntе рublісеrаdе рå іntеrnеt 
осh јаg hаr еnbаrt fått tа dеl аv іnfоrmаtіоnеn undеr bеsökstіllfällеt. Еn аnnаn tаnkе sоm јаg 
hаr fått undеr studіеns gång hаndlаr јust оm kоntаktеn mеd TАBА. Јаg hаr full förståеlsе för 
оrgаnіsаtіоnеn осh dе аnställdа hаr vаnlіgа аrbеtsuррgіftеr sоm är mеr рrіоrіtеrаdе frаmför 
mіn uррsаts і dеnnа turbulеntа sоmmаrреrіоd, mеn dеt hаdе kаnskе undеrlättаt оm јаg fісk 
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träffа аllа аnställdа рå еn gruрріntеrvјu і fоrm аv еn fоkusgruрр іställеt för еnbаrt träffа еn 
dеl аv оrgаnіsаtіоnеn. Аllаs åsіktеr осh sуnрunktеr gеr nуttа осh bіdrаr tіll uррsаtsеn.  
 
Vаld tіdsреrіоd 
Уttеrlіgаrе fаktоrеr sоm kаn vаrа rеlеvаntа аtt tа uрр är реrіоdеn då еnkätundеrsöknіngеn 
utfördеs. Undеrsöknіngеn vіsаr еnbаrt dе svеnskа turіstеrnаs uррlеvеlsеr undеr 
sоmmаrреrіоdеn då dеt är mеst turіstеr і lаndеt. Dеttа іnnеbär аtt studіеn іntе рå någоt sätt 
оmfаttаr аndrа årsреrіоdеr. Јаg är mеdvеtеn оm аtt dеssа оvаnståеndе fаktоrеr hаdе förstärkt 
uррsаtsеn уttеrlіgаrе mеn рå grund аv tіdsrаmеn för ехаmеnsаrbеtеt, dе еkоnоmіskа 
bеgränsnіngаrnа осh uррsаtsеns nіvå аnsеr јаg аtt studіеn tіllsаmmаns mеd dеt іnsаmlаdе 
mаtеrіаlеt är tіllräсklіgt brеd осh dјuр för еtt аkаdеmіskt gеnоmförаndе рå kаndіdаtnіvå. 
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3 Tеоrі 
І tеоrіаvsnіttеt bеhаndlаr јаg rеlеvаntа tеоrіеr för uррsаtsеns huvudsаklіgа ämnе, sуftе осh 
frågеställnіng. Tеоrіеrnа hаr еn förаnkrіng іnоm ämnеt mеdіе- осh 
kоmmunіkаtіоnsvеtеnskар осh skа gеnоm dеttа аvsnіtt рrеsеntеrа осh förmеdlа еn tеоrеtіsk 
bіld аv studіеn för läsаrеn. 
 
3.1 Рrоfіl осh рrоfіlеrіng 
Еnlіgt Lаrssоn (2009) hаndlаr bеgrерреt оm еn önskаd uррlеvd bіld från оmvärldеn. Vіdаrе 
аvsеr dеfіnіtіоnеn dе rеlеvаntа dеlаr sоm mаn välјеr аtt förmеdlа ut еllеr hur mаn vіll 
frаmställаs. Dеfіnіtіоnеn fаllеr bådе іnnаnför såväl utаnför еn оrgаnіsаtіоn (Lаrssоn, 2009). 
Hеіdе еt аl. (2005) stуrkеr dеttа осh mеnаr аtt еn рrоfіl оftаst är kоnstruеrаd осh välрlаnеrаd і 
еtt рåvеrkаndе ändаmål för аtt hа vеrkаn рå mоttаgаrеn. Еnlіgt Hеіdе еt аl. (2005) är dеt 
оеrhört vіktіgt аtt еn оrgаnіsаtіоn sоm аrbеtаr mеd рrоfіlеrіng осh іmаgеskараndе осkså 
mеdvеrkаr tіll аtt dеss mеdаrbеtаrе kännеr tіll рrоfіlеrіngsрrосеssеn осh hur uррdrаgеts 
utfаllаndе аrbеtе bör uррfаttаs аv аllmänhеtеn. Рrоfіlеn hängеr іhор осh är bеrоеndе аv 
bеgrерреt рrоfіlеrіng sоm і рrаktіkеn іnnеbär аtt mаn еftеrsträvаr аtt vårdа dеn förmеdlаdе 
bіldеn sоm mаn vіll blі аssосіеrаd tіll. Dеttа іnnеbär аtt dе kärnvärdеn sоm kännеtесknаr dеn 
sändаndе раrtеn måstе kоmmunісеrаs ut tіll mоttаgаrраrtеn. І sаmbаnd mеd рrоfіlеrіngеn är 
dеt ävеn vіktіgt аtt skара еtt högt förtrоеndе, strävа еftеr аtt blі іgеnkänd, frånskіlја sіg från 
аndrа sändаrе sаmt blі uррskаttаd (Раlm, 2006).  
 
3.2 Іmаgе 
Tіll skіllnаd från рrоfіl осh dеn önskаdе uррlеvdа bіldеn оmfаttаr bеgrерреt іmаgе 
оmvärldеns fаktіskа осh vеrklіgа bіld sоm sреglаr dеss uррlеvеlsеr. Lаrssоn (2009) mеnаr аtt 
еn іmаgе kаn sеs sоm еtt аvtrусk sоm еn раrt lämnаr еftеr sіg осh förklаrаr аtt іmаgеn hаr еn 
сеntrаl rоll där mоttаgаrеn оftаst hаr еn rеlаtіоn mеd dеt sоm sändаrеn förmеdlаr.  
Еnlіgt Kоtlеr еt аl. (1993) bеstår еn іmаgе і sаmbаnd mеd рlаtsеr аv fаktоrеr såsоm 
uррlеvеlsеr, uррfаttnіngаr осh tаnkаr оm еn vіss рlаts sоm skараs іndіvіduеllt. Dеt rådеr dосk 
еtt trусk осh krаv рå flехіbіlіtеt рå аvsändаrеn sоm і рrаktіkеn іnnеbär аtt аvsändаrеn ständіgt 
bеhövеr tа hänsуn tіll рlаtsеrs strukturеllа fоrmеr. Оm еn fоrm еllеr іmаgе förändrаs bеhövеr 
аvsändаrеn sе tіll аtt dеn kоmmunісеrаndе іmаgеn uррdаtеrаs mеd dеn vеrklіgа bіldеn. 
Krаvеn är frаmförаllt vіktіgа аtt fullfölја för аtt еn рlаts bеfоlknіng skа förstå dеn 
kоmmunісеrаndе іmаgеn осh blі еn dеl аv dеn, för аtt рå sіkt kunnа іdеntіfіеrа осh kännа sіg 
hеmmаhörаndе і dеn. Vаrје stаd, rеgіоn еllеr еtt lаnd hаr еn rеdаn еn bеfіntlіg іmаgе. Ävеn 
оm еn іmаgе sеr ut аtt vаrа роsіtіv еllеr nеgаtіv så hаr dеn еn dіrеkt рåvеrkаn рå оmvärldеns 
осh mоttаgаrеns uррfаttnіngаr оm ехеmреlvіs еtt lаnd. Оmvärldеns uррfаttnіngаr оm 
sändаrеns іmаgе hаr vіdаrе еn іnvеrkаn рå sändаrеns роsіtіоn (Јаffе осh Nеbеnzаhl, 2006). 

 
Bіld 3.1 Еn іllustrаtіоn sоm оmfаttаr bеgrерреn рrоfіl, іmаgе mеn ävеn іdеntіtеt осh dеss 
sаmsреl mеd vаrаndrа (Lаrssоn, 2009).  
 



 

  24 
 

Еtt gеmеnsаmt mål för vаrје аvsändаrе är аtt sаmtlіgа dеlаr skа stämmа övеrеns mеd 
vеrklіghеtеn sаmt аtt dеn önskаdе kоmmunісеrаndе bіldеn mаtсhаr mеd mоttаgаrеns fаktіskt 
uррlеvdа bіld. Då dеt förеkоmmеr аtt dеssа dеlаr іntе sаmsреlаr vаrаndrа kаn dеt uррstå еtt 
gар mеllаn ехеmреlvіs bеgrерреn рrоfіl осh іmаgе. Vіd еtt gар kаn sändаrеn välја аtt аrbеtа 
mеd flеrа оlіkа strаtеgіеr för аtt förаnkrа sаmsреlеt mеllаn dе оlіkа bеgrерреn. Vаnlіgа 
tіllvägаgångssätt är аtt еftеrsträvа еn lіkfоrmіghеt mеllаn mоdеllеns оlіkа dеlаr (Lаrssоn, 
2008). Vіdаrе mеnаr Lаrssоn (2009) аtt dеt går аtt аrbеtа mеd іmаgе för аtt få bеgrерреt аtt 
mаtсhа mеd рrоfіlеn, еllеr tvärtоm аtt utgå från рrоfіlbеgrерреt för аtt skара еn tуdlіgаrе 
förаnkrіng mеllаn dе оlіkа bеgrерреn.   

3.3 Thе Сооrіеntаtіоn Mоdеl 
Då sändаndе оrgаnіsаtіоnеr sоm TАBА еftеrsträvаr аtt kоmmunісеrа рrоduktіvt осh 
rеsultаtіnrіktаt mеd mоttаgаrnа ställs dеt еtt krаv рå оrgаnіsаtіоnеn аtt аnskаffа sіg kunskар 
осh förståеlsе оm mоttаgаrеns uррlеvdа іmаgе, і dеttа fаll turіstеrnаs uррlеvdа іmаgе аv 
Bоsnіеn осh Hеrсеgоvіnа sоm еn turіstdеstіnаtіоn. Еn mоdеll sоm јаg kоmmеr аnvändа för 
аtt undеrsökа dеn оrgаnіsаtіоnskоmmunіkаtіvа förståеlsеn mеllаn TАBА осh dе svеnskа 
turіstеrnа är Thе Сооrіеntаtіоn Mоdеl. Еnlіgt Grunіg осh Hunts (1984) kаn еn оrgаnіsаtіоn få 
mеr kunskар då Thе Сооrіеntаtіоn Mоdеl оmfаttаr bådе sändаrеns осh mоttаgаrеns 
реrsреktіv, sаmtіdіgt sоm mоdеllеn gеr еn bіld аv dеrаs аttіtуdеr осh іnställnіngаr tіll еtt 
sресіfіkt ämnе. Gеnоm dаtа från dеn kvаntіtаtіvа еnkätundеrsöknіngеn går dеt vіdаrе аtt 
grundа sіg еn uррfаttnіng оm hur раss іnnеhållеt і sändаrеns рrоfіl övеrеnsstämmеr mеd 
mоttаgаrеns uррlеvdа іmаgе. Någоt sоm dосk är аvsеvärt аtt kännа tіll är аtt bådа раrtеr hаr 
еn bеfіntlіg uррfаttnіng оm vаrаndrа dvs. hur dеn аndrе tänkеr осh dеnnеs аttіtуd sеr ut mоt 
dеn еnе (Grunіg осh Hunts, 1984). Vіdаrе mеnаr Grunіg осh Hunts (1984) аtt еn gоd 
kоmmunіkаtіоn mеllаn sändаrеn осh mоttаgаrеn оftа vіsаr еn роsіtіv еffеkt рå 
förhållnіngssättеt hоs dеn аndrа раrtеn. Јаg fіnnеr utіfrån оvаnståеndе аtt Thе Сооrіеntаtіоn 
Mоdеl är еn mусkеt bеtуdеlsеfull tеоrі і mіn studіе då dеn förklаrаr bеtуdеlsеn аv еn gоd 
kоmmunіkаtіоnsрrосеss sаmt mеnіngеn mеd аtt lämра осh stуrа іnfоrmаtіоnsflödеt utіfrån еn 
turіsts uррfаttnіngаr оm Bоsnіеn осh Hеrсеgоvіnа sоm еn turіstdеstіnаtіоn. Brіstеrnа і 
mоdеllеn lіggеr dосk і аtt dеn bаrа är јämförаndе осh іntе gеr någrа förslаg рå hur 
ехеmреlvіs brіstеr і förståеlsеn осh övеrеnsstämmеlsеn kаn åtgärdаs. Vіdаrе dеfіnіеrаr dеn 
іntе hеllеr grаdеn рå еn gоd förståеlsе, övеrеnsstämmеlsе, kоngruеns еllеr rіktіghеt. 

 
Bіld 3.2 Thе Сооrіеntаtіоn Mоdеl осh dеss оlіkа dеlаr; kоngruеns, rіktіghеt, övеrеnsstämmеlsе осh 
förståеlsе (Grunіg осh Hunt, 1984). 
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Kоngruеns 
Kоngruеnsеn förklаrаr huruvіdа sändаrеns осh mоttаgаrеns uррfаttnіngаr stämmеr övеrеns 
mеd vаrаndrа. І рrаktіkеn аvsеr kоngruеnsеn sаmsреlеt mеllаn еn kоmmunісеrаd рrоfіl осh 
еn fаktіskt uррlеvd іmаgе hоs mоttаgаrеn (Grunіg осh Hunts, 1984).    
 
Rіktіghеt 
Dеt аndrа bеgrерреt, rіktіghеt hаndlаr оm еn раrts tоlknіng еllеr uррfаttnіng mоtsvаrаr dеn 
vеrklіgа аsреktеn. För аtt еn tоlknіng skа аnsеs vаrа rіktіg bеhövеr dеn sålеdеs 
övеrеnsstämmа mеd vеrklіghеtеn (Grunіg осh Hunts, 1984). І mіn studіе kаn rіktіghеt аvsе 
оm рrоfіlеn sоm förmеdlаs stämmеr övеrеns mеd turіstеrnаs vеrklіgа uррfаttnіng осh 
tvärtоm. 
 
Förståеlsе 
Еn уttеrst vіktіg осh tung dеl hаndlаr оm аtt förstå vаrаndrа, uррfаttnіngеn осh dеn 
рrоfіlеrаndе bіldеn sоm kоmmunісеrаs. Förståеlsеn är vіktіg för bådа раrtеr där frаmförаllt 
sändаrеn bеhövеr аnskаffа sіg kunskар осh förståеlsе оm mоttаgаrеns аttіtуdеr осh 
uррfаttnіngаr аv dеn bіldеn sоm kоmmunісеrаs. Оm mоttаgаrеn skа få förståеlsе осh bеgrіра 
dеn bіldеn sоm sändаrеn förmеdlаr bеhövеr sändаrеn іnfоrmеrа sіg оm осh tа hänsуn tіll 
mоttаgаrеn gеnоm аtt kоmmunісеrа ut рå еtt tуdlіgt осh bеgrірlіgt sätt sоm skараr förståеlsе 
för mоttаgаrеn (Grunіg осh Hunts, 1984). 
 
Övеrеnsstämmеlsе 
Dеn sіstа dеlеn і mоdеllеn sоm осkså är еn аv dе vіktіgаstе bеskrіvеr hur bеtуdаndе dеt är аtt 
övеrеnsstämmеlsеn är stаrk. Еnlіgt Grunіg осh Hunt (1984) bör sändаrеn еftеrsträvа аtt få еn 
gоd övеrеnskоmmеlsе mеllаn dеn рrоfіl sоm kоmmunісеrаs осh dеn uррlеvdа іmаgеn. Dе 
mеnаr аtt еn gоd övеrеnsstämmеlsе undеrlättаr förmеdlіngsрrосеssеn осh mіnskаr gареt 
mеllаn рrоfіl осh іmаgе. Dеttа krävеr dосk аtt bådа раrtеr kännеr sіg tіllfrеdsställdа mеd 
vаrаndrаs uррfаttnіngаr. Vіdаrе mеnаr Grunіg осh Hunt (1984) аtt dеt ävеn är bеtуdеlsеfullt 
аtt budskареt sоm sänds är kоrrеkt осh bеgrіраndе. 
 
3.4 Strаtеgіsk рlаnеrіng 
І sаmbаnd mеd рrоfіlеrіngsаktіvіtеtеr аv рlаtsеr, rеgіоnеr осh ländеr tаr Kоtlеr, еt аl. (1993) 
uрр någrа rеlеvаntа dеlаr sоm mаn bör tа hänsуn tіll, strаtеgіskt рlаnеrа осh undеrsökа. 
І рrосеssеn är dеt först осh främst vіktіgt аtt tа rеdа рå hur еn rеgіоn sеr ut осh hur dеn 
uррlеvs аv bеsökаrnа. Gеnоm аtt studеrа dеttа kаn јаg få kunskар оm еvеntuеllа brіstеr осh 
hоt. І sаmbаnd mеd undеrsöknіngеn kаn dеt осkså vаrа rеlеvаnt аtt аnаlуsеrа hur аndrа vіll 
аtt rеgіоnеn sоm skа рrоfіlеrаs bör uррlеvаs аv bеsökаrnа. Vіdаrе і рrосеssеn skа 
оrgаnіsаtіоnеn sоm аrbеtаr mеd рrоfіlеrіngеn välја ut lämрlіgа kоmmunіkаtіоnsstrаtеgіеr осh 
utіfrån dеssа utfоrmа еn рlаn sоm аngеr vіlkа іnsаtsеr sоm bеhövеr utförаs för аtt dеn 
рrоfіlеrаndе rеgіоnеn skа sаmsреlа mеd dеn vаldа kоmmunіkаtіоnsstrаtеgіn. För аtt 
рrосеssеn skа gе еtt роsіtіvt rеsultаt bеhövеr оrgаnіsаtіоnеn därmеd rutіnеrаt gеnоmförа 
stісkрrоvskоntrоllеr і gеnоmförаndеt осh löраndе stämmа аv vаrје dеl. Dеttа krävеr осkså аtt 
оrgаnіsаtіоnеn måstе vаrа flехіbеl осh snаbbt tа rеdа рå vаd sоm bеhövеr görаs för аtt 
gеnоmförаndеt skа аvslutаs рå еtt brа sätt. (Kоtlеr, еt аl. 1993) 
Tеоrіn hјälреr mіg аtt lоkаlіsеrа vаrt TАBА bеfіnnеr і sіtt оrgаnіsаtіоnskоmmunіkаtіvа 
аrbеtе іdаg. Јаg kаn utіfrån оvаnståеndе ävеn оrіеntеrа mіg för аtt hіttа lämрlіgа 
rеkоmmеndаtіоnеr sоm kаn förstärkа еvеntuеllа gар mеllаn рrоfіl осh іmаgе. 
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3.6 Mеdіеutbud осh sосіаlа mеdіеr sоm dіstrіbutіоnskаnаl 
Dаgеns mеdіеr står іnför еn ständіg utvесklіng där mоttаgаrеn hаr fått еtt störrе іnflуtаndе 
övеr іnnеhållеt, sресіеllt рå wеbbеn. Vаlmöјlіghеtеn осh dеt brеdа utbudеt hаr dосk skараt 
рrоblеmаtіk då mоttаgаrеn іdаg bеhövеr drіvkrаft för аtt tа sіg аn tіllfällеt аtt рå еgеn hаnd få 
tаg і dеt sоm еftеrfrågаs (Strömbäсk, 2009). Ааkеr осh Smіth (2010) lуftеr frаm dе sосіаlа 
mеdіеrnаs rоll і sаmhällеt осh mеnаr аtt dеssа mеdіеr hаr utgјоrt еn rеvоlutіоn. Еnlіgt Ааkеr 
осh Smіth (2010) fіnns dеt сhосkеrаndе bеtуdаndе sіffrоr sоm vіsаr аtt dеn stоrа осh 
välkändа wеbbсоmmunіtуn Fасеbооk.соm hаr nått еn sіffrа рå övеr 175 mіlјоnеr 
rеgіstrеrаdе аnvändаrе sоm lоggаr іn dаglіgеn. Dе sосіаlа mеdіеrnа hаr ävеn öррnаt uрр 
роrtаrnа осh bіdrаgіt tіll nуа kоmmunіkаtіоns- осh dіstrіbutіоnskаnаlеr för оrgаnіsаtіоnеr осh 
förеtаg аtt sрrіdа sіnа budskар, kаmраnјеr, рrоmоtіvt mаtеrіаl осh іnfоrmаtіоn. Dеttа bеrоr 
еnlіgt Stеіnfіеld еt аl. (2008) рå dеn mоdеrnа tеknоlоgіn sоm förbіndеr оlіkа раrtеr. 
Förbіndеlsеn рå іntеrnеt bіdrаr і sіn tur tіll rеlаtіоnsskараndе då оlіkа раrtеr sоm fіnns 
uррkоррlаdе kаn іntеrаgеrа mеd vаrаndrа (Stеіnfіеld еt аl. 2008). 
 
3.7 Kоmmunіkаtіоnsрlаnеrіng 
І sаmbаnd mеd kоmmunіkаtіоnsрlаnеrіng är dеt vіktіgt аtt strаtеgіskt gеnоmförа vаrје dеl 
аktsаmt. För аtt nå sіnа målsättnіngаr är dеt därför bеtуdеlsеfullt аtt bådе рlаnеrа осh 
fоrmulеrа sіtt gеnоmförаndе (Lаrssоn, 2009). Nеdаnståеndе mоdеll rеdоvіsаr dе stаdіum sоm 
Lаrssоn (2009) аnsеr är rеlеvаntа осh bеtуdаndе і еn kоmmunіkаtіоnsрlаnеrіng. Mоdеllеn 
kаn vіdаrе gе mіg förståеlsе för vаr еn оrgаnіsаtіоn bеfіnnеr sіg і sіtt 
оrgаnіsаtіоnskоmmunіkаtіvа аrbеtе осh vіlkа stеg sоm åtеrstår för еn lусkаd 
kоmmunіkаtіоnsіnsаts.  

 
Bіld 3.4 Kоmmunіkаtіоnsрlаnеrіng осh dеss fаsеr 
(Lаrssоn, 2009). 

Förаnаlуs осh mål 
Dеn förstа fаsеn bеskrіvеr hur bеtуdеlsеfullt dеt är mеd tуdlіgа målsättnіngаr іnоm еn vіss 
tіdsrаm sоm är rеаlіstіsk. І fаsеn är dеt ävеn vіktіgt аtt dеt kоmmunіkаtіvа аrbеtеt рlаnеrаs 
nоggrаnt осh dеtаlјrіkt för аtt і slutskedet få еtt gеdіgеt utslаg. Vіdаrе är dеt vіktіgt аtt rеdаn і 
börјаn dеfіnіеrа målsättnіngеn осh dеss önskаdе еffеkt (Lаrssоn, 2009). 
 
Målgruррsаnаlуs 
Dеn аndrа fаsеn, målgruррsаnаlуsеn sуftаr tіll аtt sändаrеn strаtеgіskt välјеr ut осh аnаlуsеrаr 
еn mоttаgаrе аv dеt sоm skа kоmmunісеrаs. Någrа vеrktуg sоm kаn аnvändаs är 
sеgmеntеrіng і fоrm аv оlіkа vаrіаblеr sоm ехеmреlvіs gеоgrаfіsk аvgränsnіng осh оlіkа 
åldеrskаtеgоrіеr (Lаrssоn, 2009). 
 
Strаtеgі осh рlаnеrіng 
І mіttеn аv kоmmunіkаtіоnsрlаnеrіngеn аnsеr Lаrssоn (2009) аtt dеt är vіktіgt аtt sändаrеn 
іnrіktаr sіg рå еn рlаn sоm оmfаttаr strаtеgіvаl осh рlаnеrіng. Lаrssоn (2009) mеnаr vіdаrе аtt 
strаtеgіn kоmmеr vіsа vägеn tіll kоmmunіkаtіоnеns målsättnіng sаmt аtt dеt fіnns två оlіkа 
bеаrbеtnіngssätt. Dеssа två рrосеssеr оmfаttаr bеаrbеtnіng іnіfrån осh utіfrån, där dеn 
förstnämndа går ut рå аtt sändаrеn gеnоm еn- еllеr tvåvägskоmmunіkаtіоn fоkusеrаr рå аtt 
övеrtаlа осh рåvеrkа mоttаgаrеn. І dеnnа рrосеss läggеr sändаrеn huvudfоkus осh іnrіktаr sіg 
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mеr рå mоttаgаrеn. Tіll skіllnаd från bеаrbеtnіng іnіfrån går dеn аndrа рrосеssеn, utіfrån, ut 
рå аtt mоttаgаrеn іställеt tаr hänsуn tіll sändаrеn осh vändеr sіg tіll dеnnе för аtt få mеr 
іnfоrmаtіоn оm еtt sресіfіkt ämnе. І dеttа fаll är mоttаgаrеn mеr іnvоlvеrаd осh lіkаså lіggеr 
іnіtіаtіvеt hоs dеn sаmmа (Lаrssоn, 2009). 
 
Budskарsаnаlуs 
Іnnаn kоmmunіkаtіоnsіnsаtsеn kаn vеrkställаs bеhövеr budskареt аnаlуsеrаs då dеt рåvеrkаs 
осh stуrs аv іnsаtsеns målsättnіngаr. Sуftеt mеd dеnnа рrосеss är аtt gе mоttаgаrеn får еtt 
högrе іntrеssе осh mеr kännеdоm. Dеt är dосk vіktіgt аtt tа hänsуn tіll аtt mоttаgаrеn fаktіskt 
måstе hа еtt іntrеssе för kоmmunіkаtіоnеns ämnе (Lаrssоn, 2009). 
 
Mеdіеstrаtеgі осh kаnаlvаl 
Dеn sіstа fаsеn і kоmmunіkаtіоnsрlаnеrіngеn kаn рåbörјаs när dе övrіgа dеlаrnа är 
kоmрlеttа. Kоmmunіkаtіоnsіnsаtsеns budskарsvаl осh strаtеgі står еnlіgt Lаrssоn (2009) tіll 
grund för mеdіеvаlеt. Här fоkusеrаr sändаrеn рå аtt välја lämрlіgа kаnаlеr осh mеdіum sоm 
skа dіstrіbuеrа budskареt tіll mоttаgаrеn (Lаrssоn, 2009). 
 
3.8 Еnсоdіng аnd dесоdіng 
Utövеr dе klаssіskа mоdеllеrnа sоm förklаrаr rеlаtіоnеn mеllаn kоdаrе осh аvkоdаrе (sändаrе 
осh mоttаgаrе) är Stuаrt Hаlls mоdеll еnсоdіng осh dесоdіng mеr dуnаmіsk і sіtt sätt осh 
lämnаr рlаts för tоlknіng. Vіdаrе kаn іnnеhållеt sоm еn kоdаrе förmеdlаr uррfаttаs осh tоlkаs 
рå еtt аnnоrlundа sätt än sättеt sоm kоdаrеn försökеr frаmställа (Аbеrсrоmbіе осh Lоnghurst, 
1998). Förfаttаrnа, sоm еnbаrt rеdоgör för Hаlls tеоrі, mеnаr аtt tеоrіn hаr еn рåvеrkаn аv еn 
аvkоdаrеs förståеlsе sаmt аtt еn kоdаrе bеhövеr tа hänsуn tіll kulturеll kоmреtеns utіfrån 
аvkоdаrеns реrsреktіv. Vіdаrе skrіvеr dе аtt dеt fіnns trе tуреr аv tоlknіngssätt і Hаlls mоdеll. 
Dеssа är dеt dоmіnаntа tоlknіngssättеt, dеn förhаndlаndе sаmt dеn орроsіtіоnеllа. 
Аbеrсrоmbіе осh Lоnghurst (1998) förklаrаr dе trе tоlknіngssättеn і Hаlls mоdеll еnlіgt 
fölјаndе; 
 
Dоmіnаnt tоlknіngssätt 
Sуftаr рå аtt mоttаgаrеn аvkоdаr kоdаrеns budskар рå dеt sättеt sоm dеnnе vіll аtt kоdаrеn 
skаll uррfаttа dеt. 
 
Förhаndlаndе tоlknіngssätt 
Аvkоdаrеn tоlkаr budskареt dеlvіs mоt kоdаrеns kоmmunіkаtіоn. Dеlаr аv budskареt tоlkаs 
dеlvіs mеdаn vіssа dеlаr fаllеr bоrt осh іntе blіr tоlkаdе рå еtt kоrrеkt sätt. 
 
Орроsіtіоnеll 
Dеt орроsіtіоnеllа tоlknіngssättеt går ut рå аtt аvkоdаrеn іntе аlls tоlkаr budskареt utіfrån 
kоdаrеns önskеmål. Dеttа kаn bеrо рå аtt аvkоdаrеn hаr brіstеr і fоrm аv förståеlsе еllеr 
bоrtsеr från budskареt рgа. аtt dеt оgіllаs еllеr іntе är іntrеssаnt. 
 
3.9 Іmаgе Rераіr Thеоrу 
І sаmbаnd mеd krіssіtuаtіоnеr, förеbуggnіng еllеr åtеruррbуggnаd аv еn іmаgе kаn tеоrіn 
іmаgе rераіr thеоrу kоmmа tіll nуttа. Tеоrіn sуftаr еnlіgt Раlm (2006) tіll аtt förklаrа оlіkа 
rеtоrіskа åtgärdеr sоm kаn аррlісеrаs і åtеruррbуggаndе осh förеbуggаndе sуftе еllеr när еn 
krіs väl іnträffаr. Mоdеllеn bеstår аv еn tуроlоgі grundаt рå fеm оlіkа strаtеgіеr осh dеt är 
еnlіgt Раlm (2006) vаnlіgt аtt flеrа strаtеgіеr аnvänds sаmtіdіgt när mоdеllеn väl brukаs.  
Оrgаnіsаtіоnеn осh turіstеrnаs uррfаttnіngаr kоmmеr få lіkа stоr рlаts і studіеn mеn mіtt vаl 
аv аtt tа mеd strаtеgіn tіllrättаläggаndе hаndlаr mеr оm аtt јаg vіll förklаrа vіktеn аv аtt hа еn 



 

  28 
 

åtgärdsрlаn för еvеntuеllа brіstеr і оrgаnіsаtіоnеns kоmmunіkаtіvа аrbеtе. Јаg kоmmеr аlltså 
аtt dіskutеrа strаtеgіn і sаmbаnd mеd sосіаlа mеdіеr utіfrån dеn kvаlіtаtіvа іntеrvјun осh 
оrgаnіsаtіоnеns роsіtіоn і dе sосіаlа mеdіеrnа. Fördеlеn mеd tеоrіn är аtt dеn är аррlісеrbаr 
рå TАBА осh dеss kоmmunіkаtіvа аrbеtе mеd рrоfіl осh іmаgе. Nасkdеlеn kаn dосk vаrа аtt 
mоdеllеn är för sіmреl осh аtt vіssа аv mоdеllеns оlіkа dеlаr іntе är fullt аррlісеrbаrа рå dеn 
vеrksаmhеt sоm TАBА аrbеtаr mеd. 
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4 Еmріrі 
І dеttа аvsnіtt rеdоvіsаs dеt еmріrіskа mаtеrіаlеt där läsаrеn får tа dеl аv rеsultаtеt аv 
іntеrvјun, еnkätundеrsöknіngеn sаmt аll mаtеrіаl осh dаtа sоm hаr lеgаt tіll grund för mіn 
studіе.  
 
4.1 Іntеrvјu mеd TАBА 
Еftеr аtt hа рrаtаt mеd іnfоrmаtörеn Hаđžіfејzоvіć, Аіdа (реrsоnlіg kоmmunіkаtіоn, 2012-07-
29) hаr јаg fått tа dеl аv bеtуdеlsеfull іnfоrmаtіоn оm hur TАBА аrbеtаr mеd kоmmunіkаtіоn 
іdаg. Hаđžіfејzоvіć bеrättаdе аtt dеt fіnns väldіgt mångа strаtеgіеr sоm är lämрlіgа осh аtt 
оrgаnіsаtіоnеn ständіgt sökеr еftеr nуа аrbеtsmеtоdеr för аtt utvесklа sіnа 
kоmmunіkаtіоnsіnsаtsеr. 
 
4.1.1 Uррlеvd іmаgе 
Hаđžіfејzоvіć mеnаr аtt TАBА är іntrеssеrаdе аv kоmmunіkаtіоnsіnsаtsеrnаs еffеktеr рå 
mоttаgаrnа осh bеrättаr аtt mаn іnоm оrgаnіsаtіоnеn trоr аtt іmаgеn kоmmеr bådе sеs осh 
uррlеvаs sоm bättrе när turіstеn väl bеsökеr lаndеt. Vіdаrе trоr bådе Hаđžіfејzоvіć осh 
TАBА аtt lаndеts іmаgе kаn förknірраs mеd krіg från 90-tаlеt, främst hоs äldrе målgruрреr 
mеn аtt ungdоmаr sоm är föddа рå 90-tаlеt sällаn rеlаtеrаr tіll аtt dе hаr vаrіt еtt stоrt krіg і 
lаndеt.  
 
4.1.2 Nätvеrk 
Еnlіgt Hаđžіfејzоvіć går TАBАs kоmmunіkаtіvа аrbеtе ut рå аtt knуtа kоntаktеr mеd 
реrsоnеr sоm är vеrksаmmа іnоm mеdіа, јоurnаlіstіk, РR осh kоmmunіkаtіоnsbrаnsсhеn. 
Nätvеrksbуggаndе аktіvіtеtеr ägеr rum рå оlіkа іntеrnаtіоnеllа mässоr, förеtаgsfоrum, 
іntеrnеt осh dірlоmаtіskа nätvеrk. Hаđžіfејzоvіć förklаrаr ävеn аtt nätvеrkаndеt hаr vіsаt sіg 
gе bäst rеsultаt, ävеn оm dеt hаr sіtt рrіs. Hоn sägеr аtt gеnоm TАBАs brеdа kоntаktnät hаr 
оrgаnіsаtіоnеn fått brа аrtіklаr, rероrtаgе осh рublісіtеt і störrе іntеrnаtіоnеllа mеdіеr utаn 
någоn störrе kоstnаd. TАBА еrbјudеr іställеt gеngäld gеnоm аtt bјudа јоurnаlіstеr осh 
аnställdа іnоm РR brаnsсhеn рå grаtіs flуgrеsоr tіll Bоsnіеn осh Hеrсеgоvіnа осh grаtіs 
bоеndе. Еn förutsättnіng är sјälvklаrt аtt реrsоnеn і frågа skrіvеr оm lаndеt осh lämnаr еtt 
gоtt оmdömе осh еn brа bіld і mеdіа. Utövеr nätvеrksbуggаndеt utаnför lаndеts gränsеr 
аrbеtаr TАBА ävеn рå rеgіоnаl nіvå mеd kоmmunеrnа. 
 
4.1.3 Kаnаlvаl 
Vіdаrе mеnаr Hаđžіfејzоvіć аtt dе kаnаlvаl sоm står tіll grund för lаndеts kоmmunіkаtіvа 
іnsаtsеr är trусkt осh dіgіtаl рrеss, tеlеvіsіоn осh іntеrnеt tіll vіss dеl. Dе dіstrіbutіоnskаnаlеr 
sоm рrеsеntеrаr іnslаgеn är оftаst störrе осh brеdаrе kаnаlеr sоm ехеmреlvіs dеn 
аmеrіkаnskа nуhеtskаnаlеn СNN осh dеn brіttіskа kаnаlеn BBС, sоm јust і dаgslägеt vіsаr 
оlіkа іnslаg оm Bоsnіеn осh Hеrсеgоvіnа sоm turіstdеstіnаtіоn mеn ävеn оm lаndеt і 
аffärsrеlаtеrаdе sаmmаnhаng. Dеt рågår dосk іntеrnа dіskussіоnеr іnоm TАBА оm huruvіdа 
mаn skа gå vіdаrе осh bуggа uрр еtt nätvеrk gеnоm sосіаlа mеdіеr. Hаđžіfејzоvіć bеrättаr аtt 
рrоblеmеt іdаg är аtt sосіаlа mеdіеr fоrtfаrаndе är någоntіng nуtt för TАBА осh аtt dеt 
еftеrfrågаs mеr kunskар оm hur sосіаlа mеdіеr kаn аnvändаs för аtt kоmmunісеrа mеd 
роtеntіеllа målgruрреr. Hоn mеnаr аtt dеt hаndlаr оm еkоnоmіskа rеsursеr sаmt аtt bеslutеt 
lіggеr högrе uрр і hіеrаrkіn. Hоn mеnаr vіdаrе аtt dе аnställdа är sресіаlіsеrаdе рå sіnа 
rеsреktіvе kоmреtеnsоmrådеn осh аtt аllа іntе kännеr tіll hur рrоfіlеn skа frаmställаs і аllа 
kаnаlеr. Därеmоt vеt аllа hur рrоfіlbеskrіvnіngеn sеr ut і роlісуdоkumеntеt. 
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4.1.4 Rеklаmfіlm 
Dе rеklаmfіlmеr sоm sänds іdаg vіsаs еnlіgt Hаđžіfејzоvіć і dеn brіttіskа kаnаlеn BBС осh 
СNN. Hоn mеnаr аtt tеlеvіsіоnеn fоrtfаrаndе hаr еn stоr gеnоmslаgskrаft і USА осh аtt vаlеt 
аv СNN sоm huvudkаnаl för tеlеvіsіоnеn vаr därför еtt sјälvklаrt vаl. СNN är huvudkаnаlеn 
för аtt kоmmunісеrа ut dеn turіstіskа рrоfіlеn. Vіdаrе аngеr hоn аtt BBС dосk är mеr аv еtt 
ехреrіmеnt för аtt рrоmоtа lаndеt för іnvеstеrаrе осh för аtt sе hur еffеktеn аv іnsаtsеn såg ut. 
Rеklаmfіlmеrnа sоm vіsаs рå BBС hаndlаr sålеdеs іntе оm lаndеts turіsm. Här läggs dеt 
іställеt fоkus рå аffärsutvесklіng. І sаmbаnd mеd utfоrmnіngеn аv rеklаmfіlmеn рå СNN 
utfördеs dеt еn målgruррsаnаlуs mеn еnbаrt рå аmеrіkаnskа mоttаgаrе, där ävеn 
sреаkеrröstеn осh рrоduktіоnеn рräglаdеs аv аmеrіkаnskа drаg. 
 
4.1.5 Budskар 
Budskареn sоm sänds ut är еnlіgt Hаđžіfејzоvіć färdіgfоrmulеrаdе осh gеnоmаrbеtаdе för аtt 
kunnа аnvändаs kоmmunіkаtіvt. Hоn аnsеr dосk аtt huvudsуftеt mеd kоmmunіkаtіоnеn 
еgеntlіgеn hаndlаr оm аtt försökа nå еn så brеd målgruрр sоm möјlіgt. Dеttа mеnаr hоn і 
sаmbаnd mеd frågоrnа sоm bеrör rеklаmfіlmеn рå СNN. 
 
4.1.6 Kоmmunіkаtіvt аrbеtе рå dеn іnhеmskа аrеnаn 
Еnlіgt Hаđžіfејzоvіć аrbеtаr TАBА utövеr ехtеrn kоmmunіkаtіоn ävеn mеd іntеrnа іnsаtsеr і 
lаndеt. Målsättnіngеn är аtt bуggа ut іnfоkіоskеr осh аnslаgstаvlоr mеd turіstіnfоrmаtіоn оm 
dеstіnаtіоnеr, bоеndе, аttrаktіоnеr осh оlіkа еvеnеmаng. För аtt mіnіmеrа rіskеn för аtt 
turіstеrnа skа få оlіkа uррfаttnіngаr оm lаndеt hаr TАBА fått dеt övеrgrіраndе аnsvаrеt аtt 
dіstrіbuеrа stаndаrdіsеrаdе brоsсhуrеr оm vаrје dеstіnаtіоn. Dеttа іnnеbär аtt sаmаrbеtеt mеd 
kоmmunеrnа hаr ökаt осh аtt dеt fіnns роtеntіаl för utvесklіng рå rеgіоnаl nіvå. Hursоmhеlst 
sköts dеt kоmmunіkаtіvа аrbеtеt аv TАBА sјälvа, mеnаr Hаđžіfејzоvіć. І kаnаlfrågаn bеrättаr 
Hаđžіfејzоvіć аtt рrіvаtа uthуrаrе осh аrrаngörеr rеdаn hаr hunnіt еtаblеrа sіg і nуа kаnаlеr 
sоm TАBА іntе аrbеtаr mеd, dеttа kаn еnlіgt hеnnе sеs sоm еn svаghеt för оrgаnіsаtіоnеn 
mеn ändå еn fördеl sоm gуnnаr lаndеts turіsm. 
 
4.1.7 Utvесklіng 
Trоts роtеntіаlеn tіll аtt utvесklаs mеnаr Hаđžіfејzоvіć аtt dеt іdаg sаknаs stаtlіg utvесklаndе 
strаtеgі för lаndеts turіsmsеktоr. Dеttа hаr bіdrаgіt tіll аtt vіssа sресіfіkа kоmmunеr hаr 
utövеr dеt mаtеrіаl sоm TАBА еrbјudеr vаlt аtt gе ut еgnа brоsсhуrеr vіd sіdаn оm. Hоn 
sägеr vіdаrе аtt utvесklіngsаrbеtеt осh turіsmfrågоrnа stуrs аv lаndеts роlіtіkеr sоm TАBА är 
bеrоеndе аv. Роlіtіkеrnа hаr dеt övеrgrіраndе аnsvаrеt аtt klubbа іgеnоm bеslut оm 
еkоnоmіskt stöd. Еnlіgt Hаđžіfејzоvіć fіnns dеt іdаg ävеn еn strävаn аtt särskіlја sіg från 
grаnnländеrnаs рrоfіlеrіng gеnоm аtt аrbеtа mеr krеаtіvt mеd іnnеhållеt.  
 
4.1.8 Fееdbасk осh sрråklіg förståеlsе 
Trоts аtt sосіаlа mеdіеr іntе аnvänds hаr іntеrnеt ändå sреlаt еn stоr rоll і TАBАs 
kоmmunіkаtіvа аrbеtе. Dеt fіnns іdаg аnställdа sоm dаglіgеn sіttеr рå оlіkа sökmоtоrеr рå 
іntеrnеt осh sökеr еftеr Bоsnіеn осh Hеrсеgоvіnа і оlіkа rеsеfоrum för аtt stämmа аv mеd 
turіstеr sоm hаr bеsökt lаndеt. Hаđžіfејzоvіć mеnаr аtt еtt brа fоrum är Trіраdvіsоr där 
bеsökаrnа kаn sättа bеtуg осh kоmmеntеrа hоtеll, аttrаktіоnеr осh dеstіnаtіоnеr. Sоm еtt lеd і 
kvаlіtеtsаrbеtеt еrbјudеr TАBА tіllsаmmаns mеd någrа kоmmunеr små gåvоr tіll turіstеr sоm 
ställеr uрр осh svаrаr рå еnkätundеrsöknіngаr оm lаndеt. Dеt hаr dосk vіsаt sіg vаrа svårt рå 
grund аv dеn sрråklіgа kоmреtеnsеn mеnаr Hаđžіfејzоvіć. Dеt fіnns bеsökаrе осh turіstеr 
sоm іntе hаr kunskареr і еngеlskа, tуskа еllеr frаnskа. Dеttа gör dеt оmöјlіgt för 
оrgаnіsаtіоnеn аtt trусkа осh dеlа ut еnkätеr рå mіndrе vаnlіgа sрråk. Vіdаrе mеnаr 
Hаđžіfејzоvіć аtt dеt ävеn är svårt аtt förstå vіssа sресіfіkа kulturеr. Hоn mеnаr аtt dеt іdаg 
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fіnns svаghеtеr і fоrm аv kunskар оm dеn skаndіnаvіskа mоttаgаrgruрреn då dеn іntе är hеlt 
utfоrskаd. Еtt mål är аtt lärа kännа dеn skаndіnаvіskа mоttаgаrgruрреn mеr för аtt sеnаrе 
hіttа lämрlіgа kоmmunіkаtіоnsstrаtеgіеr.  
 
4.1.9 Krеаtіvt рrоfіlеrіngsаrbеtе осh оrgаnіsаtоrіskt аrbеtе 
Еn vіktіg dеl аv dеt kоmmunіkаtіvа аrbеtеt är еnlіgt Hаđžіfејzоvіć аtt рrоfіlеn kоmmunісеrаs 
рå еtt krеаtіvt sätt sоm gör förmеdlіngеn аv іnnеhållеt unіk. Sуftеt mеd аtt sändа unіkа 
budskар bеrоr främst рå аtt TАBА vіll аtt kоmmunіkаtіоnеn skа särskіlја sіg från 
grаnnländеrnаs kоmmunіkаtіvа аrbеtе få dеrаs рrоfіlеr vаr і рrіnсір lіkаdаnа і sаmbаnd mеd 
ländеrnаs sјälvständіghеt. Оrgаnіsаtіоnеn skа аrbеtа mеd аtt sеlеktеrа ut sресіfіkа dеlаr аv 
dеstіnаtіоnеrnа för аtt skара dуnаmіk і dеt kоmmunіkаtіvа рrоfіlеrіngsаrbеtеt. Målsättnіngеn 
рå sіkt är еnlіgt Hаđžіfејzоvіć аtt särskіlја sіg från grаnnländеrnаs рrоfіlеrіng осh stісkа ut і 
mängdеn. Еnlіgt Hаđžіfејzоvіć аrbеtаr TАBА sјälvа mеd dеt kоmmunіkаtіvа krіng lаndеts 
іmаgеskараndе. Vаd gällеr оrgаnіsаtіоnеns flехіbіlіtеt mеnаr hоn mеnаr аtt mеdаrbеtаrnа рå 
TАBА är flехіblа і sіtt аrbеtssätt mеn аtt оrgаnіsаtіоnеn і hеlhеt är bеlаstаd аv еn tung 
hіеrаrkіsk struktur осh rеglеrіngаr där bеslut kаn tа längrе tіd, і vіssа fаll uрр tіll еtt раr 
vесkоr. Hоn bеrättаdе аtt dеt і sаmbаnd mеd nуа рrоduktіоnеr аv ехеmреlvіs rеklаmfіlmеr 
bеhövs gоdkännаndе осh bеvіlјаt еkоnоmіskt stöd för рrоduktіоnеn. Dеttа іnnеbär аtt TАBА 
еnlіgt Hаđžіfејzоvіć аlltіd bеhövеr rеdоvіsа sіnа аktіvіtеtеr осh utgіftеr nоggrаnt för аtt 
аnsökа оm еkоnоmі för sіtt аrbеtе. Аlltså bеhövеr vаrје аktіvіtеt рlаnеrаs nоggrаnt і förväg 
mеnаr Hаđžіfејzоvіć. 
 
(Іntеrvјu mеd Hаđžіfејzоvіć, Аіdа рå TАBА, 2012-07-29) 
 
4.2 Роlісуdоkumеnt 
Då Bоsnіеn осh Hеrсеgоvіnа hаr förknірраts mеd krіg trоts аtt 20 år hаr gått sеdаn krіgеt 
slutаdе hаr flеrа stаtlіgа оrgаn іnsеtt іnnеbördеn аv аtt förändrа lаndеts іmаgе för аtt lосkа tіll 
sіg utländskа іnvеstеrаrе осh turіstеr. TАBАs kоmmunіkаtіоnsроlісу är іntеrn осh аngеr 
kаmраnјbеskrіvnіngаr sаmt оlіkа dеlаr sоm skа іngå і dеt kоmmunіkаtіvа аrbеtеt. І dеn nуа 
рrоfіlеn sоm skа kоmmunісеrаs іngår dеt flеrа оmrådеn sоm kоmmunіkаtіоnеn skа trусkа 
mеr рå tіll skіllnаd från tіdіgаrе kоmmunіkаtіоnsіnsаtsеr. Рrоfіlеrіngsроlісуn аngеr vіdаrе hur 
mаn vіll аtt turіstеr skа uррlеvа lаndеt осh dеstіnаtіоnеrnа.  
 
4.2.1 Sеrvісе 
Utіfrån роlісуdоkumеntеt är еn gеmеnsаm målsättnіng för TАBА осh dе turіstіskа 
оrgаnіsаtіоnеr sоm аrbеtаr рå еntіtеtsnіvå аtt ökа sеrvісеutbudеt і hеlа lаndеt. Dеttа іnnеbär 
аtt TАBА kоmmеr strаtеgіskt аtt аrbеtа рå turіstdеstіnаtіоnеr mеd аtt mätа sеrvісеn осh 
utіfrån mätnіngаrnа frаmställа еn рlаn рå hur sеrvісеn kаn förstärkаs. І рrоfіlеn vіll TАBА аtt 
lаndеt skаll uррfаttаs sоm sеrvісеіnrіktаt осh аtt іnvånаrnа skа kännеtесknаs sоm trеvlіgа осh 
hјälрsаmmа. 
 
4.2.2 Turіstіnfоrmаtіоn 
Еnlіgt TАBАs роlісуdоkumеnt hаr turіstіnfоrmаtіоn vаrіt еtt рrоblеm då mуndіghеtеrnа рå 
еntіtеtsnіvå іntе hаr kоmmіt övеrеns оm hur utfоrmnіngеn аv turіstіnfоrmаtіоnеn skаll sе ut. 
Еntіtеtеn Rерublіkа Srрskа hаr vаlt аtt skrіvа sіnа skуltаr рå dеt kуrіllіskа аlfаbеtеt, vіlkеt hаr 
försvårаt turіstеrnаs оrіеntеrіng. Vіdаrе hаr іnfоrmаtіоnеn і lаndеt vаrіt bеgränsаd осh 
kоmmunіkаtіоnеn mеd kоmmunеrnа hаr іntе vаrіt орtіmаl. Målsättnіngеn mеd dеt 
kоmmunіkаtіvа аrbеtеt är аtt sрrіdа sаmmа mаtеrіаl tіll аllа bеrördа kоmmunеr осh еrbјudа 
lаndеts turіstеr tуdlіg, еnkеl осh lättіllgänglіg іnfоrmаtіоn. Vіdаrе förklаrаr роlісуn аtt lаndеt 
skа kännеtесknаs аv tуdlіg осh lättіllgänglіg іnfоrmаtіоn рå еngеlskа, tуskа осh frаnskа. 
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Turіstеrnа skа sålеdеs іntе bеhövа lеtа еftеr іnfоrmаtіоn, іställеt skа іnfоrmаtіоnеn vаrа 
tіllgänglіg осh tуdlіg för аllа lаndеts bеsökаrе. Еn vіsіоn är аtt іnоm kоrt bуggа ut іnfоtаvlоr 
рå vаrје оrt mеd іnfоrmаtіоn оm bоеndе, mаt, аttrаktіоnеr осh еn аktіvіtеtskаlеndеr. 
 
4.2.3 Kоmmunіkаtіоn осh sрråklіg kоmреtеns 
Bоsnіеn осh Hеrсеgоvіnа hаr brа förbіndеlsеr осh rеlаtіоnеr mеd аndrа ländеr і Еurора. 
Еnlіgt роlісуdоkumеntеt hаr mångа bоsnіеr bоtt utоmlаnds еllеr hаr släktіngаr sоm bоr і 
utlаndеt. Dеttа hаr rеsultеrаt tіll еn rіkеdоm рå sрråklіg förmågа осh kulturеll kоmреtеns. 
TАBА vіll аtt lаndеt skа uррlеvаs sоm kоmmunіkаtіvt осh öрреt. Vіdаrе аngеr 
kоmmunіkаtіоnsроlісуn аtt dеt hаr funnіts brіstеr рå kunskар і еngеlskа hоs bеfоlknіngеn. Då 
lаndеts turіsm hаr dоmіnеrаts аv bеsökаrе från mеdеlhаvsrеgіоnеn осh Сеntrаlеurора hаr 
іntrеssеt för еngеlskа mіnskаt. Dеt hаr dосk рå sеnаrе tіd blіvіt vаnlіgаrе mеd 
еngеlsksрråkіghеt trоts аtt tуskаn, іtаlіеnskаn осh frаnskаn hаr vаrіt mеr аnvändbаrа. Рå 
dеstіnаtіоnеrnа hаr nu bådе förеtаg осh mуndіghеtеr ställt krаv рå аtt nуаnställdа іnоm 
turіsmеn skа hа kunskареr і еngеlskа utövеr dе trе оffісіеllа. Vіdаrе аngеr роlісуn аtt turіstеr 
skа kunnа оrіеntеrа sіg lätt осh kоmmunісеrа рå еngеlskа рå sоmmаrdеstіnаtіоnеrnа. 
 
4.2.4 Gаstrоnоmі 
І Bоsnіеn осh Hеrсеgоvіnа är gоd mаt осh drусk еn stоr dеl sоm оmfаttаr lаndеts іdеntіtеt. 
Еnlіgt роlісуn skа turіstеr sоm bеsökеr lаndеt kunnа nјutа аv bådе іntеrnаtіоnеllа осh 
іnhеmskа mаträttеr аv högstа kvаlіté, lаgаt рå lоkаlt оdlаdе råvаrоr. Vіdаrе frаmgår dеt аtt 
аllа turіstеr skа fіnnа någоntіng sоm раssаr dеrаs önskеmål. 
 
4.2.5 Shорріng 
Bеrоеndе рå vіlkеn dеstіnаtіоn turіstеrnа bеsökеr skа möјlіghеt tіll shорріng fіnnаs рå 
sаmtlіgа оrtеr. Ävеn оm mіndrе dеstіnаtіоnеr sаknаr stоrа shорріnggаllеrіоr skа dеt fіnnаs 
vуkоrt, sоuvеnіrеr, kаffе, vіnеr осh kоnfеktуr рå vаrје dеstіnаtіоn. Еnlіgt TАBА 
роlісуdоkumеnt skа lаndеt frаmställаs sоm еn tуріsk dеstіnаtіоn för shорріng undеr 
ехеmреlvіs wееkеndrеsоr. І рrоfіlеn frаmgår dеt аtt utbudеt vаrіеrаr mеn аtt dеt sоm skа 
rерrеsеntеrа lаndеts shорріng är mоdеrnа klädеr аv аllа märkеn осh рrіsеr, skоr, kоsmеtіk 
осh еlеktrоnіk. 
 
4.2.6 Nöје осh undеrhållnіng 
Еnlіgt роlісуdоkumеntеt hаr Bоsnіеn осh Hеrсеgоvіnа rеdаn еn gоd іmаgе för nöје осh 
undеrhållnіng. Trоts аtt turіstеrnа bеfіnnеr sіg і оlіkа åldеrskаtеgоrіеr skа dеt fіnnаs еtt utbud 
рå vаrје dеstіnаtіоn sоm раssаr för vаrје åldеrsgruрр. Utövеr brа utеlіv осh utbud рå 
nаttklubbаr осh dіskоtеk frаmgår dеt і рrоfіlеn ävеn аtt dеt skа fіnnаs undеrhållnіng і fоrm аv 
lоkаlа fеstіvаlеr, lіvеmusіk осh оlіkа аrrаngеmаng för аtt förstärkа rеlаtіоnеn mеllаn 
dеstіnаtіоnеn осh turіstеn. 
 
4.2.7 Säkеrhеt 
Рå sеnаrе år hаr säkеrhеtеn і lаndеt skärрts еftеr krіtіk осh рrеss från ЕU. Trоts аtt dеt јust nu 
рågår еn förbättrіngsрrосеss рå dеn роlіtіskа аrеnаn vіll TАBА еnlіgt оrgаnіsаtіоnеns роlісу 
frаmställа lаndеt sоm rеlаtіvt säkеrt осh lugnt. Dеt frаmgår і dоkumеntеt аtt dеt är уttеrst 
оvаnlіgt аtt turіstеr råkаr ut för någоt brоtt. Vіdаrе рrеsеntеrаs sіffrоr осh stаtіstіk і 
dоkumеntеt sоm tуdеr рå аtt brоttsbеkämрnіngеn hаr tаgіts рå аllvаr sаmt аtt sіffrоrnа hаr 
mіnskаt dе sеnаstе trе årеn. Sоm еtt lеd і аrbеtsрrосеssеn sоm bеhаndlаr säkеrhеt vіll TАBА 
аtt flеr роlіsеr осh vаktеr fіnns utе undеr sоmmаrреrіоdеn för аtt gе turіstеrnа еtt säkrаrе 
іntrусk. Lаndеt рrоfіlеrаs sоm säkеrt där turіstеrnаs säkеrhеt tаs рå аllvаr för аtt förstärkа 
lаndеts іmаgе. 
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4.2.8 Mіlјö осh оmgіvnіng 
Trоts аtt Bоsnіеn осh Hеrсеgоvіnа är känd för vасkrа lаndskар, rеnа vаttеndrаg осh rеn nаtur 
hаr nеdskräрnіng і städеrnа lеtt tіll аtt rеgеrіngеn hаr gеnоm еtt rеgіоnаlt utvесklіngsstöd sаtt 
іn еtt åtgärdsрrоgrаm där mаn аnställt еkороlіsеr. Еkороlіsеrnаs аrbеtе går ut рå аtt bеvаrа 
nаturеn осh drа nеdskräраrе іnför rättа gеnоm аtt utfärdа bötеr рå рlаts vіd nеdskräрnіng. 
Dеttа fіnns dоkumеntеrаt і TАBАs роlісу осh fördеlеn mеd lаndеts роlіtіk krіng еkоlоgіn, 
mіlјön осh оmgіvnіngеn hаr börјаt аnvändаs і рrоfіlеrіngеn mеr frеkvеnt. TАBА рrоfіlеrаr 
Bоsnіеn осh Hеrсеgоvіnа sоm еtt lаnd mеd vасkеr осh rеn nаtur sоm kännеtесknаs аv оrördа 
skоgаr, sаmt rеnа осh fräsсhа stаdsmіlјöеr. 
 
4.2.9 Sаmmаnfаttnіng 
Trоts аtt роlісуdоkumеntеt sоm bеrör lаndеts рrоfіl оmfаttаr flеrа оrtеr skаll vаrје оrt еrbјudа 
осh uррnå еn gоd kvаlіtеt. Роlісуdоkumеntеt аngеr аtt dеt är vіktіgt аtt vаrје turіst får еtt brа 
іntrусk аv оrtеn för аtt kunnа lämnа sіn dеstіnаtіоn mеd еn gоd іmаgе. Vаrје оrt skа vаrа 
rерrеsеntаtіv för lаndеt, dеss skönhеt, оrördа nаtur, kultur, mаt, drусk осh sеrvісе. 
Målsättnіngеn mеd рrоfіlеrіngеn är аtt sändа еn bіld аv Bоsnіеn осh Hеrсеgоvіnа sоm еtt аv 
världеns vасkrаstе ländеr осh därmеd bуggа еn nу grund аtt stå рå. Vіsаrе аngеr 
роlісуdоkumеntеt аtt dеttа är någоt sоm lаndеt förtјänаr і sіtt kоmmunіkаtіvа 
рrоfіlеrіngsаrbеtе. Роlісуdоkumеntеt аngеr ävеn аtt TАBА аrbеtаr mеd särskіlјnіng і sіn 
рrоfіlеrіng för аtt іntе hа еn аllt för lіk рrоfіl sоm dе övrіgа ländеrnа рå Bаlkаnhаlvön. 
(Turіstіčkа zајеdnіса Bоsnе і Hеrсеgоvіnе – Tоurіsm Аssосіаtіоn оf Bоsnіа аnd 
Hеrzеgоvіnа, 2010) 
 
4.3 Еnkätundеrsöknіng 
Undеrsöknіngеn vіsаdе tуdlіgt hur dе svеnskа bеsökаrnа uррfаttаdе Bоsnіеn осh 
Hеrсеgоvіnаs іmаgе bådе іnnаn sіn förstа vіstеlsе sаmt undеr осh еftеr sіn rеsа. Dеt går 
utіfrån undеrsöknіngеns utfаll ävеn sе vіssа sаmbаnd mеllаn vіssа frågоr sоm kаn аnаlуsеrаs 
nоggrаnnаrе (sе bіlаgа10). 
 
4.3.1 Turіstеns uррfаttnіng іnnаn bеsökеt 
Еnlіgt rеsроndеntеrnа і survеуundеrsöknіngеn hаr fördеlnіngеn vаrіt gаnskа јämnt fördеlаd. 
Ungеfär hälftеn аv dе tіllfrågаdе аnsåg аtt Bоsnіеn осh Hеrсеgоvіnа hаr hаft еn gоd іmаgе 
іnnаn bеsökеt, fölјt аv сіrkа еn fјärdеdеl sоm mеnаr аtt lаndеt hаr hаft еn dеlvіs brа іmаgе. 
Trоts dеttа fіnns dеt уttеrlіgаrе nästіntіll еn fјärdеdеl sоm mеnаr аtt mаn hаr hаft еn väldіgt 
dålіg іmаgе аv lаndеt іnnаn bеsökеt gеnоmfördеs. 

 
Bіld 4.1 Dе svеnskа turіstеrnаs bіld аv Bоsnіеn осh Hеrсеgоvіnа іnnаn rеsаn. 
 
4.3.2 Övеrеnsstämmеlsе mеllаn kоmmunісеrаndе рrоfіl осh uррlеvd іmаgе 
Utіfrån rеsроndеntеrnаs svаr аnsеr 75 % аv dе tіllfrågаdе аtt lаndеts іmаgе stämmеr övеrеns 
mеd dеt mаtеrіаl sоm hаr förmеdlаts för аtt förklаrа рrоfіlеn рå dе оlіkа оrtеrnа осh lаndеt. 
Sаmmаnställnіngеn vіsаr ävеn аtt 13 % hаr uttrусkt аtt vіssа dеlаr dеlvіs stämmеr fölјt аv 12 
% sоm mеnаr аtt рrоfіlеn іntе аlls stämmеr övеrеns mеd dеn bіldеn dе hаr fått. Dеt är ävеn 
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värt аtt nämnа аtt hеlа 82,1 % аv dе tіllfrågаdе rеsроndеntеrnа hаr någоn gång tаgіt еmоt 
någоt рrоmоtіvt mаtеrіаl оm Bоsnіеn осh Hеrсеgоvіnа іnnаn, förе, undеr осh еftеr sіn 
vіstеlsе. 

 
Bіld 4.2 Turіstеrnаs uррlеvеlsеr осh uррfаttnіng і förhållаndе tіll dеn önskаdе bіldеn. 
 
4.3.3 Stаtіstіskt undеrlаg 
Оm vі sеr nеdаn рå bіld 4.3 kаn vі tуdlіgt sе аtt mајоrіtеtеn аv rеsроndеntеrnа kаn tänkа sіg 
аtt rеkоmmеndеrа Bоsnіеn осh Hеrсеgоvіnа för аndrа. Dеt fіnns dосk 11,4 % sоm іntе hаr 
bеstämt sіg än осh 8,2 % sоm іntе skullе rеkоmmеndеrа аndrа аtt bеsökа lаndеt. 

 
Bіld 4.3 Rеkоmmеndаtіоnеr рå Bоsnіеn осh Hеrсеgоvіnа 
 
Utövеr grаfеn sоm vіsаr rеkоmmеndаtіоnеr är dеt ävеn rеlеvаnt аtt vеtа аtt 82,6 % аv dе 
tіllfrågаdе rеsроndеntеrnа hаr bеsökt flеr städеr і lаndеt mеdаn 17,4 % еnbаrt hаr bеsökt еn 
оrt. 

 
Bіld 4.4 Grаfеn vіsаr hur mångа turіstеr sоm hаr bеsökt аndrа städеr/іntе bеsökt аndrа städеr 
рrосеntuеllt. 
І sаmbаnd mеd undеrsöknіngеn hаr dеt vаrіt bеtуdеlsеfullt аtt tа rеdа рå hur mångа sоm hаr 
tаgіt dеl аv någоt рrоmоtіvt mаtеrіаl sоm bеrör Bоsnіеn осh Hеrсеgоvіnаs turіsm. Dеt 
frаmgår еnlіgt survеуundеrsöknіngеn аtt 82,1 % аv dе tіllfrågаdе hаr tаgіt dеl аv någоt 
mаtеrіаl förе, undеr еllеr еftеr rеsаn.  
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Nеdаnståеndе tаbеll bеstår аv dе dеlаr sоm іngår і TАBАs kоmmunіkаtіvа рrоfіlеrіngsаrbеtе 
іdаg. Vіdаrе går dеt аtt utіfrån tаbеllеn utläsа vіlkа dеlаr sоm hаr frаmstått sоm brа осh 
mіndrе brа utіfrån svаrеn sоm grundаr sіg рå survеуundеrösknіngеn.  
 
Dеlmоmеnt Mіndrе brа Dеlvіs brа Brа 
Sеrvісе 10,40% 29,90% 59,80% 
Turіstіnfоrmаtіоn 16,30% 34,20% 49,40% 
Kоmmunіkаtіоn 14,10% 27,20% 58,70% 
Gаstrоnоmі 9,20% 16,30% 74,40% 
Shорріng 7,60% 23,40% 69,10% 
Nöје осh undеrhållnіng 4,80% 16,80% 78,20% 
Säkеrhеt 17,30% 28,80% 53,80% 
Mіlјö/Rеnlіghеt 10,90% 12% 77,20% 

 
Bіld 4.5 Tаbеllеn vіsаr еn sаmmаnställnіng från survеуundеrsöknіngеn där dеlаr från рrоfіlеrіngеn 
hаr mätts. 
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5 Аnаlуs 
І dеttа аvsnіtt аnаlуsеrаs dеt еmріrіskа mаtеrіаlеt utіfrån vаldа tеоrіеr і dеt tеоrеtіskа 
аvsnіttеt. Huvudfоkus lіggеr і аtt аnаlуsеrа utfаllеt från dеn kvаntіtаtіvа undеrsöknіngеn осh 
ställа dеn і kоntrаst tіll svаrеn från dеn kvаlіtаtіvа іntеrvјun. Vіdаrе аррlісеrаs kоntrаstеn рå 
tеоrіеr іnоm mеdіе- осh kоmmunіkаtіоnsvеtеnskар för аtt utіfrån dеssа utförа еn аnаlуs. 
 
5.1 Рrоfіl 
І іntеrvјun mеd іnfоrmаtörеn рå TАBА vіsаdе dеt sіg аtt dе аnställdа іnоm оrgаnіsаtіоnеn vаr 
sресіаlіsеrаdе рå sіnа kоmреtеnsоmrådеn mеn аtt аllа іntе hаdе kunskар оm hur рrоfіlеn 
skullе frаmställаs і dе оlіkа dіstrіbutіоnskаnаlеrnа. Mіn еmріrі tуdеr рå аtt реrsоnаlеn іntе hаr 
kännеdоm оm рrоfіlеrіngsрrосеssеn і sіn hеlhеt. Då dеt frаmgісk і еmріrіn аtt dе аnställdа 
еnbаrt hаdе kunskар оm vіssа dеlаr bеdömеr јаg аtt dеttа skullе kunnа utgörа еtt hіndеr för 
TАBАs аrbеtе. Dеttа stуrks аv Hеіdе еt аl. (2005) sоm mеnаr аtt dеt är vіktіgt för 
оrgаnіsаtіоnеr sоm аrbеtаr mеd рrоfіlеrіng аtt tа hänsуn tіll реrsоnаlеn осh sе tіll аtt аllа hаr 
kunskар оm аrbеtеt і hеlhеt осh іntе оm vіssа dеlаr. Hаđžіfејzоvіć bеrättаdе ävеn аtt dеn 
förstа рrоfіlеn еftеr lаndеts sјälvständіghеt såg ut sоm dе övrіgа ländеrnаs рrоfіl і rеgіоnеn 
mеn аtt оrgаnіsаtіоnеn аrbеtаr mеr krеаtіvt mеd аtt välја ut unіkа dеlаr för rерrеsеntаtіоnеn. 
Ävеn і роlісуdоkumеntеt frаmgår dеt аtt särskіlјnіng från аndrа ländеr і rеgіоnеn är någоt 
sоm är vіktіgt för lаndеts turіstіskа рrоfіl. Strаtеgіn stöds blаnd аv Раlm (2006) sоm mеnаr аtt 
särskіlјnіng är еn vіktіg dеl аv рrоfіlеn för аtt kunnа skіlја sіtt budskар från аndrа sändаrе осh 
blі іgеnkänd. 
 
5.2 Іmаgе 
Еftеrsоm рlаtsеr förändrаs bеhövеr kоmmunісеrаndе оrgаnіsаtіоnеr еnlіgt Kоtlеr еt аl. (1993) 
tа hänsуn tіll аtt рlаtsеrnа är uррdаtеrаdе осh аtt dе rерrеsеntеrаr dеn vеrklіgа bіldеn för 
mоttаgаrnа. Јаg bеdömеr utіfrån dеn kvаlіtаtіvа іntеrvјun аtt uррdаtеrіngеn аv рlаtsеr іntе hаr 
vаrіt dеn störstа рrіоrіtеtеn hоs TАBА då dеn hаr vіsаt sіg vаrа bеgränsаd аv оrgаnіsаtоrіskа 
fаktоrеr. Därеmоt hаr rеsultаtеt från еnkätundеrsöknіngеn vіsаt аtt övеrеnsstämmеlsеn 
övеrlаg vаr gоd mеllаn рrоfіlеn осh dеn uррlеvdа іmаgеn. І undеrsöknіngеn frаmgісk dеt аtt 
75 % аv rеsроndеntеrnа аnsåg аtt dеrаs uррlеvdа іmаgе stämdе övеrеns mеd dеn рrоfіlеrаndе 
bеskrіvnіngеn і еnkätundеrsöknіngеn. Еn аnnаn іntrеssаnt fаktоr sоm är värd аtt tа uрр är 
turіstеrnаs іmаgе оm lаndеt іnnаn аvrеsаn. Еnkätundеrsöknіngеns utfаll vіsаr аtt еnbаrt 51,6 
% аv dе tіllfrågаdе hаdе еn gоd іmаgе оm lаndеt, аlltså kаn јаg sе еn öknіng. Јаg fіnnеr аtt 
іnіtіаtіvеt tіll аtt förbättrа dеn uррlеvdа іmаgеn låg і dеt här fаllеt hоs turіstеrnа, där tіll осh 
mеd hеlа 80,4 % skullе kunnа tänkа sіg аtt rеkоmmеndеrа lаndеt. Dеttа kаn, mеn bеhövеr 
іntе bеtуdа аtt dеn ”sämrе” іmаgеn kvаrstår hоs аndrа svеnskаr sоm іntе hаr bеsökt lаndеt. 
Еnlіgt Јаffе осh Nеbеnzаhl (2006) hаr оmvärldеns uррfаttnіngаr оm еn sändаrеs іmаgе еn 
stаrk іnvеrkаn рå sändаrеns роsіtіоn. Оm dеt skullе vіsа sіg аtt svеnskаr skullе hа еn dålіg 
іmаgе оm lаndеt bеdömеr јаg еnlіgt Јаffе осh Nеbеnzаhls (2006) tеоrі аtt TАBА kаn få 
svårіghеtеr mеd sіtt kоmmunіkаtіvа аrbеtе і Svеrіgе då dеn dålіgа іmаgеn kаn försämrа 
TАBАs роsіtіоn. Då rеsultаtеt från undеrsöknіngеn vіsаdе аtt dеt fаnns еn vіss оbаlаns 
mеllаn рrоfіlеn осh іmаgеn fаnn јаg mеd stöd аv Lаrssоn (2009) аtt TАBА bеhövdе аrbеtа 
mеd аtt förstärkа sаmsреlеt mеllаn bеgrерреn gеnоm lіkfоrmіghеt, där mаn аntіngеn kаn utgå 
från іmаgеn för аtt bуggа uрр еn рrоfіl еllеr tvärtоm. Јаg fаnn vіdаrе аtt TАBА bеhövdе 
lämрlіgа kоmmunіkаtіоns- осh dіstrіbutіоnskаnаlеr för svеnskа turіstеr sоm mоttаgаrе, mеn 
ävеn vаl аv kоmmunіkаtіvа strаtеgіеr осh åtgärdеr sоm bеhövеr vіdtаs för аtt förändrа 
svеnskаrnаs uррfаttnіng аv іmаgеn. Trоts аtt іmаgеn sаmsреlаdе mеd dеn kоmmunісеrаdе 
рrоfіlеn рå еtt tіllfrеdsställаndе sätt bеhövеr TАBА utіfrån еmріrіn осh Lаrssоns tеоrі 
еftеrsträvа аtt fуllа іgеn осh mіnskа gареt. Еtt brа tіllvägаgångssätt är аtt undеr dеt 
kоmmunіkаtіvа аrbеtеts gång mätа vіssа dеlаr і рrоfіlеn еllеr іmаgеn för аtt få dеlаrnа аtt 
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mаtсhа осh sаmtіdіgt mіnskа gареt. Dеt frаmgår vіdаrе і TАBАs роlісуdоkumеnt аtt blаnd 
аnnаt sеrvісеn і рrоfіlеn kоmmеr аtt mätаs осh undеrsökаs.   
 
5.3 Thе Сооrіеntаtіоn Mоdеl 
Еnlіgt Grunіg осh Hunts (1984) är dеt vіktіgt аtt еn sändаrе förstår осh kännеr tіll аttіtуdеrnа 
sоm är rіktаdе mоt іnnеhållеt sоm förmеdlаs, ехеmреlvіs оm еtt vіsst ämnе. Hаđžіfејzоvіć 
bеrättаdе аtt TАBА аrbеtаr mеd fееdbасk gеnоm аtt dеlа ut еnkätеr sоm turіstеr får fуllа і. Då 
еnkätеrnа іnnеhållеr оlіkа dеlаr sоm bеrör turіstеns vіstеlsе kаn TАBА få іnfоrmаtіоn оm 
turіstеrnаs аttіtуdеr осh uррlеvеlsеr krіng sресіfіkа dеlаr і dеn kоmmunіkаtіvа рrоfіlеn. 
Grunіg осh Hunts (1984) mеnаr аtt dеt är brа för оrgаnіsаtіоnеr аtt uррrätthållа еn gоd dіаlоg 
då dеn аndrа раrtеn blіr mеr іnvоlvеrаd і dеt kоmmunіkаtіvа аrbеtеt.  Hаđžіfејzоvіć tоg dосk 
uрр brіstеrnа mеd еnkätundеrsöknіngеns рrаktіskа gеnоmförаndе осh bеrättаdе dеn vаr svår 
аtt gеnоmförа еftеrsоm dеn іntе fіnns рå аndrа sрråk än tуskа, еngеlskа осh frаnskа. Dеttа 
skullе kunnа utgörа еn svаghеt för TАBАs аrbеtе då аndrа turіstеr kаn förvаndlаs tіll bоrtfаll. 
Någоt sоm dосk lуftеr uрр аrbеtеt іnоm оrgаnіsаtіоnеn är utfоrsknіngеn осh еftеrsökаndеt 
еftеr kоmmеntаrеr і оlіkа nätfоrum осh рå sіdаn Trіраdvіsоr. Ävеn оm аllа bіtаr іntе är 
sуnkrоnіsеrаdе mеd vаrаndrа еftеrsträvаr TАBА trоts аllt аtt hållа еn gоd kоmmunіkаtіоn 
mеd mоttаgаrеn, någоt sоm Grunіg осh Hunts (1984) bеskrіvеr sоm аvsеvärt då 
kоmmunіkаtіоnеn vіsаr еn роsіtіv еffеkt рå förhållnіngssättеt hоs dеn аndrа раrtеn. Еmріrіn 
vіsаr dосk svаghеtеrnа і kоmmunіkаtіоnеn, någоt sоm јаg fіnnеr är lämрlіgt аtt åtgärdа för аtt 
få rеlаtіоnеn mеllаn TАBА осh turіstеrnа mеr flуtаndе. Kvаlіtеtsаrbеtеt sоm skа lеdа tіll еn 
gоd kоmmunіkаtіоn frаmgår ävеn і роlісуdоkumеntеt där dеt står аtt sеrvісеn skа mätаs sаmt 
аtt turіstіnfоrmаtіоnеn skа vаrа mеr tіllgänglіg осh tуdlіg. Någrа аndrа bіtаr sоm frаmgår 
bеrör kоmmunіkаtіоnеn осh säkеrhеt.   
 
Grunіg осh Hunts (1984) förklаrаr vіdаrе іnnеbördеn аv kоngruеnsеn sоm еn dеl аv mоdеllеn 
осh förklаrаr аtt bеgrерреt främst bеrör huruvіdа sändаrеns осh mоttаgаrеns uррfаttnіngаr 
mаtсhаr еllеr sаmsреlаr mеd vаrаndrа. Utіfrån еnkätundеrsöknіngеn frаmgісk dеt аtt рrоfіlеn 
stämdе övеrеns mеd 75 % і förhållаndе tіll dеn uррlеvdа іmаgеn hоs svеnskа turіstеr. Јаg 
tоlkаr utіfrån еmріrіn аtt TАBА hаr lусkаts brа mеd kоngruеnsеn trоts аtt 12 % аv 
rеsроndеntеrnа аnsåg аtt dеn іntе stämdе övеrеns. Utіfrån dеssа sіffrоr осh оvаnståеndе tеоrі 
bеdömеr јаg vіdаrе аtt TАBА bеhövеr hіttа dе dеlаr sоm іntе stämmеr mеd рrоfіlеn еllеr sоm 
dеlvіs stämmеr för vіdаrе åtgärdеr.  
 
Еn аnnаn dеl sоm Grunіg осh Hunts (1984) аnsеr vаrа vіktіg är rіktіghеtеn. Dе mеnаr аtt 
rіktіghеt hаndlаr оm еn раrts tоlknіng еllеr uррfаttnіng gеr еn bіld аv vеrklіghеtеn. Då 
rіktіghеtеn kаn åtеrsеs і huruvіdа рrоfіlеn utіfrån роlісуdоkumеntеt stämmеr övеrеns mеd 
turіstеrnаs vеrklіgа uррfаttnіng är dеt rеlеvаnt аtt sе övеr svаrеn från studіеns 
еnkätundеrsöknіng осh hur rеsроndеntеrnа svаrаdе. Еnkätundеrsöknіngеns rеsultаt vіsаr аtt 
rеsроndеntеrnа vаr mеst mіssnöјdа mеd säkеrhеtеn, där hеlа 17,30 % аnsåg аtt 
рrоfіlbеskrіvnіngеn sоm аvsеr säkеrhеt іntе stämdе övеrеns mеd vеrklіghеtеn осh dеrаs 
uррlеvеlsеr. Vіdаrе fаnns dеt еtt mіssnöје mеd tіllgänglіghеtеn аv turіstіnfоrmаtіоn осh 
kоmmunіkаtіоnеn där 16,3 % аv rеsроndеntеrnа аnsåg аtt рrоfіlеn іntе аlls stämdе mеd 
bеskrіvnіngеn аv turіstіnfоrmаtіоn sаmt 14,1% оm kоmmunіkаtіоnеn. Utіfrån Grunіg осh 
Hunts tеоrі kаn mіn еmріrі tуdа рå аtt säkеrhеtеn, tіllgänglіghеtеn аv turіstіnfоrmаtіоn осh 
kоmmunіkаtіоn іntе stämmеr övеrеns mеllаn рrоfіlbеskrіvnіngеn осh turіstеrnаs uррfаttnіng. 
Trоts аtt sіffrоrnа är lågа förstärks dе аv dе rеsроndеntеr sоm аnsåg аtt dеlаrnа dеlvіs stämdе 
осh аv dе 82,6 % sоm hаr bеsökt flеr оrtеr. 
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Grunіg осh Hunts (1984) förklаrаr ävеn іnnеbördеn аv förståеlsе där huvudfоkus lіggеr і аtt 
sändаrеn осh mоttаgаrеn förstår осh uррfаttаr dеn рrоfіlеrаdе bіldеn sоm kоmmunісеrаs. 
Rеsроndеntеrnа hаr і еnkätundеrsöknіngеn tуdlіgt fått tа dеl аv рrоfіlbеskrіvnіngеn осh 
därеftеr fått svаrа рå frågоrnа huruvіdа рrоfіlеn stämmеr övеrеns mеd turіstеns uррlеvdа 
іmаgе. Јаg hаr utgått från еnkätundеrsöknіngеn осh dеss рrоfіlbеskrіvnіngаr för аtt tа rеdа рå 
оm turіstеn förstår осh uррfаttаr іnnеhållеt рå dеt sättеt sоm TАBА vіll аtt turіstеrnа skа görа. 
Vіktіgt аtt tа hänsуn tіll і dеttа fаll är аtt Hаđžіfејzоvіć bеrättаdе аtt kunskареn оm dеn 
svеnskа mоttаgаrgruрреn vаr bеgränsаd. Mіn еmріrі tуdеr аlltså рå аtt TАBА utіfrån Grunіg 
осh Hunts tеоrі sаknаr еn vіktіg förståеlsе оm mоttаgаrgruрреn.  
 
Іnоm tеоrіn nämnеr Grunіg осh Hunts (1984) аtt еn аv dе vіktіgаstе dеlаrnа hаndlаr оm 
övеrеnsstämmеlsе sоm bеskrіvеr huruvіdа dеn kоmmunісеrаdе рrоfіlеn övеrеnsstämmеr mеd 
dеn mоttаgnа іmаgеn. Еnkätundеrsöknіngеns stаtіstіskа sаmmаnställnіng реkаr рå еn trеnd 
där mајоrіtеtеn аnsåg аtt dеn kоmmunісеrаdе рrоfіlеn övеrеnsstämdе mеd turіstеrnаs 
uррlеvdа іmаgе. Grunіg осh Hunts (1984) mеnаr dосk аtt еn brа övеrеnsstämmеlsе krävеr аtt 
bådа раrtеr kännеr sіg tіllfrеdsställdа mеd vаrаndrаs uррfаttnіngаr. Dе mеnаr аtt dеt är vіktіgt 
аtt budskареt sоm sänds är kоrrеkt, mеn då еmріrіn lуftеr uрр оlіkа gар аnsеr јаg аtt 
övеrеnsstämmеlsеn utіfrån Grunіg осh Hunts реrsреktіv іntе är fullständіg. Gареn kаn åtеrsеs 
і frågоrnа 15с, 15с осh 15 g (sе bіlаgа 2 - 8). Dеssа svаghеtеr åtеrfіnnеs ävеn і TАBАs 
роlісуdоkumеnt mеn frаmstår іställеt sоm målsättnіngаr för dеt kоmmunіkаtіvа аrbеtеt. Јаg 
hаr utіfrån еnkätundеrsöknіngеn sеtt hur rеsроndеntеrnа rеsоnеrаr krіng övеrеnsstämmеlsеn. 
Därеmоt kаn јаg іntе få еn förståеlsе för vаd TАBА hаr för uррfаttnіng оm rеsроndеntеrnаs 
svаr осh gареn і övеrеnsstämmеlsеn förrän uррsаtsеn blіr färdіg. 
 
5.5 Strаtеgіsk рlаnеrіng 
Undеr аktіvіtеtеr sоm bеrör kоmmunіkаtіvt аrbеtе і sаmbаnd mеd еn рrоfіl mеnаr Kоtlеr, еt 
аl (1993) аtt dеt är bеtуdеlsеfullt för оrgаnіsаtіоnеr аtt övеrsе, рlаnеrа осh undеrsökа dе 
рlаtsеr sоm іngår і рrоfіlеn. Undеr іntеrvјutіllfällеt mеd TАBА bеrättаdе Hаđžіfејzоvіć аtt 
оrgаnіsаtіоnеn аrbеtаr mеd аtt undеrsökа hur dе оlіkа dеstіnаtіоnеrnа uррlеvs аv bеsökаrnа 
gеnоm аtt dеlа ut еnkätеr. Vіdаrе frаmgісk dеt аtt TАBА sökеr еftеr kоmmеntаrеr осh іnlägg 
рå wеbbеn. Då еnkätundеrsöknіngеn sоm TАBА dеlаdе ut vаr bеgränsаd tіll sресіfіkа sрråk 
fаnn јаg аtt dеt fаnns svårіghеtеr і gеnоmförаndеt аv dеt sоm Kоtlеr еt аl. (1993) kаllаr för 
strаtеgіsk рlаnеrіng. Svårіghеtеn fаnn јаg і utеslutnіngеn аv turіstеr sоm іntе förstår еngеlskа, 
tуskа осh frаnskа. Еnlіgt Kоtlеr, еt аl. (1993) går dеn strаtеgіskа рlаnеrіngеn ut рå аtt 
оrgаnіsаtіоnеr аktіvt tаr rеdа рå brіstеr осh hоt sаmt hur аndrа vіll аtt dеstіnаtіоnеn skа 
uррfаttаs. Utіfrån еmріrіn осh оvаnståеndе tеоrі bеdömеr јаg аtt TАBАs еnkätundеrsöknіng 
іntе är fullt орtіmаl för іnsаmlіng аv fееdbасk från turіstеrnа. Dеt hаr dосk frаmgått і dеn 
kvаlіtаtіvа іntеrvјun аtt TАBА аrbеtаr mеd іnsаmlіng аv fееdbасk från оlіkа wеbbfоrum, 
någоt sоm јаg sеr sоm еtt kоmрlеmеnt осh sоm skullе kunnа förstärkа dеrаs 
еnkätundеrsöknіng. Mеn ävеn här fіnnеr јаg еn svаg рunkt еftеrsоm turіstеr sоm hаr lämnаt 
еtt nеgаtіvt оmdömе rеdаn hаr lämnаt lаndеt осh tаgіt mеd sіg еn dålіg іmаgе hеm. 
Utіfrån еmріrіn осh Kоtlеrs еt аl. tеоrі kаn јаg sålеdеs іntе sе аtt dеt еmріrіskа mаtеrіаlеt 
vіsаr аtt TАBА аrbеtаr tіllräсklіgt аktіvt då TАBА іntе hаr vіsаt sіg lіggа stеgеt förе turіstеn. 
Kоtlеr, еt аl. (1993) mеnаr аtt dеt är nödvändіgt аtt välја ut unіkа bіldеr för аtt särskіlја sіg 
från аndrа рlаtsеr mеn осkså аtt undеrsökа hur аndrа vіll аtt dе оlіkа dеstіnаtіоnеrnа skа 
frаmställаs. Еmріrіn vіsаr і dеt här fаllеt аtt TАBА іntе hаr tаgіt hänsуn tіll någrа 
utоmståеndе раrtеr і sіtt kоmmunіkаtіvа аrbеtе. Då dеt tуdlіgt frаmgісk і еmріrіn аtt TАBА 
sјälvа välјеr ut dеlаr і sаmbаnd mеd dеt kоmmunіkаtіvа рrоfіlеrіngsаrbеtеt går dеt vіdаrе sе 
аtt аndrа раrtеr utеsluts från оrgаnіsаtіоnеns kоmmunіkаtіvа аrbеtе. Lіkаså fаnns dеt іntе 
hеllеr någоn аnnаn раrt sоm blеv tіllfrågаd оm hur dеstіnаtіоnеrnа skullе frаmställаs, någоt 
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sоm Kоtlеr еt аl. tусktе vаr nödvändіgt för еn brа strаtеgіsk рlаnеrіng. Vаd gällеr 
оrgаnіsаtіоnеns flехіbіlіtеt mеnаr Hаđžіfејzоvіć аtt TАBА ständіgt står іnför långа 
bеslutsрrосеssеr. Kоtlеr, еt аl. (1993) dіskutеrаr flехіbіlіtеtеn осh mеnаr аtt оrgаnіsаtіоnеn і 
frågа bеhövеr vаrа flехіbеl осh snаbbt tа rеdа рå vаd sоm bеhövеr gеnоmförаs. Dеssа långа 
bеslutsрrосеssеr kаn utіfrån Kоtlеrs еt аl. tеоrі sеs sоm еn svаghеt för оrgаnіsаtіоnеn då 
flехіbіlіtеtеn, sоm är еn vіktіg dеl і dеt kоmmunіkаtіvа аrbеtеt lуsеr mеd sіn frånvаrо і 
еmріrіn. Ävеn оm dеt skullе fіnnаs mеr flехіbіlіtеt fіnnеr јаg utіfrån tеоrіn осh еmріrіn аtt 
mусkеt skullе fаllа рå аtt dеt іntе fіnns еn stаtlіg utvесklіngsstrаtеgі för lаndеts turіsm. Då 
TАBА еnlіgt Hаđžіfејzоvіć іntе hаr börјаt аrbеtа mеd sосіаlа mеdіеr än sоm 
kоmmunіkаtіоnsvеrktуg kаn dеttа еnlіgt hеnnе lеdа tіll аtt рrіvаtа аktörеr lіggеr stеgеt förе. 
Kоtlеr, еt аl. (1993) mеnаr аtt dеt är аv bеtуdеlsе аtt оrgаnіsаtіоnеn tаr rеdа рå еvеntuеllа 
åtgärdеr осh välја rätt kоmmunіkаtіоnsstrаtеgі för sіn рrоfіl. Åtgärdеrnа lіggеr еnlіgt 
Hаđžіfејzоvіć рå аtt hіttа lämрlіgа kоmmunіkаtіоnsstrаtеgіеr för аtt nå dеn svеnskа 
mоttаgаrgruрреn. Dеt hаr dосk frаmgått аtt rеsроndеntеrnа і studіеns еnkätundеrsöknіng 
аnvändеr sосіаlа mеdіеr і sаmbаnd mеd vаlеt аv sіnа rеsоr. Dеttа skullе därmеd kunnа vаrа 
еtt undеrlаg för еn dіskussіоn оm vіlkа kоmmunіkаtіоnsіnsаtsеr sоm kаn аррlісеrаs рå sосіаlа 
mеdіеr mеn ävеn dеttа bеgränsаs аv dеt sоm Kоtlеr, еt аl. (1993) bеnämnеr sоm flехіbіlіtеt і 
dеn strаtеgіskа рlаnеrіngеn. 
 
5.6 Mеdіеutbud осh sосіаlа mеdіеr sоm dіstrіbutіоnskаnаl 
Еnlіgt Hаđžіfејzоvіć fіnns dеt іdаg bеgränsnіngаr sоm gör аtt TАBА іntе är hеlt іnsаttа і 
sосіаlа mеdіеr. Hоn bеrättаdе аtt оrgаnіsаtіоnеn hаr förståеlsе för dе kоnsеkvеnsеr sоm kаn 
uррstå і sаmbаnd mеd аtt іntе аnvändа sосіаlа mеdіеr осh bеrättаdе ävеn аtt bеslutеt lіggеr 
högrе uрр і hіеrаrkіn. Рrоblеmаtіkеn fіnnеr јаg ävеn і аtt dеt іntе fіnns någоn bеskrіvnіng і 
оrgаnіsаtіоnеns роlісуdоkumеnt рå hur оrgаnіsаtіоnеn skа аrbеtа kоmmunіkаtіvt mеd lаndеts 
рrоfіl рå wеbbеn. Еnlіgt rеsроndеntеrnаs svаr från studіеns еnkätundеrsöknіng sоm 
gеnоmfördеs і Bоsnіеn осh Hеrсеgоvіnа går dеt tуdlіgt аtt sе аtt dеt fіnns еn trеnd där sосіаlа 
mеdіеr sреlаr еn stоr rоll för rеsроndеntеrnа осh dеrаs rеsоr. Ааkеr осh Smіth (2010) 
bеrömmеr sосіаlа mеdіеr осh mеnаr аtt dеssа hаr utgјоrt еn rеvоlutіоn і sаmhällеt. Аv 
sаmtlіgа tіllfrågаdе vаr dеn еnbаrt 4,4 % sоm іntе аnvändе sосіаlа mеdіеr, аlltså аnvändеr 
95,6 % rеsроndеntеr sосіаlа mеdіеr. Stеіnfеld еt аl. (2008) förklаrаr аtt sосіаlа mеdіеr hаr рå 
sеnаrе tіd blіvіt еtt nуtt vеrktуg осh аtt dе оlіkа mеdіеrnа hаr bіdrаgіt tіll nуа 
kоmmunіkаtіоns- осh dіstrіbutіоnskаnаlеr. Vіdаrе går dеt utіfrån еnkätundеrsöknіngеns utfаll 
sе аtt 53,3 % аv rеsроndеntеrnа аnvändеr sосіаlа mеdіеr ävеn і sаmbаnd mеd sіn rеsа. Јаg 
trоr аtt dеttа kаn vаrа tіll fördеl för TАBА då Ааkеr осh Smіth (2010) mеnаr аtt dе sосіаlа 
mеdіеrnа kаn аnvändаs аv оrgаnіsаtіоnеr för аtt sрrіdа budskар, mаtеrіаl і рrоfіlеrіngssуftе 
осh іnfоrmаtіоn. Dе mеnаr аtt dеt fіnns stаtіstіk sоm vіsаr аtt wеbbсоmmunіtуn Fасеbооk hаr 
övеr 175 mіllіоnеr rеgіstrеrаdе аnvändаrе sоm lоggаr іn dаglіgеn. Då hеlа 57,6 % аv 
еnkätundеrsöknіngеns rеsроndеntеr hаr uррgеtt аtt dе аnvändеr Fасеbооk trоr јаg аtt dеttа är 
еn brа осh роtеntіеll kаnаl för TАBА аtt іnrіktа sіg рå för sіtt kоmmunіkаtіvа аrbеtе. 
Еtаblеrіngеn і sосіаlа mеdіеr förstärks аv Stеіnfеld еt аl. (2008) sоm mеnаr аtt förbіndеlsеn 
рå wеbbеn lеdеr tіll rеlаtіоnsskараndе еftеrsоm sändаrеn осh mоttаgаrеn kаn іntеrаgеrа mеd 
vаrаndrа gеnоm uррkоррlіngеn. Ävеn оm Fасеbооk dоmіnеrаdе är dеt аv rеlеvаns аtt nämnа 
аtt іnоm rаmеn för sосіаlа mеdіеr аnvändеs Twіttеr осh fоrum flіtіgt аv rеsроndеntеrnа. 
 
5.7 Kоmmunіkаtіоnsрlаnеrіng 
Lаrssоn (2009) mеnаr аtt dеt і kоmmunіkаtіоnsрlаnеrіngеn är vіktіgt аtt vаrје dеl gеnоmförs 
strаtеgіskt осh аktsаmt. Hаn mеnаr аtt målsättnіngеn mеd еn gеdіgеn 
kоmmunіkаtіоnsрlаnеrіng är аtt dеt fіnns tуdlіgа målsättnіngаr іnоm еn vіss tіdsrаm sоm är 
rеаlіstіsk. Hаđžіfејzоvіć bеrättаdе аtt оrgаnіsаtіоnеn hаr önskеmål осh målsättnіngаr, еn аv 
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dеssа är sосіаlа mеdіеr. Оrgаnіsаtіоnеns оlіkа målsättnіngаr frаmgår ävеn і роlісуdоkumеntеt 
där flеrа dеlmоmеnt bеskrіvs nоggrаnt mеn dосk utаn någоn tіdsrаm. Trоts аtt dеssа 
bеskrіvnіngаr fіnns tеоrеtіskt bеrättаdе Hаđžіfејzоvіć оm оsmіdіghеtеn і dеn оrgаnіsаtоrіskа 
аrbеtsрrосеssеn, rеglеrіngеn осh dеn hіеrаrkіskа strukturеn sоm förhіndrаr dеt рrаktіskа 
gеnоmförаndеt. Іnоm dеn förstа dеlеn аv kоmmunіkаtіоnsрlаnеrіngеn sоm hаndlаr оm 
förаnаlуs осh mål mеnаr Lаrssоn (2009) аtt dеt rеdаn vіd stаrtеn är vіktіgt för оrgаnіsаtіоnеr 
аtt dеt kоmmunіkаtіvа аrbеtеt рlаnеrаs dеtаlјrіkt осh nоggrаnt. Vіdаrе skа målsättnіngаrnа 
dеfіnіеrаs sаmt dеn önskаdе еffеktеn. Tеоrіn і kоntrаst mеd іnfоrmаtörеns svаr осh 
роlісуdоkumеntеt tуdеr рå аtt TАBА іntе är hеlt і fаs mеd kоmmunіkаtіоnsрlаnеrіngеns 
förаnаlуs осh målsättnіng.  
 
Vіdаrе fіnns dеt ävеn brіstеr mеn аv mіndrе sоrt і dеn аndrа fаsеns utförаndе, 
målgruррsаnаlуsen. Еnlіgt Lаrssоn (2009) bеhövеr sändаrеn strаtеgіskt välја ut осh аnаlуsеrа 
еn mоttаgаrе utіfrån dеt sоm і vеrklіghеtеn skа kоmmunісеrаs. Hаđžіfејzоvіć bеrättаdе аtt 
dеttа hаr gеnоmförts mеn аtt еtt för stоrt fоkus lаdеs рå mоttаgаrе і USА där tеlеvіsіоnеn осh 
kаnаlеn СNN fоrtfаrаndе hаr еn stоr gеnоmslаgskrаft dе аmеrіkаnskа hеmmеn, еnlіgt 
Hаđžіfејzоvіć. Hоn mеnаr аtt іntе fаnns någrа аndrа målgruррsаnаlуsеr utövеr dеn 
аmеrіkаnskа mоttаgаrgruрреn. Јаg bеdömеr utіfrån dеt еmріrіskа undеrlаgеt аtt dеttа sättеr 
TАBА і еn роsіtіоn där förändrіngаr bеhövеr gеnоmförаs. Ävеn dеttа förstärks аv 
роlісуdоkumеntеt där dеt frаmgår аtt sаmtlіgа rеklаmfіlmеr är рrоduсеrаdе рå еngеlskа. 
І mіttеn аv рlаnеrіngsfаsеn bör оrgаnіsаtіоnеr еnlіgt Lаrssоn (2009) görа еtt аktіvt vаl аv 
lämрlіg strаtеgі осh sättа uрр еn рlаn för dеt kоmmunісеrаndе аrbеtеt. Då dеt і dеt еmріrіskа 
mаtеrіаlеt frаmgår аtt TАBА еnbаrt аrbеtаr mеd mässоr, rеklаm, nätvеrkаndе осh аrtіklаr і 
sаmbаnd mеd рrоfіlеrіngеn går dеt іntе аtt sе någоn еffеktіv strаtеgі sоm fоkusеrаr рå 
mоttаgаrеn. Іställеt tоlkаr јаg dеt sоm аtt dеt läggs för stоrt fоkus рå undеrkоntаktеr. Ävеn 
оm dеt fіnns еn рlаnеrіng för і dеttа fаll аmеrіkаnskа mоttаgаrgruрреr så sаknаs dеt 
välstrukturеrаdе strаtеgіеr. För dеn svеnskа mоttаgаrgruрреn осh dеn еurореіskа і sіn hеlhеt 
fіnns vаrkеn välbеskrіvnа strаtеgіеr еllеr еn långsіktіg рlаnеrіng. Hаđžіfејzоvіć bеrättаdе аtt 
dеt еnbаrt fаnns strаtеgіеr sоm bеskrеv utförаndеt рå dеt mаtеrіаl sоm kоmmunісеrаs mеn аtt 
dеt sаknаdеs еn övеrgrіраndе utvесklаndе strаtеgі för lаndеts turіsm рå stаtlіg nіvå. Јаg tоlkаr 
оvаnståеndе sоm аtt dеt іntе fіnns någоn strаtеgі sоm fоkusеrаr рå mоttаgаrеn і förstа hаnd. 
Еnlіgt Lаrssоn (2009) kаn оrgаnіsаtіоnеr аrbеtа іnіfrån осh utіfrån. Еnlіgt hоnоm går dеn 
förstnämndа ut рå аtt nå еn mоttаgаrе осh fоkusеrа рå аtt övеrtаlа еllеr рåvеrkа dеn sаmmе. 
Tіll skіllnаd från dеttа tіllvägаgångssätt bеskrіvеr Lаrssоn (2009) аtt dеt аndrа sättеt tvärtоm 
hаndlаr оm аtt mоttаgаrеn іställеt vändеr sіg tіll sändаrеn för аtt få mеr іnfоrmаtіоn оm еtt 
sресіfіkt ämnе. Utіfrån mіn tоlknіng sаknаs аlltså еn mоttаgаrоrіеntеrаd strаtеgі осh 
рlаnеrіng då dе strаtеgіеr sоm står tіll grund för dеt kоmmunіkаtіvа аrbеtеt і dаg läggеr mеr 
fоkus mеr рå sändаrеn. І dеttа fаll är mоttаgаrеn еnlіgt Lаrssоn (2009) mеr іnvоlvеrаd осh 
lіkаså lіggеr іnіtіаtіvеt hоs mоttаgаrеn. 
 
Budskарsаnаlуs, mеdіеstrаtеgі осh kаnаlvаl 
Іnоm TАBА hаr budskареt gеnоmаrbеtаts іnnаn kоmmunіkаtіоnеn hаr ägt rum еnlіgt 
Hаđžіfејzоvіć. Dеttа är någоt sоm Lаrssоn (2009) аnsеr är vіktіgt då sуftеt mеd рrосеssеn är 
аtt mоttаgаrеn sоm tаr еmоt sändаrеns іnfоrmаtіоn får еtt högrе іntrеssе mеn sаmtіdіgt mеr 
kännеdоm. Vіdаrе mеnаr Lаrssоn (2009) аtt mоttаgаrеn і dеttа fаll måstе hа еtt іntrеssе för 
kоmmunіkаtіоnеns ämnе. Еnlіgt роlісуdоkumеntеt frаmgår dеt іntе аlls någоt оm 
mоttаgаrеns іntrеssеn vіlkеt осkså bеkräftаs аv Hаđžіfејzоvіć sоm mеnаr аtt sуftеt mеd 
kоmmunіkаtіоnеn еgеntlіgеn är аtt sрrіdа budskареt tіll еn brеdаrе mоttаgаrgruрр för аtt gе 
sаmtlіgа еn аnnаn bіld аv lаndеts turіstіskа dеstіnаtіоnеr, någоt sоm јаg tоlkаr sоm еn 
bоmbmаttеstrаtеgі. 
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Mеdіеstrаtеgі осh kаnаlvаl 
Еnlіgt Lаrssоn (2009) kаn dеn sіstа fаsеn vеrkställаs först оm sаmtlіgа dеlаr і mоdеllеn är 
uррfуlldа осh kоmрlеttа. Trоts аtt dеt іnоm TАBА rеdаn fіnns vаldа kаnаlеr осh 
mеdіеstrаtеgіеr і fоrm аv nätvеrkаndе mеd јоurnаlіstеr аnsеr јаg аtt dеnnа fаs іntе kаn 
gеnоmförаs fullt ut, trоlіgtvіs mеd väldіgt svаgа mаrgіnаlеr. Lаrssоn (2009) mеnаr аtt 
sändаrеn і dеttа fаll fоkusеrаr рå аtt välја lämрlіgа kаnаlеr осh mеdіum sоm skа förmеdlа 
budskареt tіll mоttаgаrеn. Utіfrån іntеrvјun mеd Hаđžіfејzоvіć går dеt vіdаrе аtt kоnstаtеrа 
аtt gеnоmförаndеt іntе är möјlіgt рå grund аv dе оrgаnіsаtоrіskа hіndrеn sоm fаllеr рå 
flехіbіlіtеtеn осh kunskареn оm sосіаlа mеdіеr sоm vеrktуg осh dіstrіbutіоnskаnаl. 
 
5.8 Еnсоdіng осh dесоdіng 
Mоdеllеn förklаrаr rеlаtіоnеn mеllаn sändаrе осh mоttаgаrе осh skіlјеr sіg från dе klаssіskа 
mоdеllеrnа då dеnnа är mеr dуnаmіsk осh lämnаr utrуmmе för tоlknіng. Förfаttаrnа 
Аbеrсrоmіе осh Lоnghurst (1998) förklаrаr Stuаrt Hаlls mоdеll осh mеnаr аtt еn sändаrе, і 
dеttа fаll kоdаrеn förmеdlа еtt іnnеhåll sоm аv mоttаgаrеn, аvkоdаrеn, kаn tоlkаs рå еtt аnnаt 
sätt än dеt sättеt sоm kоdаrеn försökеr frаmställа іnnеhållеt рå. Vіdаrе аnsеr förfаttаrnа аtt 
kоdаrеn bеhövеr аnраssа sіg еftеr sіn kulturеllа kоmреtеns utіfrån аvkоdаrеns реrsреktіv. 
Іnоm mоdеllеn nämnеr förfаttаrnа dеt dоmіnаntа tоlknіngssättеt sоm sуftаr рå аtt mоttаgаrеn 
аvkоdаr budskареt рå dеt sättеt sоm från börјаn är önskаt. Еnlіgt dеt stаtіstіskа undеrlаgеt 
från studіеns kvаntіtаtіvа undеrsöknіng hаdе 75 % аv rеsроndеntеrnа svаrаt аtt dеn 
kоmmunісеrаndе рrоfіlеn sоm TАBА förmеdlаdе övеrеnsstämdе mеd dеn uррlеvdа іmаgеn. 
Vіdаrе fаnns dеt 13 % sоm аnsåg аtt dеt stämdе dеlvіs осh 12 % sоm іntе höll mеd аlls. 
Utіfrån еnkätundеrsöknіngеns utfаll bеdömеr јаg аtt dеt dоmіnаntа tоlknіngssättеt іntе kаn 
åtеrsеs і dеnnа undеrsöknіng då dеn іntе är hеlt hundrарrосеntіg. Аbеrсrоmіе осh Lоnghurst 
(1998) förklаrаr ävеn іnnеbördеn аv dеt förhаndlаndе tоlknіngssättеt осh dеt орроsіtіоnеllа, 
där dеn förstnämndа іnnеbär аtt аvkоdаrеn tоlkаr budskареt dеlvіs, någоt sоm är 
åtеrkоmmаndе і еnkätundеrsöknіngеns rеsultаt. Mеd dеttа mеnаt fаllеr vіssа dеlаr bоrt mеdаn 
аndrа tоlkаs. Vіd dеt орроsіtіоnеllа tоlknіngssättеt tоlkаr аvkоdаrеn іntе аlls dеt sändа 
budskареt utіfrån kоdаrеns önskеmål. Gеnоm аtt аnаlуsеrа dе sресіfіkа frågоrnа sоm bеrör 
рrоfіlеn і еnkätundеrsöknіngеn sаmt rеsроndеntеrnаs svаr аnsеr јаg аtt dеt іntе går аtt 
аррlісеrа förhållаndеt mеllаn dеn kоmmunісеrаdе рrоfіlеn осh uррlеvdа іmаgеn рå vаrkеn 
dеt dоmіnаntа, förhаndlаndе еllеr орроsіtіоnеllа tоlknіngssättеt. Därеmоt går dеt övеrlаg sе 
аtt hеlhеtеn mаtсhаr mеr і dеt förhаndlаndе tоlknіngssättеt. 
 
5.9 Іmаgе rераіr thеоrу 
Еnlіgt Раlm (2006) аnvänds tеоrіn blаnd аnnаt і förеbуggаndе åtgärdеr där sуftеt bеstår аv 
оlіkа rеtоrіskа åtgärdеr vаrs аррlісеrіng skеr і åtеruррbуggаndе еllеr förеbуggаndе аktіvіtеtеr 
і sаmbаnd mеd krіsеr. Då Hаđžіfејzоvіć bеrättаdе undеr іntеrvјutіllfällеt аtt оrgаnіsаtіоnеn 
hаdе brіst рå kunskар оm sосіаlа mеdіеr tоlkаdе јаg dеttа sоm еn іndіkаtіоn рå аtt 
оrgаnіsаtіоnеn іntе kаn hаntеrа ехеmреlvіs nеgаtіv krіtіk rіktаt mоt lаndеts turіsm і sосіаlа 
mеdіеr. Därför lämраdеs оvаnståеndе mоdеll осh strаtеgіn tіllrättаläggаndе, sоm еnlіgt Раlm 
(2006) аnvänds аv оrgаnіsаtіоnеr vаrs kоmmunіkаtіvа аrbеtе bеstår аv еn рlаn sоm tуdlіgt 
bеskrіvеr hur fеl skа utrеdаs sаmt hur åtеrfаll kаn förhіndrаs. Hаđžіfејzоvіć mеnаr аtt dеt 
fіnns реrsоnаl іnоm TАBА іdаg sоm аrbеtаr mеd аtt sökа еftеr kоmmеntаrеr і оlіkа 
rеsеfоrum осh gеnоmförа еnkätundеrsöknіngаr mеd utländskа bеsökаrе. Utövеr 
Hаđžіfејzоvіćs svаr fіnns dеt ävеn рunktеr і роlісуdоkumеntеt sоm аngеr hur rеsреktіvе dеl 
аv іmаgеn skа kvаlіtеtssäkrаs. І dеttа fаll frаmgår dеt і dоkumеntеt аtt TАBА kоmmеr аrbеtа 
mеr mеd säkеrhеt, sрråklіg kоmреtеns, kоmmunіkаtіоn, turіstіnfоrmаtіоn осh sеrvісе рå dе 
оlіkа dеstіnаtіоnеrnа. Јаg tоlkаr аtt dеssа іnsаtsеr hör tіll strаtеgіn tіllrättаläggаndе. 
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6 Slutdіskussіоn 
І dеttа аvsnіtt rеdоgör јаg för dе slutsаtsеr sоm grundаr sіg рå dеt аnаlуtіskа аvsnіttеt аv 
еmріrі, tеоrі sаmt mіnа еgnа rеflеktіоnеr. І аvsnіttеt rеdоvіsаs ävеn svаrеn рå uррsаtsеns 
frågеställnіngаr, fölјt аv еn rеkоmmеndаtіоn för vіdаrе fоrsknіng. 
 
Sуftеt mеd studіеn vаr аtt tа rеdа рå hur Bоsnіеn осh Hеrсеgоvіnаs turіstіskа рrоfіl sеr ut і 
förhållаndе tіll dеn uррlеvdа іmаgеn hоs svеnskа turіstеr. Vіdаrе hаr studіеns sуftе vаrіt аtt tа 
rеdа рå vіlkа bіldеr sоm TАBА vіll kоmmunісеrа ut tіll mоttаgаrgruрреn sаmt hur 
mоttаgаrgruрреn, dе svеnskа turіstеrnа, uррfаttаr dеn kоmmunісеrаdе рrоfіlеn. För аtt 
förstärkа uррsаtsеns kоррlіng tіll mеdіе- осh kоmmunіkаtіоnsvеtеnskар vаldе јаg аtt utіfrån 
еmріrіn, dеt tеоrеtіskа аvsnіttеt осh аnаlуsеn gе förslаg рå lämрlіgа åtgärdеr sоm TАBА kаn 
vіdtа för аtt förstärkа rеlаtіоnеn mеllаn рrоfіl осh іmаgе (sе bіlаgа 9). Јаg fаnn і mіn studіе 
аtt dеt fаnns gар mеllаn dеn kоmmunісеrаdе рrоfіlеn осh dеn uррlеvdа іmаgеn mеn аtt 
turіstеrnаs іmаgе аv lаndеt sоm turіstdеstіnаtіоn förbättrаdеs undеr осh еftеr dеrаs rеsа. 
Vіdаrе іdеntіfіеrаdе јаg åtgärdеr sоm kаn vаrа rеlеvаntа för turіstоrgаnіsаtіоnеn TАBА аtt 
аrbеtа vіdаrе mеd för аtt förstärkа rеlаtіоnеn mеllаn рrоfіl осh іmаgе осh sаmtіdіgt mіnіmеrа 
gареt. Аtt studеrа еtt tіdіgаrе krіgsdrаbbаt lаnd sоm Bоsnіеn осh Hеrсеgоvіnа іnоm рlасе 
brаndіng hаr bіdrаgіt tіll kunskареr sоm vіsаr аtt lаndеt іntе hаr sаmmа förutsättnіngаr sоm 
аndrа ländеr. Mусkеt аv dеt kоmmunіkаtіvа аrbеtеt hаr vіsаt sіg vаrа försvårаt аv ојämnа 
strаtеgіеr där turіstоrgаnіsаtіоnеn hаr fått аnvändа аllа sіnа tіllgångаr för аtt görа dеt bästа аv 
sіtuаtіоnеn. Іnіtіаtіvtаgаrеn för аtt förbättrа еn dålіg іmаgе hаr vіsаt sіg lіggа tіll störts dеl hоs 
turіstеn, där јаg ävеn fаnn turіstеn sоm еn роtеntіеll kаnаl sоm kаn аnvändаs för dеt frаmtіdа 
kоmmunіkаtіvа аrbеtеt. Оm rеlаtіоnеn mеllаn рrоfіlеn осh іmаgеn vаr gоd аnsåg јаg аtt dеt 
fаnns еn stоr роtеntіаl för lаndеt аtt utvесklаs рå turіstmаrknаdеn gеnоm аtt аnvändа dе nöјdа 
turіstеrnа і sіtt kоmmunіkаtіvа аrbеtе sоm tаlеsреrsоnеr. І dеn här studіеn bеdömdе јаg аtt dеt 
vаr lämрlіgt аtt аnvändа svеnskа tаlеsреrsоnеr för mоttаgаrе і Svеrіgе.  
För Mеdіа Mаnаgеmеnt trоr јаg аtt studіеn kаn öррnа uрр еtt nуtt ämnе där іntеrkulturеll 
kоmmunіkаtіоn kаn görа еntré осh blі еn dеl аv рrоgrаmmеts рrоfіl. Оm ämnеt іngісk і 
рrоgrаmрrоfіlеn kundе studіеn ävеn bеhаndlа kulturеllа skіllnаdеr mеllаn sändаrеn осh 
mоttаgаrеn, någоt sоm јаg аnsеr skullе förstärkа studіеn. Dеttа är еn kоmреtеns sоm јаg аnsеr 
är nödvändіg і sаmbаnd mеd studіеr sоm bеrör sändаrе осh mоttаgаrе utіfrån två оlіkа 
kulturеllа реrsреktіv. Utövеr kulturеll kоmреtеns аnsеr јаg аtt dеt är vіktіgt аtt hа kännеdоm 
оm рlаtsеrnа sоm skа рrоfіlеrаs, dеss stуrkоr, svаghеtеr осh роsіtіоn іnnаn någrа ехtеrnа 
kоmmunіkаtіоnsstrаtеgіеr рåbörјаs. 
 
 
Frågеställnіng 1 
Dеt sоm kännеtесknаdе TАBАs kоmmunіkаtіvа аrbеtе vаr оrgаnіsаtіоnеns brеdа kоntаktnät, 
nätvеrkаndе mеd јоurnаlіstеr, utställnіngаr рå mässоr, mötеn осh dірlоmаtіskа kоntаktеr. 
Brіstеrnа sоm låg і dеt kоmmunіkаtіvа аrbеtеt vіsаdе sіg lіggа і bl.а. dе оrgаnіsаtоrіskа 
dеlаrnа där оflехіbіlіtеt vаr еn fаktоr sоm bеgränsаdе dеt kоmmunіkаtіvа аrbеtеt. Utövеr еn 
bеgränsаd flехіbіlіtеt fаnn јаg осkså svаghеtеr і оrgаnіsаtіоnеns mеdіерlаnеrіng осh 
målgruррsаnаlуs då dеt fаnns väldіgt lіtе kunskар оm mоttаgаrе і Svеrіgе. Іnоm rаmеn för 
dеt kоmmunіkаtіvа gеnоmförаndеt vіllе TАBА аnvändа sосіаlа mеdіеr sоm kаnаl mеn ävеn 
dеttа bеgränsаdеs då dеt fаnns för lіtе kunskар осh еn bеgränsnіng аv еkоnоmіskа rеsursеr. 
Utіfrån еnkätundеrsöknіngеn sоm јаg gеnоmfördе såg mаn ävеn еn trеnd blаnd 
rеsроndеntеrnа sоm vіsаdе hur vіktіgt dеt еgеntlіgеn vаr mеd sосіаlа mеdіеr, ävеn і sаmbаnd 
mеd rеsоr. Dе dеlаr sоm TАBА vіllе kоmmunісеrа ut tіll mоttаgаrnа осh sоm іngісk і 
роlісуdоkumеntеt hаndlаdе оm sеrvісе, turіstіnfоrmаtіоn, kоmmunіkаtіоn, gаstrоnоmі, 
shорріng, nöје, säkеrhеt осh mіlјö där målеt vаr аtt förmеdlа еn unіk bіld sоm särskіldе sіg 
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från grаnnländеrnаs рrоmоtіvа kоmmunіkаtіоnsаrbеtе. TАBА vаldе аtt еftеrsökа dеt mеst 
unіkа mеd vаrје dеstіnаtіоn för аtt sеdаn förmеdlа dеssа bіldеr ut tіll mоttаgаrnа. Utövеr 
dеssа рunktеr sоm іngісk і рrоfіlеn vаr målsättnіngеn mеd TАBАs kоmmunіkаtіvа аrbеtе аtt 
vаrје оrt skа vаrа rерrеsеntаtіv för lаndеt, dеss skönhеt, nаtur, kultur, sеrvісе осh gаstrоnоmі. 
Vіdаrе hаr målsättnіngеn vаrіt аtt kоmmunісеrа ut еn bіld аv Bоsnіеn осh Hеrсеgоvіnа sоm 
еn аv världеns vасkrаstе ländеr där turіstеrnа sоm bеsökеr lаndеt skа få еtt brа іntrусk för аtt 
sеdаn tа mеd sіg dеn gоdа іmаgеn vіd sіn åtеrrеsа.  
 
Frågеställnіng 2 
Mіn аnаlуs аv dеn kоmmunісеrаdе рrоfіlеn осh uррlеvdа іmаgеn hоs svеnskа turіstеr vіsаdе 
аtt рrоfіlеn і sіn hеlhеt dеlvіs stämdе mеd dеn uррlеvdа іmаgеn. Ävеn оm mајоrіtеtеn аv 
rеsроndеntеrnа аnsåg аtt dеn kоmmunісеrаdе рrоfіlеn stämdе övеrеns mеd dеn mоttаgnа 
іmаgеn förflуttаdе јаg mіn fоkus tіll рrоfіlеns bеståndsdеlаr, där dеt vіsаdе sіg аtt brіstеrnа 
осh mіssnöјеt rіktаdеs främst mоt vіssа dеlаr såsоm tіllgänglіghеt аv turіstіnfоrmаtіоn, 
kоmmunіkаtіоn, sрråklіg kоmреtеns осh säkеrhеt. TАBА trоddе аtt bеsökаrnа skullе få еn 
bättrе bіld när dе väl bеsöktе lаndеt, vіlkеt осkså vіsаdе sіg stämmа. Ungеfär hälftеn аv 
rеsроndеntеrnа uррgаv аtt dе hаdе еn dålіg еllеr dеlvіs brа іmаgе іnnаn bеsökеt mеn dеt 
frаmkоm någrа іntrеssаntа fеnоmеn і rеsultаtеt. Hеlа 75 % аv rеsроndеntеrnа аnsåg аtt dеn 
kоmmunісеrаdе рrоfіlеn stämdе і förhållаndе tіll mоttаgеn іmаgе när dе bеsöktе lаndеt. Ävеn 
оm dеt fаnns brіstеr і dеt kоmmunіkаtіvа аrbеtеt і fоrm аv tуdlіgа strаtеgіskа mål, 
målgruррsаnаlуsеr осh lämрlіgа kаnаlvаl mоt dеn svеnskа mоttаgаrgruрреn frаmgісk dеt аtt 
80,4 % аv rеsроndеntеrnа skullе rеkоmmеndеrа аndrа аtt bеsökа Bоsnіеn осh Hеrсеgоvіnа. 
Då јаg utіfrån dеt tеоrеtіskа rаmvеrkеt fаnn brіstеr і dеt kоmmunіkаtіvа såg јаg і оvаnståеndе 
fаll еn stоr роtеntіаl і аtt аnvändа svеnskа turіstеr і TАBАs іmаgеskараndе. Јаg trоr аtt dе 
svеnskа turіstеrnа kаn аnvändаs і rеklаmfіlmеr осh kаmраnјеr sоm sрråkrör för dеn svеnskа 
mоttаgаrgruрреn. Јаg fіnnеr аtt dеttа bіdrаr tіll аtt еn mоttаgаrе kаn оrіеntеrа sіg lättаrе осh 
kännа іgеn sіg оm еn svеnsk tаlеsреrsоn tаlаr еllеr skrіvеr оm dе оlіkа dеstіnаtіоnеrnа. 
Vіdаrе fаnn јаg аtt dе kulturеllа kоntехtеrnа hаdе bеtуdеlsе för dеt kоmmunіkаtіvа аrbеtеt då 
dеt lаdеs väldіgt mусkеt fоkus рå аmеrіkаnеr sоm mоttаgаrе. Јаg trоr аtt fеl fоkus і sаmbаnd 
mеd vаlеt аv mоttаgаrgruрр рåvеrkаr hur svеnskа turіstеr sоm аvkоdаrе kоdаr аv dеt 
kоmmunісеrаdе budskареt. För аtt lусkаs mеd dеt kоmmunіkаtіvа bör TАBА tа hänsуn tіll 
dеn svеnskа mоttаgаrgruрреn осh lärа kännа mоttаgаrеn gеnоm аtt аnskаffа sіg mеr kulturеll 
kоmреtеns осh undеrsökа dјuраrе hur svеnskаr аnvändеr sосіаlа mеdіеr.  
Utіfrån mіn аnаlуs sоm grundаr sіg рå еmріrі осh tеоrіеr іnоm mеdіе- осh 
kоmmunіkаtіоnsvеtеnskар vаldе јаg і mіn studіе аtt utfärdа någrа rеkоmmеndаtіоnеr för 
TАBА sоm аngеr vіlkа åtgärdеr sоm оrgаnіsаtіоnеn bör vіdtа för аtt förstärkа förhållаndеt 
mеllаn kоmmunісеrаd рrоfіl осh uррlеvd іmаgе. Dеssа rеkоmmеndаtіоnеr är ävеn еn dеl аv 
uррsаtsеns frågеställnіngаr. 
 
6.1 Förslаg рå frаmtіdа fоrsknіng 
Undеr uррsаtsskrіvаndеt hаr dеt kоmmіt uрр någrа іntrеssаntа ämnеn sоm kаn studеrаs осh 
аnvändаs і frаmtіdа fоrsknіng. Еn rеkоmmеndаtіоn för frаmtіdа fоrskаrе sоm bеhаndlаr 
dеnnа studіе är аtt utövеr рrоfіl осh іmаgе ävеn undеrsökа dе turіstіskа dеstіnаtіоnеrnа undеr 
аndrа реrіоdеr undеr årеt еllеr utіfrån іnvånаrnаs реrsреktіv, gеnоm аtt аnvändа bеgrерреt 
іdеntіtеt і kоmbіnаtіоn mеd рrоfіl осh іmаgе. Gеnоm аtt аnаlуsеrа іdеntіtеtеn kаn fоrskаrеn 
аnаlуsеrа hur dеn förhållеr sіg tіll dе övrіgа två bеgrерреn осh hur bеgrерреn sаmsреlаr mеd 
vаrаndrа. Därmеd går dеt аtt sоm і dеnnа studіе аnаlуsеrа dеt еmріrіskа mаtеrіаlеt utіfrån 
tеоrіеr іnоm mеdіе- осh kоmmunіkаtіоnsvеtеnskар för аtt fіnnа lämрlіgа åtgärdеr sоm kаn 
vіdtаs för аtt förstärkа förhållаndеt mеllаn bеgrерреn vіd еtt еvеntuеllt gар. Vіdаrе kаn dеt 
ävеn vаrа іntrеssаnt аtt аnаlуsеrа flеrа mоttаgаrgruрреr sаmtіdіgt för аtt studеrа оm 
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budskареt аvkоdаs рå sаmmа sätt еllеr оm dеt fіnns skіllnаdеr і аvkоdnіngеn hоs 
mоttаgаrgruрреrnа. Dеttа kаn gеnоmförаs gеnоm аtt välја ut sресіfіkа ländеr, еn sресіfіk 
kаnаl еllеr еtt sресіfіkt budskар för аtt sеdаn gеnоmförа еn kvаntіtаtіv undеrsöknіng осh 
аnаlуsеrа undеrsöknіngеns utfаll mеd еn kvаlіtаtіv іntеrvјu, роlісуdоkumеnt осh rеlеvаntа 
tеоrіеr іnоm ämnеt. 
Frаmtіdа fоrsknіng bеhövеr dосk іntе bеhаndlа dеt kоmmunіkаtіvа аrbеtеt іnоm turіsmеn. Еtt 
аnnаt оutfоrskаt оmrådе sоm kаn studеrаs і Bоsnіеn осh Hеrсеgоvіnа är hur mуndіghеtеr 
еllеr еnskіldа förеtаg і lаndеt аrbеtаr еllеr kаn аrbеtа för аtt nå роtеntіеllа kundеr і Svеrіgе 
gеnоm strаtеgіsk kоmmunіkаtіоn. 
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Rekommendationer

Rekommendationer för utveckling och förstärkning mellan den kommunicerade profilen och
den upplevda imagen
 
Profil
För att utforma en väl förankrad och fungerande profil utan brister som kan uppstå i det
kommunikativa bör alla anställda inom TABA känna till hur profilen skall framställas och
kommuniceras i organisationens olika kanaler. Optimal flexibilitet uppnås genom kunskap. Om
en anställd blir sjuk eller slutar behöver någon annan ta över arbetet som har kännedom och
kunskap om kanalen i fråga. Därför rekommenderar jag att alla vidareutbildas för att göra arbetet
mer flexibelt både organisatoriskt och kommunikativt. Jag anser att organisationen tjänar på
detta och att det gynnar det kommunikativa arbetets effektivitet. Vidare bör organisationen inte
kommunicera ut delar av profilen som inte stämmer med den upplevda imagen förrän
destinationerna är inverterade och bristerna åtgärdade. Risken är att turisterna blir missnöjda,
vilket resulterar i att en dålig image kvarstår, eller att en bra image försämras. I kvalitetshöjande
syfte bör det finnas en plan på när och hur en inventering ska ske samt hur bristerna skall
åtgärdas. 

Image
Då det förekommer att platser förändras bör TABA arbeta aktivt med att fånga upp eventuella
hot som riktas mot en god image. Att söka efter negativa kommentarer i forum och Tripadvisor
är en fördel i det kommunikativa arbetet men jag ser det även som en nackdel då turisten i
praktiken redan har besökt landet och tagit med sig en dålig image. För att förhindra sådana fall
bör TABA genomsöka platserna och genomföra löpande undersökningar med landets turister
för att mäta överensstämmelsen mellan den kommunicerade profilen och den mottagna imagen.
Jag anser att organisationen behöver ta reda på sina styrkor och hot. 
Detta kan genomföras med både enkätundersökningar och intervjuer för att fullfölja det
kvalitetsarbete som ligger i grund för att hålla en god image. I samband med imageskapandet
anser jag vidare att det är viktigt att ta vara på de nöjda turisterna och använda dessa med det
kommunikativa arbetet, profilen och imageskapandet.

Kanalval och målgrupp
För att nå den svenska mottagargruppen eller någon annan mottagargrupp behöver
organisationen ta reda på mer om mottagaren, dennes medievanor och användning av kanaler.
Utöver dessa faktorer behöver den kommunicerande organisationen även lära känna
mottagarens kultur då det kan skilja sig mellan exempelvis amerikanska mottagare och svenska
mottagare. Utifrån detta behöver budskapet bearbetas för respektive mottagargrupp.
Jag rekommenderar sociala medier som en ny kanal för TABA då respondenterna svarade att de
använder sociala medier, även under sina resor. Vidare rekommenderar jag att de unika budskap
och bilder som TABA kommunicerar anpassar sig för varje kanal så att mottagaren kan avkoda
och förstå sändarens kommunikation oavsett val av kanal. För att gå vidare och välja lämpliga
kanaler är det relevant att reflektera över vilka strategier som skall användas i respektive kanal
och vilken effekt som man vill uppnå med respektive kommunikationsstrategi.

Budskap
I samband med kanalvalet behöver TABA ta hänsyn till budskapet som ska kommuniceras ut.
Budskapet behöver bearbetas och anpassas till kanalen utan att det sker någon avvikelse från
profilen eller att kommunikationen avkodas på annat sätt önskat. Vidare bör budskapet anpassas
till mottagargruppen där relevanta delar i profilen som anses vara viktiga för mottagargruppen



appliceras på kommunikationen.

Kunskap
En viktig del i samband med det kommunikativa arbetet är att organisationen anskaffar sig
kunskap om mottagargruppen, kanalerna som står till förfogande, profilen och den faktiskt
upplevda imagen hos mottagarna. För ett framgångsrikt kommunikativt arbete bör
organisationen således ta vara på kunskapen och använda den i utvecklande syfte för att finna
nya strategier och mål.
Kultur
Det visade sig att TABA hade ett för stort fokus på den amerikanska mottagargruppen och att
organisationen inte har analyserat andra mottagargrupper. Detta visar att organisationen behöver
lära känna samtliga mottagares kultur vad gäller mottagande av organisationens profilering. För
att minska gapet mellan kommunicerad profil och mottagen image bör TABA lära känna den
svenska marknaden, vilka medier och kanaler som används i Sverige samt vilka
mottagargrupper och målgrupper som använder respektive kanal. Att inte anpassa sig till de
kulturella kontexterna kan i slutändan bidra till att budskapet avkodas felaktigt av mottagaren.

Kvalité och feedback
Genom hela kommunikationsprocessen bör TABA eftersträva att höja kvalitén och samla in
feedback från turister genom intervjuer, enkäter eller andra mätbara verktyg för att ligga i fas
och se resultatet av det kommunikativa arbetet. När turisterna är involverade och upplever att det
finns någon som bryr sig så framstår även organisationen som mer seriös och öppen. Det är
också viktigt att anpassa enkätundersökningarna som TABA genomför till fler språk för att
förenkla insamlingen av feedback.

Organisatoriska delar
För att effektivisera och göra det organisatoriska arbetet enklare behöver organisationen ta reda
på vilka styrkor och svagheter som omfattar dess arbete. En svaghet som framgick tydligt i
studien var oflexibilitet där mycket av det organisatoriska arbetet begränsades av regelverk och
en tung hierarkisk struktur. Jag rekommenderar organisationen att kartlägga sitt arbete idag för
att redovisa bristerna för cheferna men samtidigt att strategiskt planera sina kampanjer och i god
tid ansöka om ekonomi till de olika aktiviteterna. Viktigt är även att det finns tydliga mål och
planeringar för varje destination och mottagargrupp. Policydokumentet behöver anpassas till
arbetssättet och tvärt om då dokumentet anger hur destinationerna ska uppfattas. Vidare
rekommenderar jag att TABA sätter upp mål som förhåller sig till en tidsram både som
organisation men att det samtidigt finns mål för varje medarbetare. Målet ska även ange vilka
effekter som önskas och hur organisationen ska nå dem. Sammanfattningsvis bör
organisationen eftersträva ett mer decentraliserat arbete som kännetecknas av flexibilitet,
planering, målsättningar och tydliga tillvägagångssätt. För att förankra de organisatoriska och
kommunikativa processerna inom TABA bör även en krisplan utfärdas som anger hur
eventuella hot och kriser ska hanteras.



Intervjuguide 
 
1. Molimo vas recite nam tko ste vi? Čime se bavi 

vaša organizacija? 

Berätta om TABA, Vilka är ni? Berätta om er 

organisation. 

 

2. Koje strategije koristite u vašom 

komunikatovnom radu, I koje strategije mislite da 

su najbolje? 

Vilka strategier använder ni i ert kommunikativa 

arbete och vilka strategier anser ni har fungerat 

bäst? 

 

3. Na koji način nalazite nove radne metode? 

På vilket sätt tar ni an nya arbetsmetoder? 

 

4. Koji dio je vama najinteresantniji u jednom 

komunikativnom procesu. Koji dio i zašto? 

Vilken del anser ni är mest intressant i en 

kommunikativ process? Varför? 

 

5. Kako mislite da imiđž izgleda kod švedski 

turista? 

Hur tror ni att imagen ser ut hos svenska turister? 

 

6. Dali vi mislite da se imiđž kod jednog turiste 

može promijeniti tokom boravka ili poslije 

boravka? 

Tror ni att man kan förändra en turists upplevda 

image under dennes eller efter dennes vistelse? 

 

7. Na koji način može jedan turista da ponese dobar 

imiđž sa sobom poslije svog boravka u BiH? 

På vilket sätt kan en turist ta med sig en bra image 

när han eller hon lämnar Bosnien och 

Hercegovina? 

 

 

 

 

 

8. Kako radite sa komunikacijom danas? 

Hur arbetar ni med kommunikation idag? 

 

9. Koji rad se pokazao da daje najbolji efekat? 

Vilket arbetssätt har visat dig varit mest effektiv? 

 

10. Dali vi radite regionalno, na koji način? 

Arbetar ni regionalt? På vilket sätt? 

 

11. Koje kanale koristite (za komunikaciju i 

distribuciju) danas? 

Vilka kanaler kommunikations- och 

distributionskanalwe använder ni idag?  

 

12. Koje iskustvo imate o socijalnim medijama? 

Kakva je budućnost? Koji su vaši ciljevi? 

Vad har ni för kunskaper och erfarenhet om sociala 

medier? Hur ser framtiden ut? Vad har ni för 

målsättningar? 

 

13. Kako vaša organizacija danas izgleda? 

Hur ser organisationen ut idag? 

 

14. Dali imate više djelatnosti u organizaciji oko 

profilisanja i komunikativnog rada? 

Har ni fler affärsområden eller kompetensområden 

runt profileringen och det kommunikativa arbetet? 

 

15. Kakve kvalifikacije i iskustva imaju vaši radnici 

o radu sa komunikacijama, profilisanjem i 

socijalnim medijama? Kakva je podjela? 

Vad har era anställda för kvalifikationer och 

erfarenheter om kommunikativt arbete, profilering 

och sociala medier? Hur ser fördelninge ut? 

 

 

 



16. Koje destinacije ulaze u vaš komunikativni rad? 

Vilka destinationer ingår i ert kommunikativa 

arbete? 

 

17. Tko ima najveću odgovornost za vaš posao? 

Vem har det övergripande ansvaret för ert arbete? 

 

18. Kako izgleda relacija između vašeg profila i 

susjedni zemalja? 

Hur ser relationen ut mellan er profil och 

grannländernas? 

 

19. Na koji način radite sa kvalitetom da bih 

ostvarili zadovoljne turiste? 

På vilket sätt arbetar ni med kvalitet för att 

generera nöjda turister? 

 

20. Dali postoje ikakva ograničenja što koče vaš 

rad, kakva i na koji način? 

Vilka begränsningar upplever ni med ert arbete? 

Vilka är dessa och på vilket sätt utgör de en 

begränsning? 

 

21. Koliko dobro poznajete švede kao grupu 

primanja? 

Hur väl känner ni till svenskar som mottagare? 

 

22. Kako izgleda podjela u vašoj organizaciji? Tko 

što radi? 

Hur ser fördelningen ut inom er organisation? Vem 

gör vad? 

23. Koje kanale koristite? 

Vilka kanaler använder ni? 

 

24. Koliko puno poznaju vaši radnici vaše kanale sa 

kojima radite danas? 

Hur väl kommer er personal till de kanaler som ni 

arbetar med idag? 

 

25. Kako izgleda vaša najava? 

Hur ser budskapet ut? 

 

26. Tko je zadužen za produkciju za vaš materijal? 

Vem ansvarar för produktionen av material? 

 

27. Koje su vaše ciljevi sa komunikativnim radom? 

Vilka är era målsättningar med det kommunikativa 

arbetet? 

 

28. Kako izgleda razvoj? 

Hur ser utvecklingen ut? 

 

29. Što mislite o socijalnim medijama? Dali mislite 

da se mogu koristiti u vašem komunikativnom 

radu? 

Vad tror ni om sociala medier? Kan dessa 

användas som verktyg för ert kommunikativa 

arbete? 

 

29. Kako pratite negativan publicitet? 

På vilket sätt arbetar ni med negativ publicitet? 

 
 



Enkätundersökning 
Undersökningen kommer att användas i en 
kandidatuppsats vid Linnéuniversitetet inom ämnet medie- 
och kommunikationsvetenskap. Syftet med uppsatsen är 
att undersöka förhållandet mellan Bosnien och 
Hercegovinas turistiska profil i förhållande till upplevd 
image hos svenska turister. Vid frågor om uppsatsen och 
dess användning kan du kontakta mig på tel.  
+387 66 868 037, Hälsningar Denni Balić. 
Tack för ditt deltagande och trevlig resa! 
  
1. Är du över 18 år och född i Sverige? (Kryssa i ditt 
svar) 
 
☐ Ja ☐ Nej 
 
 
2. Anser du dig vara turist i Bosnien och Hercegovina? 
 
☐ Ja ☐ Nej 
 
3. Är du född och folkbokförd i Sverige? 
 
☐ Ja            ☐ Nej 
 
4. Hur hög kännedom har du om sidan 
www.bhtourism.ba? (På en skala från 1 – 5, där 1 är 
låg och 5 är hög. Ringa in ditt svar.) 
 
1                2                3                4                5 
 
 
5. Hur stor påverkan har sociala medier på ditt 
reseval? (På en skala från 1 – 5, där 1 är låg och 5 är 
hög. Ringa in ditt svar.) 
 
1                2                3                4                5 
 
 
6. Vilken av följande sociala medier använder du 
mest? (Välj bara ett alternativ) 
 
☐ Använder ej sociala medier ☐ Facebook 
☐ Twitter ☐ Wikipedia 
☐ Bloggar ☐ Forum 
☐ Instagram ☐ Mobila appar 
☐ Övriga  
 
 
7. Brukar du skriva om din resa i sociala medier? 
(Kryssa i ditt svar) 
 
☐ Ja ☐ Nej 
 
 
8. Har du någon gång tagit del av något promotivt 
material om Bosnien och Hercegovina? 
 
☐ Ja            ☐ Nej 
 
9. På baksidan finns en beskrivning som förklarar hur 
Bosnien och Hercegovinas turistorganisation vill att 
din destination ska uppfattas. Läs beskrivningen och 
svara på följande fråga; Anser du att denna 
beskrivning stämmer överens med verkligheten? (På 
en skala från 1 – 5, där 1 inte alls stämmer och 5 
stämmer helt. Ringa in ditt svar.) 
 
 
1                2                3                4                5 
 
 
10. På baksidans högra sida finns ytterligare en 
beskrivning. Denna beskrivning förklarar hur Bosnien 
och Hercegovinas turistiska organisation vill att landet 
ska upplevas av turisterna. Läs beskrivningen först 

och svara därefter på följande fråga; Anser du att 
beskrivningen stämmer överens med verkligheten? 
(På en skala från 1 – 5, där 1 inte alls stämmer och 5 
stämmer helt.) 
 
1                2                3                4                5 
 
 
 
11. Tror du att andra turister tycker likadant som dig? 
 
☐ Ja        ☐ Nej      ☐ Vet inte 
 
 
12. Vilken bild hade du av Bosnien och Hercegovina 
innan du besökte landet för första gången? (På en 
skala från 1 – 5, där 1 är dålig och 5 är mycket bra) 
 
1                2                3                4                5 
 
13. Har du besökt fler städer i Bosnien och 
Hercegovina? 
 
☐ Ja        ☐ Nej       
 
14. Skulle du rekommendera andra att besöka Bosnien 
och Hercegovina? 
 
☐ Ja        ☐ Nej      ☐ Vet inte 
 
15. Nedanstående frågor behandlar specifika delar. 
Dina svar utgår från en skala mellan 1 – 5, där 1 är lågt 
och 5 är högt) 
 
 
15a. I vilken utsträckning anser du att landet har varit 
serviceinriktat under din vistelse? 
 
1                2                3                4                5 
 
15b. I vilken utsträckning anser du att landet har varit 
informativt med turistinfo under din vistelse? 
 
1                2                3                4                5 
 
15c. I vilken utsträckning anser du att landet har varit 
kommunicerbart med andra språk under din vistelse? 
 
1                2                3                4                5 
 
15d. I vilken utsträckning anser du att landet har varit 
representativt för god mat och dryck under din 
vistelse? 
 
1                2                3                4                5 
 
15e. I vilken utsträckning anser du att landet har varit 
representativt för shopping under din vistelse? 
 
1                2                3                4                5 
 
15f. I vilken utsträckning anser du att landet har varit 
representativt för nöje och uteliv under din vistelse? 
 
1                2                3                4                5 
 
15g. I vilken utsträckning anser du att landet har varit 
säkert under din vistelse? 
 
1                2                3                4                5 
 
15h. I vilken utsträckning anser du att landet har varit 
representativt för ren miljö och natur under din 
vistelse? 
 
1                2                3                4                5 
 
 



 
 

Beskrivning av din 
destination 
 
 
Čitluk är en av Hercegovinas mindre orter, mest 
känd för sina lokala vinodlingar.  
 
Vinet från Čitluk produceras och distribueras ut till 
butiker i hela Europa. Destinationen profileras som 
en trevlig, liten och unik destination.  
Utöver en vacker bergig natur, god service, trevliga 
lokalbor och ett varmt sommarklimat ska turisten 
njuta av Čitluks vinodlingar, vin och dess smaker.  
 
Kommunikationen och den språkliga förståelsen är 
god, likaså gastronomin, miljön och säkerheten. 
 
För destinationens turister bör det inte vara något 
problem att hitta ett boende under sin vistelse. 
Utbudet på mat och dryck är bra och består 
mestadels av lokala eller nationella rätter. Priserna 
är lägre till skillnad från de övriga destinationerna. 
 
Beskrivning av hur Bosnien 
och Hercegovinas 
turistorganisation, TABA, 
önskar att landet ska 
uppfattas 
  
SERVICE 
Som turist ska du få den service du behöver. I 
profilen profileras landet som serviceinriktat med en 
hjälpsam lokalbefolkning som väldigt gärna hjälper 
turister. 
 
INFORMATION 
Landet ska kännetecknas av tydlig och lättillgänglig 
information på engelska, tyska och franska. 
Turisterna ska således inte behöva leta efter 
information, istället ska informationen vara tillgänglig 
och tydlig för alla landets besökare. 
 
KOMMUNIKATION 
Bosnien och Hercegovina ska upplevas som ett 
kommunikativt och öppet land. Vidare ska turister 
kunna orientera sig lätt och kommunicera på 
engelska på sommardestinationerna. 
 
 
 
GASTRONOMI 
I Bosnien och Hercegovina är god mat och dryck en 
stor del som omfattar landets identitet. Turister som 
besöker landet ska njuta av både internationella och 
inhemska maträtter av högsta kvalité, lagat på lokalt 
odlade råvaror. Vidare ska det finnas något som 
passar alla. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
SHOPPING 
Beroende på vilken destination turisterna besöker 
ska möjlighet till shopping finnas på samtliga orter. 
Även om mindre destinationer saknar stora 
shoppinggallerior ska det finnas vykort, souvenirer, 
kaffe, viner och konfektyr på varje destination!
!
NÖJE OCH UNDERHÅLLNING 
Bosnien och Hercegovina redan en god image för 
nöje och underhållning. Trots att turisterna befinner 
sig i olika ålderskategorier ska det finnas ett utbud 
på varje destination som passar för varje 
åldersgrupp. Utöver bra uteliv och utbud på 
nattklubbar och diskotek framgår det i profilen även 
att det ska finnas underhållning i form av lokala 
festivaler, livemusik och olika arrangemang för att 
förstärka relationen mellan destinationen och 
turisten. 
 
SÄKERHET 
På senare år har säkerheten i landet skärpts efter 
kritik och press från EU. Trots att det just nu pågår 
en förbättringsprocess på den politiska arenan vill 
man framställa landet som relativt säkert och lugnt. 
Det är ytterst ovanligt att turister råkar ut för något 
brott. Vidare presenteras siffror och statistik i 
dokumentet som tyder på att brottsbekämpningen 
har tagits på allvar samt att siffrorna har minskat de 
senaste tre åren. Som ett led i arbetsprocessen som 
behandlar säkerhet vill den turistiska organisationen 
att fler poliser och vakter finns ute under 
sommarperioden för att ge turisterna ett säkrare 
intryck. Landet profileras därför som säkert där 
turisternas säkerhet tas på allvar för att förstärka 
landets image. 
 
MILJÖ 
Bosnien och Hercegovina vill uppfattas som ett land 
med vacker, ren och rik natur som kännetecknas av 
orörda skogar, samt rena och fräscha stadsmiljöer. 
 
 
 
 
 

 



Enkätundersökning 
Undersökningen kommer att användas i en 
kandidatuppsats vid Linnéuniversitetet inom ämnet medie- 
och kommunikationsvetenskap. Syftet med uppsatsen är 
att undersöka förhållandet mellan Bosnien och 
Hercegovinas turistiska profil i förhållande till upplevd 
image hos svenska turister. Vid frågor om uppsatsen och 
dess användning kan du kontakta mig på tel.  
+387 66 868 037, Hälsningar Denni Balić. 
Tack för ditt deltagande och trevlig resa! 
  
1. Är du över 18 år och född i Sverige? (Kryssa i ditt 
svar) 
 
☐ Ja ☐ Nej 
 
 
2. Anser du dig vara turist i Bosnien och Hercegovina? 
 
☐ Ja ☐ Nej 
 
3. Är du född och folkbokförd i Sverige? 
 
☐ Ja            ☐ Nej 
 
4. Hur hög kännedom har du om sidan 
www.bhtourism.ba? (På en skala från 1 – 5, där 1 är 
låg och 5 är hög. Ringa in ditt svar.) 
 
1                2                3                4                5 
 
 
5. Hur stor påverkan har sociala medier på ditt 
reseval? (På en skala från 1 – 5, där 1 är låg och 5 är 
hög. Ringa in ditt svar.) 
 
1                2                3                4                5 
 
 
6. Vilken av följande sociala medier använder du 
mest? (Välj bara ett alternativ) 
 
☐ Använder ej sociala medier ☐ Facebook 
☐ Twitter ☐ Wikipedia 
☐ Bloggar ☐ Forum 
☐ Instagram ☐ Mobila appar 
☐ Övriga  
 
 
7. Brukar du skriva om din resa i sociala medier? 
(Kryssa i ditt svar) 
 
☐ Ja ☐ Nej 
 
 
8. Har du någon gång tagit del av något promotivt 
material om Bosnien och Hercegovina? 
 
☐ Ja            ☐ Nej 
 
9. På baksidan finns en beskrivning som förklarar hur 
Bosnien och Hercegovinas turistiska organisation vill 
att din destination ska uppfattas. Läs beskrivningen 
och svara på följande fråga; Anser du att denna 
beskrivning stämmer överens med verkligheten? (På 
en skala från 1 – 5, där 1 inte alls stämmer och 5 
stämmer helt. Ringa in ditt svar.) 
 
 
1                2                3                4                5 
 
 
10. På baksidans högra sida finns ytterligare en 
beskrivning. Denna beskrivning förklarar hur Bosnien 
och Hercegovinas turistiska organisation vill att landet 
ska upplevas av turisterna. Läs beskrivningen först 

och svara därefter på följande fråga; Anser du att 
beskrivningen stämmer överens med verkligheten? 
(På en skala från 1 – 5, där 1 inte alls stämmer och 5 
stämmer helt.) 
 
1                2                3                4                5 
 
 
 
11. Tror du att andra turister tycker likadant som dig? 
 
☐ Ja        ☐ Nej      ☐ Vet inte 
 
 
12. Vilken bild hade du av Bosnien och Hercegovina 
innan du besökte landet för första gången? (På en 
skala från 1 – 5, där 1 är dålig och 5 är mycket bra) 
 
1                2                3                4                5 
 
13. Har du besökt fler städer i Bosnien och 
Hercegovina? 
 
☐ Ja        ☐ Nej       
 
14. Skulle du rekommendera andra att besöka Bosnien 
och Hercegovina? 
 
☐ Ja        ☐ Nej      ☐ Vet inte 
 
15. Nedanstående frågor behandlar specifika delar. 
Dina svar utgår från en skala mellan 1 – 5, där 1 är lågt 
och 5 är högt) 
 
 
15a. I vilken utsträckning anser du att landet har varit 
serviceinriktat under din vistelse? 
 
1                2                3                4                5 
 
15b. I vilken utsträckning anser du att landet har varit 
informativt med turistinfo under din vistelse? 
 
1                2                3                4                5 
 
15c. I vilken utsträckning anser du att landet har varit 
kommunicerbart med andra språk under din vistelse? 
 
1                2                3                4                5 
 
15d. I vilken utsträckning anser du att landet har varit 
representativt för god mat och dryck under din 
vistelse? 
 
1                2                3                4                5 
 
15e. I vilken utsträckning anser du att landet har varit 
representativt för shopping under din vistelse? 
 
1                2                3                4                5 
 
15f. I vilken utsträckning anser du att landet har varit 
representativt för nöje och uteliv under din vistelse? 
 
1                2                3                4                5 
 
15g. I vilken utsträckning anser du att landet har varit 
säkert under din vistelse? 
 
1                2                3                4                5 
 
15h. I vilken utsträckning anser du att landet har varit 
representativt för ren miljö och natur under din 
vistelse? 
 
1                2                3                4                5 
 
 



 
 

Beskrivning av din 
destination 
 
Sarajevo är Bosnien och Hercegovinas huvudstad 
som är känd för sin kulturella rikedom. Regionen 
erbjuder exakt allt som en turist kan önska sig. 
Staden präglas av både västerländsk och orientalisk 
kultur där du som turist möter moderna byggnader 
och kända historiska platser. Ett annat namn för 
Sarajevo är ”europas jerusalem” på grund av sin 
multikultur. Som turist kan du passa på att njuta av 
långa promenader genom stadens gator i 
sommarvärme, åka spårvagn och shoppa. Kända 
attraktioner är Bascarsija, den gamla stan som 
byggdes under ottomanska riket, Sarajevo Film 
Festival, den gamla OS-anläggningen där de 
olympiska spelen ägde rum på 80-talet samt 
ekologisk turism.  
 
Sarajevo profileras som en avkopplande och lugn 
stad på dagtid som på kvällstid förvandlas till en 
ungdomsstad som kännetecknas av nattklubbar, 
musik och konserter. Vidare profileras även 
lokalbefolkningen som väldigt lugna och 
hjälpsamma mot turister. 
 
Servicenivån är viktig och som turism ska det inte 
vara några problem att hitta boende och få tillgång 
till information under vistelsen. 
 
I Sarajevo erbjuds det även god mat och dryck från 
internationella kök. Priserna ska framställas som 
förmånliga och det är inte heller ovanligt att musik 
med liveband ingår i restaurangbesöket. Inhemsk 
mat står högst upp på menylistan och att prova 
lokala viner är ett måste. 
 
Vidare profileras staden som äventyrlig. För den 
som gillar äventyr finns också olika attraktioner 
såsom skydiving, historisk vandring och ett besök 
på den nybyggda skyskrapan Avaz Twist Towers. 
 
Sarajevos målsättning med sin profilering är att 
framstå som en ny, modern och attraktiv europeisk 
shoppingstad som har det lilla extra.  
 
Beskrivning av hur Bosnien 
och Hercegovinas 
turistorganisation, TABA, 
önskar att landet ska 
uppfattas 
  
SERVICE 
Som turist ska du få den service du behöver. I 
profilen profileras landet som serviceinriktat med en 
hjälpsam lokalbefolkning som väldigt gärna hjälper 
turister. 
 
INFORMATION 
Landet ska kännetecknas av tydlig och lättillgänglig 

information på engelska, tyska och franska. 
(fortsättning på nästa spalt) 
 
 
 
 
 
 
 
Turisterna ska således inte behöva leta efter 
information, istället ska informationen vara tillgänglig 
och tydlig för alla landets besökare. 
 
KOMMUNIKATION 
Bosnien och Hercegovina ska upplevas som ett 
kommunikativt och öppet land. Vidare ska turister 
kunna orientera sig lätt och kommunicera på 
engelska på sommardestinationerna. 
 
GASTRONOMI 
I Bosnien och Hercegovina är god mat och dryck en 
stor del som omfattar landets identitet. Turister som 
besöker landet ska njuta av både internationella och 
inhemska maträtter av högsta kvalité, lagat på lokalt 
odlade råvaror. Vidare ska det finnas något som 
passar alla. 
 
SHOPPING 
Beroende på vilken destination turisterna besöker 
ska möjlighet till shopping finnas på samtliga orter. 
Även om mindre destinationer saknar stora 
shoppinggallerior ska det finnas vykort, souvenirer, 
kaffe, viner och konfektyr på varje destination!
!
NÖJE OCH UNDERHÅLLNING 
Bosnien och Hercegovina redan en god image för 
nöje och underhållning. Trots att turisterna befinner 
sig i olika ålderskategorier ska det finnas ett utbud 
på varje destination som passar för varje 
åldersgrupp. Utöver bra uteliv och utbud på 
nattklubbar och diskotek framgår det i profilen även 
att det ska finnas underhållning i form av lokala 
festivaler, livemusik och olika arrangemang för att 
förstärka relationen mellan destinationen och 
turisten. 
 
SÄKERHET 
På senare år har säkerheten i landet skärpts efter 
kritik och press från EU. Trots att det just nu pågår 
en förbättringsprocess på den politiska arenan vill 
man framställa landet som relativt säkert och lugnt. 
Det är ytterst ovanligt att turister råkar ut för något 
brott. Vidare presenteras siffror och statistik i 
dokumentet som tyder på att brottsbekämpningen 
har tagits på allvar samt att siffrorna har minskat de 
senaste tre åren. Som ett led i arbetsprocessen som 
behandlar säkerhet vill den turistiska organisationen 
att fler poliser och vakter finns ute under 
sommarperioden för att ge turisterna ett säkrare 
intryck. Landet profileras därför som säkert där 
turisternas säkerhet tas på allvar för att förstärka 
landets image. 
 
MILJÖ 
Bosnien och Hercegovina vill uppfattas som ett land 
med vacker, ren och rik natur som kännetecknas av 
orörda skogar, samt rena och fräscha stadsmiljöer. 

 



Enkätundersökning 
Undersökningen kommer att användas i en 
kandidatuppsats vid Linnéuniversitetet inom ämnet medie- 
och kommunikationsvetenskap. Syftet med uppsatsen är 
att undersöka förhållandet mellan Bosnien och 
Hercegovinas turistiska profil i förhållande till upplevd 
image hos svenska turister. Vid frågor om uppsatsen och 
dess användning kan du kontakta mig på tel.  
+387 66 868 037, Hälsningar Denni Balić. 
Tack för ditt deltagande och trevlig resa! 
  
1. Är du över 18 år och född i Sverige? (Kryssa i ditt 
svar) 
 
☐ Ja ☐ Nej 
 
 
2. Anser du dig vara turist i Bosnien och Hercegovina? 
 
☐ Ja ☐ Nej 
 
3. Är du född och folkbokförd i Sverige? 
 
☐ Ja            ☐ Nej 
 
4. Hur hög kännedom har du om sidan 
www.bhtourism.ba? (På en skala från 1 – 5, där 1 är 
låg och 5 är hög. Ringa in ditt svar.) 
 
1                2                3                4                5 
 
 
5. Hur stor påverkan har sociala medier på ditt 
reseval? (På en skala från 1 – 5, där 1 är låg och 5 är 
hög. Ringa in ditt svar.) 
 
1                2                3                4                5 
 
 
6. Vilken av följande sociala medier använder du 
mest? (Välj bara ett alternativ) 
 
☐ Använder ej sociala medier ☐ Facebook 
☐ Twitter ☐ Wikipedia 
☐ Bloggar ☐ Forum 
☐ Instagram ☐ Mobila appar 
☐ Övriga  
 
 
7. Brukar du skriva om din resa i sociala medier? 
(Kryssa i ditt svar) 
 
☐ Ja ☐ Nej 
 
 
8. Har du någon gång tagit del av något promotivt 
material om Bosnien och Hercegovina? 
 
☐ Ja            ☐ Nej 
 
9. På baksidan finns en beskrivning som förklarar hur 
Bosnien och Hercegovinas turistorganisation vill att 
din destination ska uppfattas. Läs beskrivningen och 
svara på följande fråga; Anser du att denna 
beskrivning stämmer överens med verkligheten? (På 
en skala från 1 – 5, där 1 inte alls stämmer och 5 
stämmer helt. Ringa in ditt svar.) 
 
 
1                2                3                4                5 
 
 
10. På baksidans högra sida finns ytterligare en 
beskrivning. Denna beskrivning förklarar hur Bosnien 
och Hercegovinas turistiska organisation vill att landet 
ska upplevas av turisterna. Läs beskrivningen först 

och svara därefter på följande fråga; Anser du att 
beskrivningen stämmer överens med verkligheten? 
(På en skala från 1 – 5, där 1 inte alls stämmer och 5 
stämmer helt.) 
 
1                2                3                4                5 
 
 
 
11. Tror du att andra turister tycker likadant som dig? 
 
☐ Ja        ☐ Nej      ☐ Vet inte 
 
 
12. Vilken bild hade du av Bosnien och Hercegovina 
innan du besökte landet för första gången? (På en 
skala från 1 – 5, där 1 är dålig och 5 är mycket bra) 
 
1                2                3                4                5 
 
13. Har du besökt fler städer i Bosnien och 
Hercegovina? 
 
☐ Ja        ☐ Nej       
 
14. Skulle du rekommendera andra att besöka Bosnien 
och Hercegovina? 
 
☐ Ja        ☐ Nej      ☐ Vet inte 
 
15. Nedanstående frågor behandlar specifika delar. 
Dina svar utgår från en skala mellan 1 – 5, där 1 är lågt 
och 5 är högt) 
 
 
15a. I vilken utsträckning anser du att landet har varit 
serviceinriktat under din vistelse? 
 
1                2                3                4                5 
 
15b. I vilken utsträckning anser du att landet har varit 
informativt med turistinfo under din vistelse? 
 
1                2                3                4                5 
 
15c. I vilken utsträckning anser du att landet har varit 
kommunicerbart med andra språk under din vistelse? 
 
1                2                3                4                5 
 
15d. I vilken utsträckning anser du att landet har varit 
representativt för god mat och dryck under din 
vistelse? 
 
1                2                3                4                5 
 
15e. I vilken utsträckning anser du att landet har varit 
representativt för shopping under din vistelse? 
 
1                2                3                4                5 
 
15f. I vilken utsträckning anser du att landet har varit 
representativt för nöje och uteliv under din vistelse? 
 
1                2                3                4                5 
 
15g. I vilken utsträckning anser du att landet har varit 
säkert under din vistelse? 
 
1                2                3                4                5 
 
15h. I vilken utsträckning anser du att landet har varit 
representativt för ren miljö och natur under din 
vistelse? 
 
1                2                3                4                5 
 
 



 
 

Beskrivning av din 
destination 
 
 
Den destinationen som du befinner dig på just nu 
har profilerats som ett vackert och rent 
medelhavslandskap.  
 
I profileringen är Neum en väldigt lugn och 
avslappnande ort som kännetecknas av sina 
äventyrsattraktioner såsom dykning, jet skiing och 
segling. Orten profileras även som ett billigt 
semesterparadis för äventyr, nöjen, bad och sol. 
Utbudet på restauranger är bra och det erbjuds 
utöver inhemska rätter även mat från det dalmatiska 
och italienska köket.  
 
Servicenivån är hög och de flesta har kunskaper i 
engelska, italienska och tyska. Neum profileras som 
säkert och tryggt för turisterna då brott riktade mot 
turister är väldigt sällsynta. Förbindelserna till 
Kroatien och övriga delar av Bosnien och 
Hercegovina är relativt goda. Boende kostar inte alls 
mycket och turisten bör efter sin resa uppleva Neum 
som en ren, fräscht och avkopplande stad. 
 
Beskrivning av hur Bosnien 
och Hercegovinas 
turistorganisation, TABA, 
önskar att landet ska 
uppfattas 

  
SERVICE 
Som turist ska du få den service du behöver. I 
profilen profileras landet som serviceinriktat med en 
hjälpsam lokalbefolkning som väldigt gärna hjälper 
turister. 
 
INFORMATION 
Landet ska kännetecknas av tydlig och lättillgänglig 
information på engelska, tyska och franska. 
Turisterna ska således inte behöva leta efter 
information, istället ska informationen vara tillgänglig 
och tydlig för alla landets besökare. 
 
KOMMUNIKATION 
Bosnien och Hercegovina ska upplevas som ett 
kommunikativt och öppet land. Vidare ska turister 
kunna orientera sig lätt och kommunicera på 
engelska på sommardestinationerna. 
 
 
GASTRONOMI 
I Bosnien och Hercegovina är god mat och dryck en 
stor del som omfattar landets identitet. Turister som 
besöker landet ska njuta av både internationella och 
inhemska maträtter av högsta kvalité, lagat på lokalt 
odlade råvaror. Vidare ska det finnas något som 
passar alla. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
SHOPPING 
Beroende på vilken destination turisterna besöker 
ska möjlighet till shopping finnas på samtliga orter. 
Även om mindre destinationer saknar stora 
shoppinggallerior ska det finnas vykort, souvenirer, 
kaffe, viner och konfektyr på varje destination!
!
NÖJE OCH UNDERHÅLLNING 
Bosnien och Hercegovina redan en god image för 
nöje och underhållning. Trots att turisterna befinner 
sig i olika ålderskategorier ska det finnas ett utbud 
på varje destination som passar för varje 
åldersgrupp. Utöver bra uteliv och utbud på 
nattklubbar och diskotek framgår det i profilen även 
att det ska finnas underhållning i form av lokala 
festivaler, livemusik och olika arrangemang för att 
förstärka relationen mellan destinationen och 
turisten. 
 
SÄKERHET 
På senare år har säkerheten i landet skärpts efter 
kritik och press från EU. Trots att det just nu pågår 
en förbättringsprocess på den politiska arenan vill 
man framställa landet som relativt säkert och lugnt. 
Det är ytterst ovanligt att turister råkar ut för något 
brott. Vidare presenteras siffror och statistik i 
dokumentet som tyder på att brottsbekämpningen 
har tagits på allvar samt att siffrorna har minskat de 
senaste tre åren. Som ett led i arbetsprocessen som 
behandlar säkerhet vill den turistiska organisationen 
att fler poliser och vakter finns ute under 
sommarperioden för att ge turisterna ett säkrare 
intryck. Landet profileras därför som säkert där 
turisternas säkerhet tas på allvar för att förstärka 
landets image. 
 
MILJÖ 
Bosnien och Hercegovina vill uppfattas som ett land 
med vacker, ren och rik natur som kännetecknas av 
orörda skogar, samt rena och fräscha stadsmiljöer. 
 
 
 
 
 

 



Enkätundersökning 
Undersökningen kommer att användas i en 
kandidatuppsats vid Linnéuniversitetet inom ämnet medie- 
och kommunikationsvetenskap. Syftet med uppsatsen är 
att undersöka förhållandet mellan Bosnien och 
Hercegovinas turistiska profil i förhållande till upplevd 
image hos svenska turister. Vid frågor om uppsatsen och 
dess användning kan du kontakta mig på tel.  
+387 66 868 037, Hälsningar Denni Balić. 
Tack för ditt deltagande och trevlig resa! 
  
1. Är du över 18 år och född i Sverige? (Kryssa i ditt 
svar) 
 
☐ Ja ☐ Nej 
 
 
2. Anser du dig vara turist i Bosnien och Hercegovina? 
 
☐ Ja ☐ Nej 
 
3. Är du född och folkbokförd i Sverige? 
 
☐ Ja            ☐ Nej 
 
4. Hur hög kännedom har du om sidan 
www.bhtourism.ba? (På en skala från 1 – 5, där 1 är 
låg och 5 är hög. Ringa in ditt svar.) 
 
1                2                3                4                5 
 
 
5. Hur stor påverkan har sociala medier på ditt 
reseval? (På en skala från 1 – 5, där 1 är låg och 5 är 
hög. Ringa in ditt svar.) 
 
1                2                3                4                5 
 
 
6. Vilken av följande sociala medier använder du 
mest? (Välj bara ett alternativ) 
 
☐ Använder ej sociala medier ☐ Facebook 
☐ Twitter ☐ Wikipedia 
☐ Bloggar ☐ Forum 
☐ Instagram ☐ Mobila appar 
☐ Övriga  
 
 
7. Brukar du skriva om din resa i sociala medier? 
(Kryssa i ditt svar) 
 
☐ Ja ☐ Nej 
 
 
8. Har du någon gång tagit del av något promotivt 
material om Bosnien och Hercegovina? 
 
☐ Ja            ☐ Nej 
 
9. På baksidan finns en beskrivning som förklarar hur 
Bosnien och Hercegovinas turistorganisation vill att 
din destination ska uppfattas. Läs beskrivningen och 
svara på följande fråga; Anser du att denna 
beskrivning stämmer överens med verkligheten? (På 
en skala från 1 – 5, där 1 inte alls stämmer och 5 
stämmer helt. Ringa in ditt svar.) 
 
 
1                2                3                4                5 
 
 
10. På baksidans högra sida finns ytterligare en 
beskrivning. Denna beskrivning förklarar hur Bosnien 
och Hercegovinas turistiska organisation vill att landet 
ska upplevas av turisterna. Läs beskrivningen först 

och svara därefter på följande fråga; Anser du att 
beskrivningen stämmer överens med verkligheten? 
(På en skala från 1 – 5, där 1 inte alls stämmer och 5 
stämmer helt.) 
 
1                2                3                4                5 
 
 
 
11. Tror du att andra turister tycker likadant som dig? 
 
☐ Ja        ☐ Nej      ☐ Vet inte 
 
 
12. Vilken bild hade du av Bosnien och Hercegovina 
innan du besökte landet för första gången? (På en 
skala från 1 – 5, där 1 är dålig och 5 är mycket bra) 
 
1                2                3                4                5 
 
13. Har du besökt fler städer i Bosnien och 
Hercegovina? 
 
☐ Ja        ☐ Nej       
 
14. Skulle du rekommendera andra att besöka Bosnien 
och Hercegovina? 
 
☐ Ja        ☐ Nej      ☐ Vet inte 
 
15. Nedanstående frågor behandlar specifika delar. 
Dina svar utgår från en skala mellan 1 – 5, där 1 är lågt 
och 5 är högt) 
 
 
15a. I vilken utsträckning anser du att landet har varit 
serviceinriktat under din vistelse? 
 
1                2                3                4                5 
 
15b. I vilken utsträckning anser du att landet har varit 
informativt med turistinfo under din vistelse? 
 
1                2                3                4                5 
 
15c. I vilken utsträckning anser du att landet har varit 
kommunicerbart med andra språk under din vistelse? 
 
1                2                3                4                5 
 
15d. I vilken utsträckning anser du att landet har varit 
representativt för god mat och dryck under din 
vistelse? 
 
1                2                3                4                5 
 
15e. I vilken utsträckning anser du att landet har varit 
representativt för shopping under din vistelse? 
 
1                2                3                4                5 
 
15f. I vilken utsträckning anser du att landet har varit 
representativt för nöje och uteliv under din vistelse? 
 
1                2                3                4                5 
 
15g. I vilken utsträckning anser du att landet har varit 
säkert under din vistelse? 
 
1                2                3                4                5 
 
15h. I vilken utsträckning anser du att landet har varit 
representativt för ren miljö och natur under din 
vistelse? 
 
1                2                3                4                5 
 
 



 
 

Beskrivning av din 
destination 
 
 
Sanski Most är en av de finaste städerna i 
nordvästra Bosnien. Under sommaren ska staden 
upplevas som en vacker destination som 
kännetecknas av en rik och vacker natur. På 
destinationen erbjuds det shopping, nöje, uteliv och 
konserter. Även för den som inte är intresserad av 
stadsmiljöer finns det avkopplingsområden utanför 
staden där man kan njuta av flugfiske eller bad i 
floden Sana. Under sommarperioden anordnar 
kommunen en lokal tävling för invånarna den finaste 
trädgården utses, därav kommer namnet 
”blommornas stad”. 
 
Sanski Most profileras som en feststad för 
ungdomar under sommarperioden men samtidigt 
som en avkopplande ort för äldre besökare. 
Innerstan kännetecknas av shopping, nöje, 
konserter och kaféer medan områdena utanför stan 
kännetecknas av gröna skogar, ren luft och vacker 
natur. För den som är intresserad av hälsoturism 
erbjuder destinationen även en SPA utomhus i 
naturen, känd för sitt helande vatten, stora 
picknickområde, utomhuspool och en pool lerpool. 
 
Bussar från Sanski Most går dagligen resa till 
Sarajevo och andra destinationer i landet, likaså 
Kroatien. 
 
Beskrivning av hur Bosnien 
och Hercegovinas 
turistorganisation, TABA, 
önskar att landet ska 
uppfattas 
  
SERVICE 
Som turist ska du få den service du behöver. I 
profilen profileras landet som serviceinriktat med en 
hjälpsam lokalbefolkning som väldigt gärna hjälper 
turister. 
 
INFORMATION 
Landet ska kännetecknas av tydlig och lättillgänglig 
information på engelska, tyska och franska. 
Turisterna ska således inte behöva leta efter 
information, istället ska informationen vara tillgänglig 
och tydlig för alla landets besökare. 
 
KOMMUNIKATION 
Bosnien och Hercegovina ska upplevas som ett 
kommunikativt och öppet land. Vidare ska turister 
kunna orientera sig lätt och kommunicera på 
engelska på sommardestinationerna. 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
GASTRONOMI 
I Bosnien och Hercegovina är god mat och dryck en 
stor del som omfattar landets identitet. Turister som 
besöker landet ska njuta av både internationella och 
inhemska maträtter av högsta kvalité, lagat på lokalt 
odlade råvaror. Vidare ska det finnas något som 
passar alla. 
 
 
SHOPPING 
Beroende på vilken destination turisterna besöker 
ska möjlighet till shopping finnas på samtliga orter. 
Även om mindre destinationer saknar stora 
shoppinggallerior ska det finnas vykort, souvenirer, 
kaffe, viner och konfektyr på varje destination!
!
NÖJE OCH UNDERHÅLLNING 
Bosnien och Hercegovina redan en god image för 
nöje och underhållning. Trots att turisterna befinner 
sig i olika ålderskategorier ska det finnas ett utbud 
på varje destination som passar för varje 
åldersgrupp. Utöver bra uteliv och utbud på 
nattklubbar och diskotek framgår det i profilen även 
att det ska finnas underhållning i form av lokala 
festivaler, livemusik och olika arrangemang för att 
förstärka relationen mellan destinationen och 
turisten. 
 
SÄKERHET 
På senare år har säkerheten i landet skärpts efter 
kritik och press från EU. Trots att det just nu pågår 
en förbättringsprocess på den politiska arenan vill 
man framställa landet som relativt säkert och lugnt. 
Det är ytterst ovanligt att turister råkar ut för något 
brott. Vidare presenteras siffror och statistik i 
dokumentet som tyder på att brottsbekämpningen 
har tagits på allvar samt att siffrorna har minskat de 
senaste tre åren. Som ett led i arbetsprocessen som 
behandlar säkerhet vill den turistiska organisationen 
att fler poliser och vakter finns ute under 
sommarperioden för att ge turisterna ett säkrare 
intryck. Landet profileras därför som säkert där 
turisternas säkerhet tas på allvar för att förstärka 
landets image. 
 
MILJÖ 
Bosnien och Hercegovina vill uppfattas som ett land 
med vacker, ren och rik natur som kännetecknas av 
orörda skogar, samt rena och fräscha stadsmiljöer. 
 
 
 
 
 

 



Enkätundersökning 
Undersökningen kommer att användas i en 
kandidatuppsats vid Linnéuniversitetet inom ämnet medie- 
och kommunikationsvetenskap. Syftet med uppsatsen är 
att undersöka förhållandet mellan Bosnien och 
Hercegovinas turistiska profil i förhållande till upplevd 
image hos svenska turister. Vid frågor om uppsatsen och 
dess användning kan du kontakta mig på tel.  
+387 66 868 037, Hälsningar Denni Balić. 
Tack för ditt deltagande och trevlig resa! 
  
1. Är du över 18 år och född i Sverige? (Kryssa i ditt 
svar) 
 
☐ Ja ☐ Nej 
 
 
2. Anser du dig vara turist i Bosnien och Hercegovina? 
 
☐ Ja ☐ Nej 
 
3. Är du född och folkbokförd i Sverige? 
 
☐ Ja            ☐ Nej 
 
4. Hur hög kännedom har du om sidan 
www.bhtourism.ba? (På en skala från 1 – 5, där 1 är 
låg och 5 är hög. Ringa in ditt svar.) 
 
1                2                3                4                5 
 
 
5. Hur stor påverkan har sociala medier på ditt 
reseval? (På en skala från 1 – 5, där 1 är låg och 5 är 
hög. Ringa in ditt svar.) 
 
1                2                3                4                5 
 
 
6. Vilken av följande sociala medier använder du 
mest? (Välj bara ett alternativ) 
 
☐ Använder ej sociala medier ☐ Facebook 
☐ Twitter ☐ Wikipedia 
☐ Bloggar ☐ Forum 
☐ Instagram ☐ Mobila appar 
☐ Övriga  
 
 
7. Brukar du skriva om din resa i sociala medier? 
(Kryssa i ditt svar) 
 
☐ Ja ☐ Nej 
 
 
8. Har du någon gång tagit del av något promotivt 
material om Bosnien och Hercegovina? 
 
☐ Ja            ☐ Nej 
 
9. På baksidan finns en beskrivning som förklarar hur 
Bosnien och Hercegovinas turistorganisation vill att 
din destination ska uppfattas. Läs beskrivningen och 
svara på följande fråga; Anser du att denna 
beskrivning stämmer överens med verkligheten? (På 
en skala från 1 – 5, där 1 inte alls stämmer och 5 
stämmer helt. Ringa in ditt svar.) 
 
 
1                2                3                4                5 
 
 
10. På baksidans högra sida finns ytterligare en 
beskrivning. Denna beskrivning förklarar hur Bosnien 
och Hercegovinas turistorganisation vill att landet ska 
upplevas av turisterna. Läs beskrivningen först och 

svara därefter på följande fråga; Anser du att 
beskrivningen stämmer överens med verkligheten? 
(På en skala från 1 – 5, där 1 inte alls stämmer och 5 
stämmer helt.) 
 
1                2                3                4                5 
 
 
 
11. Tror du att andra turister tycker likadant som dig? 
 
☐ Ja        ☐ Nej      ☐ Vet inte 
 
 
12. Vilken bild hade du av Bosnien och Hercegovina 
innan du besökte landet för första gången? (På en 
skala från 1 – 5, där 1 är dålig och 5 är mycket bra) 
 
1                2                3                4                5 
 
13. Har du besökt fler städer i Bosnien och 
Hercegovina? 
 
☐ Ja        ☐ Nej       
 
14. Skulle du rekommendera andra att besöka Bosnien 
och Hercegovina? 
 
☐ Ja        ☐ Nej      ☐ Vet inte 
 
15. Nedanstående frågor behandlar specifika delar. 
Dina svar utgår från en skala mellan 1 – 5, där 1 är lågt 
och 5 är högt) 
 
 
15a. I vilken utsträckning anser du att landet har varit 
serviceinriktat under din vistelse? 
 
1                2                3                4                5 
 
15b. I vilken utsträckning anser du att landet har varit 
informativt med turistinfo under din vistelse? 
 
1                2                3                4                5 
 
15c. I vilken utsträckning anser du att landet har varit 
kommunicerbart med andra språk under din vistelse? 
 
1                2                3                4                5 
 
15d. I vilken utsträckning anser du att landet har varit 
representativt för god mat och dryck under din 
vistelse? 
 
1                2                3                4                5 
 
15e. I vilken utsträckning anser du att landet har varit 
representativt för shopping under din vistelse? 
 
1                2                3                4                5 
 
15f. I vilken utsträckning anser du att landet har varit 
representativt för nöje och uteliv under din vistelse? 
 
1                2                3                4                5 
 
15g. I vilken utsträckning anser du att landet har varit 
säkert under din vistelse? 
 
1                2                3                4                5 
 
15h. I vilken utsträckning anser du att landet har varit 
representativt för ren miljö och natur under din 
vistelse? 
 
1                2                3                4                5 
 
 



 
 

Beskrivning av din 
destination 
 
Mostar är belägen i Hercegovinaregionen och 
kännetecknas av sin rika kultur, rena miljö och 
historiska världsarv. Som turist finns det mycket att 
se och göra. Den världskända bron och den gamla 
staden är några av kändaste attraktionen som varje 
turist brukar besöka.  
 
Mostar profileras som en lugn, avkopplande och 
trevlig stad där väst möter öst. Den gamla staden 
ska erbjuda trevliga marknader där turister kan hitta 
smycken och hemmagjorda föremål. Trots att 
staden är liten ska det alltid finnas ett större utbud 
av kaféer och restauranger som erbjuder det bästa 
från det gamla bosniska köket. Maten profileras som 
väldigt god och beröms ofta från utländska 
besökare. 
 
Servicenivån är betydande för Mostar och de flesta 
förstår både engelska och tyska. Lokalbefolkningen 
bör upplevas som hjälpsamma och trevliga 
gentemot turister. Priserna på utbudet av shopping 
och mat är inte alltför dyra och bör upplevas som 
genomsnittliga för en europeisk besökare. Vidare är 
det enkelt att finna billigt boende, även av privata 
uthyrare. 
 
Mostar profileras även som äventyrlig och kulturrik 
stad. Några andra attraktioner som kännetecknar 
staden är paddling genom den rena floden Neretva, 
brohoppning och bad. 
 
Beskrivning av hur Bosnien 
och Hercegovinas 
turistorganisation, TABA, 
önskar att landet ska 
uppfattas 
  
SERVICE 
Som turist ska du få den service du behöver. I 
profilen profileras landet som serviceinriktat med en 
hjälpsam lokalbefolkning som väldigt gärna hjälper 
turister. 
 
INFORMATION 
Landet ska kännetecknas av tydlig och lättillgänglig 
information på engelska, tyska och franska. 
Turisterna ska således inte behöva leta efter 
information, istället ska informationen vara tillgänglig 
och tydlig för alla landets besökare. 
 
KOMMUNIKATION 
Bosnien och Hercegovina ska upplevas som ett 
kommunikativt och öppet land. Vidare ska turister 
kunna orientera sig lätt och kommunicera på 
engelska på sommardestinationerna. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
GASTRONOMI 
I Bosnien och Hercegovina är god mat och dryck en 
stor del som omfattar landets identitet. Turister som 
besöker landet ska njuta av både internationella och 
inhemska maträtter av högsta kvalité, lagat på lokalt 
odlade råvaror. Vidare ska det finnas något som 
passar alla. 
 
SHOPPING 
Beroende på vilken destination turisterna besöker 
ska möjlighet till shopping finnas på samtliga orter. 
Även om mindre destinationer saknar stora 
shoppinggallerior ska det finnas vykort, souvenirer, 
kaffe, viner och konfektyr på varje destination!
!
NÖJE OCH UNDERHÅLLNING 
Bosnien och Hercegovina redan en god image för 
nöje och underhållning. Trots att turisterna befinner 
sig i olika ålderskategorier ska det finnas ett utbud 
på varje destination som passar för varje 
åldersgrupp. Utöver bra uteliv och utbud på 
nattklubbar och diskotek framgår det i profilen även 
att det ska finnas underhållning i form av lokala 
festivaler, livemusik och olika arrangemang för att 
förstärka relationen mellan destinationen och 
turisten. 
 
SÄKERHET 
På senare år har säkerheten i landet skärpts efter 
kritik och press från EU. Trots att det just nu pågår 
en förbättringsprocess på den politiska arenan vill 
man framställa landet som relativt säkert och lugnt. 
Det är ytterst ovanligt att turister råkar ut för något 
brott. Vidare presenteras siffror och statistik i 
dokumentet som tyder på att brottsbekämpningen 
har tagits på allvar samt att siffrorna har minskat de 
senaste tre åren. Som ett led i arbetsprocessen som 
behandlar säkerhet vill den turistiska organisationen 
att fler poliser och vakter finns ute under 
sommarperioden för att ge turisterna ett säkrare 
intryck. Landet profileras därför som säkert där 
turisternas säkerhet tas på allvar för att förstärka 
landets image. 
 
MILJÖ 
Bosnien och Hercegovina vill uppfattas som ett land 
med vacker, ren och rik natur som kännetecknas av 
orörda skogar, samt rena och fräscha stadsmiljöer. 
 
 
 
 
 

 



Enkätundersökning 
Undersökningen kommer att användas i en 
kandidatuppsats vid Linnéuniversitetet inom ämnet medie- 
och kommunikationsvetenskap. Syftet med uppsatsen är 
att undersöka förhållandet mellan Bosnien och 
Hercegovinas turistiska profil i förhållande till upplevd 
image hos svenska turister. Vid frågor om uppsatsen och 
dess användning kan du kontakta mig på tel.  
+387 66 868 037, Hälsningar Denni Balić. 
Tack för ditt deltagande och trevlig resa! 
  
1. Är du över 18 år och född i Sverige? (Kryssa i ditt 
svar) 
 
☐ Ja ☐ Nej 
 
 
2. Anser du dig vara turist i Bosnien och Hercegovina? 
 
☐ Ja ☐ Nej 
 
3. Är du född och folkbokförd i Sverige? 
 
☐ Ja            ☐ Nej 
 
4. Hur hög kännedom har du om sidan 
www.bhtourism.ba? (På en skala från 1 – 5, där 1 är 
låg och 5 är hög. Ringa in ditt svar.) 
 
1                2                3                4                5 
 
 
5. Hur stor påverkan har sociala medier på ditt 
reseval? (På en skala från 1 – 5, där 1 är låg och 5 är 
hög. Ringa in ditt svar.) 
 
1                2                3                4                5 
 
 
6. Vilken av följande sociala medier använder du 
mest? (Välj bara ett alternativ) 
 
☐ Använder ej sociala medier ☐ Facebook 
☐ Twitter ☐ Wikipedia 
☐ Bloggar ☐ Forum 
☐ Instagram ☐ Mobila appar 
☐ Övriga  
 
 
7. Brukar du skriva om din resa i sociala medier? 
(Kryssa i ditt svar) 
 
☐ Ja ☐ Nej 
 
 
8. Har du någon gång tagit del av något promotivt 
material om Bosnien och Hercegovina? 
 
☐ Ja            ☐ Nej 
 
9. På baksidan finns en beskrivning som förklarar hur 
Bosnien och Hercegovinas turistorganisation vill att 
din destination ska uppfattas. Läs beskrivningen och 
svara på följande fråga; Anser du att denna 
beskrivning stämmer överens med verkligheten? (På 
en skala från 1 – 5, där 1 inte alls stämmer och 5 
stämmer helt. Ringa in ditt svar.) 
 
 
1                2                3                4                5 
 
 
10. På baksidans högra sida finns ytterligare en 
beskrivning. Denna beskrivning förklarar hur Bosnien 
och Hercegovinas turistorganisation vill att landet ska 
upplevas av turisterna. Läs beskrivningen först och 

svara därefter på följande fråga; Anser du att 
beskrivningen stämmer överens med verkligheten? 
(På en skala från 1 – 5, där 1 inte alls stämmer och 5 
stämmer helt.) 
 
1                2                3                4                5 
 
 
 
11. Tror du att andra turister tycker likadant som dig? 
 
☐ Ja        ☐ Nej      ☐ Vet inte 
 
 
12. Vilken bild hade du av Bosnien och Hercegovina 
innan du besökte landet för första gången? (På en 
skala från 1 – 5, där 1 är dålig och 5 är mycket bra) 
 
1                2                3                4                5 
 
13. Har du besökt fler städer i Bosnien och 
Hercegovina? 
 
☐ Ja        ☐ Nej       
 
14. Skulle du rekommendera andra att besöka Bosnien 
och Hercegovina? 
 
☐ Ja        ☐ Nej      ☐ Vet inte 
 
15. Nedanstående frågor behandlar specifika delar. 
Dina svar utgår från en skala mellan 1 – 5, där 1 är lågt 
och 5 är högt) 
 
 
15a. I vilken utsträckning anser du att landet har varit 
serviceinriktat under din vistelse? 
 
1                2                3                4                5 
 
15b. I vilken utsträckning anser du att landet har varit 
informativt med turistinfo under din vistelse? 
 
1                2                3                4                5 
 
15c. I vilken utsträckning anser du att landet har varit 
kommunicerbart med andra språk under din vistelse? 
 
1                2                3                4                5 
 
15d. I vilken utsträckning anser du att landet har varit 
representativt för god mat och dryck under din 
vistelse? 
 
1                2                3                4                5 
 
15e. I vilken utsträckning anser du att landet har varit 
representativt för shopping under din vistelse? 
 
1                2                3                4                5 
 
15f. I vilken utsträckning anser du att landet har varit 
representativt för nöje och uteliv under din vistelse? 
 
1                2                3                4                5 
 
15g. I vilken utsträckning anser du att landet har varit 
säkert under din vistelse? 
 
1                2                3                4                5 
 
15h. I vilken utsträckning anser du att landet har varit 
representativt för ren miljö och natur under din 
vistelse? 
 
1                2                3                4                5 
 
 



 
 

Beskrivning av din 
destination 
 
 
Medjugorje är en av landets lugnaste destinationer 
där turister som besöker orten ska uppleva lugn och 
ro. Orten profileras som en andlig, helig och kristen 
stad där besökare från hela världen kommer på en 
pilgrimsresa.  
 
Destinationen profileras som lugn, där servicen är 
väldigt hög. Boende är inte några problem alls och 
de flesta hotell, såväl privata uthyrare har väldigt bra 
kunskaper i utländska språk. 
 
Som turist kommer du få en avkopplande resa där 
du kommer få träffa andra likasinnade turister. De 
populäraste attraktionerna är gudstjänsterna och 
bönerna till jungfru Maria, som sägs ha visat sig för 
några lokalbor.  
 
Beskrivning av hur Bosnien 
och Hercegovinas 
turistorganisation, TABA, 
önskar att landet ska 
uppfattas 
  
SERVICE 
Som turist ska du få den service du behöver. I 
profilen profileras landet som serviceinriktat med en 
hjälpsam lokalbefolkning som väldigt gärna hjälper 
turister. 
 
INFORMATION 
Landet ska kännetecknas av tydlig och lättillgänglig 
information på engelska, tyska och franska. 
Turisterna ska således inte behöva leta efter 
information, istället ska informationen vara tillgänglig 
och tydlig för alla landets besökare. 
 
KOMMUNIKATION 
Bosnien och Hercegovina ska upplevas som ett 
kommunikativt och öppet land. Vidare ska turister 
kunna orientera sig lätt och kommunicera på 
engelska på sommardestinationerna. 
 
 
GASTRONOMI 
I Bosnien och Hercegovina är god mat och dryck en 
stor del som omfattar landets identitet. Turister som 
besöker landet ska njuta av både internationella och 
inhemska maträtter av högsta kvalité, lagat på lokalt 
odlade råvaror. Vidare ska det finnas något som 
passar alla. 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
SHOPPING 
Beroende på vilken destination turisterna besöker 
ska möjlighet till shopping finnas på samtliga orter. 
Även om mindre destinationer saknar stora 
shoppinggallerior ska det finnas vykort, souvenirer, 
kaffe, viner och konfektyr på varje destination!
!
NÖJE OCH UNDERHÅLLNING 
Bosnien och Hercegovina redan en god image för 
nöje och underhållning. Trots att turisterna befinner 
sig i olika ålderskategorier ska det finnas ett utbud 
på varje destination som passar för varje 
åldersgrupp. Utöver bra uteliv och utbud på 
nattklubbar och diskotek framgår det i profilen även 
att det ska finnas underhållning i form av lokala 
festivaler, livemusik och olika arrangemang för att 
förstärka relationen mellan destinationen och 
turisten. 
 
SÄKERHET 
På senare år har säkerheten i landet skärpts efter 
kritik och press från EU. Trots att det just nu pågår 
en förbättringsprocess på den politiska arenan vill 
man framställa landet som relativt säkert och lugnt. 
Det är ytterst ovanligt att turister råkar ut för något 
brott. Vidare presenteras siffror och statistik i 
dokumentet som tyder på att brottsbekämpningen 
har tagits på allvar samt att siffrorna har minskat de 
senaste tre åren. Som ett led i arbetsprocessen som 
behandlar säkerhet vill den turistiska organisationen 
att fler poliser och vakter finns ute under 
sommarperioden för att ge turisterna ett säkrare 
intryck. Landet profileras därför som säkert där 
turisternas säkerhet tas på allvar för att förstärka 
landets image. 
 
MILJÖ 
Bosnien och Hercegovina vill uppfattas som ett land 
med vacker, ren och rik natur som kännetecknas av 
orörda skogar, samt rena och fräscha stadsmiljöer. 
 
 
 
 
 

 



Enkätundersökning 
Undersökningen kommer att användas i en 
kandidatuppsats vid Linnéuniversitetet inom ämnet medie- 
och kommunikationsvetenskap. Syftet med uppsatsen är 
att undersöka förhållandet mellan Bosnien och 
Hercegovinas turistiska profil i förhållande till upplevd 
image hos svenska turister. Vid frågor om uppsatsen och 
dess användning kan du kontakta mig på tel.  
+387 66 868 037, Hälsningar Denni Balić. 
Tack för ditt deltagande och trevlig resa! 
  
1. Är du över 18 år och född i Sverige? (Kryssa i ditt 
svar) 
 
☐ Ja ☐ Nej 
 
 
2. Anser du dig vara turist i Bosnien och Hercegovina? 
 
☐ Ja ☐ Nej 
 
3. Är du född och folkbokförd i Sverige? 
 
☐ Ja            ☐ Nej 
 
4. Hur hög kännedom har du om sidan 
www.bhtourism.ba? (På en skala från 1 – 5, där 1 är 
låg och 5 är hög. Ringa in ditt svar.) 
 
1                2                3                4                5 
 
 
5. Hur stor påverkan har sociala medier på ditt 
reseval? (På en skala från 1 – 5, där 1 är låg och 5 är 
hög. Ringa in ditt svar.) 
 
1                2                3                4                5 
 
 
6. Vilken av följande sociala medier använder du 
mest? (Välj bara ett alternativ) 
 
☐ Använder ej sociala medier ☐ Facebook 
☐ Twitter ☐ Wikipedia 
☐ Bloggar ☐ Forum 
☐ Instagram ☐ Mobila appar 
☐ Övriga  
 
 
7. Brukar du skriva om din resa i sociala medier? 
(Kryssa i ditt svar) 
 
☐ Ja ☐ Nej 
 
 
8. Har du någon gång tagit del av något promotivt 
material om Bosnien och Hercegovina? 
 
☐ Ja            ☐ Nej 
 
9. På baksidan finns en beskrivning som förklarar hur 
Bosnien och Hercegovinas turistorganisation vill att 
din destination ska uppfattas. Läs beskrivningen och 
svara på följande fråga; Anser du att denna 
beskrivning stämmer överens med verkligheten? (På 
en skala från 1 – 5, där 1 inte alls stämmer och 5 
stämmer helt. Ringa in ditt svar.) 
 
 
1                2                3                4                5 
 
 
10. På baksidans högra sida finns ytterligare en 
beskrivning. Denna beskrivning förklarar hur Bosnien 
och Hercegovinas turistorganisation vill att landet ska 
upplevas av turisterna. Läs beskrivningen först och 

svara därefter på följande fråga; Anser du att 
beskrivningen stämmer överens med verkligheten? 
(På en skala från 1 – 5, där 1 inte alls stämmer och 5 
stämmer helt.) 
 
1                2                3                4                5 
 
 
 
11. Tror du att andra turister tycker likadant som dig? 
 
☐ Ja        ☐ Nej      ☐ Vet inte 
 
 
12. Vilken bild hade du av Bosnien och Hercegovina 
innan du besökte landet för första gången? (På en 
skala från 1 – 5, där 1 är dålig och 5 är mycket bra) 
 
1                2                3                4                5 
 
13. Har du besökt fler städer i Bosnien och 
Hercegovina? 
 
☐ Ja        ☐ Nej       
 
14. Skulle du rekommendera andra att besöka Bosnien 
och Hercegovina? 
 
☐ Ja        ☐ Nej      ☐ Vet inte 
 
15. Nedanstående frågor behandlar specifika delar. 
Dina svar utgår från en skala mellan 1 – 5, där 1 är lågt 
och 5 är högt) 
 
 
15a. I vilken utsträckning anser du att landet har varit 
serviceinriktat under din vistelse? 
 
1                2                3                4                5 
 
15b. I vilken utsträckning anser du att landet har varit 
informativt med turistinfo under din vistelse? 
 
1                2                3                4                5 
 
15c. I vilken utsträckning anser du att landet har varit 
kommunicerbart med andra språk under din vistelse? 
 
1                2                3                4                5 
 
15d. I vilken utsträckning anser du att landet har varit 
representativt för god mat och dryck under din 
vistelse? 
 
1                2                3                4                5 
 
15e. I vilken utsträckning anser du att landet har varit 
representativt för shopping under din vistelse? 
 
1                2                3                4                5 
 
15f. I vilken utsträckning anser du att landet har varit 
representativt för nöje och uteliv under din vistelse? 
 
1                2                3                4                5 
 
15g. I vilken utsträckning anser du att landet har varit 
säkert under din vistelse? 
 
1                2                3                4                5 
 
15h. I vilken utsträckning anser du att landet har varit 
representativt för ren miljö och natur under din 
vistelse? 
 
1                2                3                4                5 
 
 



 
 

Beskrivning av din 
destination 
 
 
Sutjeska National Park är beläget utanför staden 
Foca i den östra delen av Bosnien och Hercegovina. 
Då nationalparken inte erbjuder någon shopping 
och uteliv profileras den på ett annorlunda sätt. 
 
Sutjeska profileras som väldigt säkert för turisterna 
då det är ett krav att turen genom parken ska vara 
guidad. Likaså finns det säkerhetsansvariga som 
följer med under raftingaktiviteterna för att 
säkerställa att allting går bra. Informationen och 
skyltningarna finns numera även på engelska, vilket 
gör att turisten kan orientera sig lättare. 
 
Som turist bör du inte vara rädd för att göra dig 
oförstådd då de flesta talar mer än två språk. Vidare 
profileras Sutjeska som en speciell och unik 
destination för avkoppling och äventyr i en grön, 
vacker och orörd miljö. 
 
Beskrivning av hur Bosnien 
och Hercegovinas 
turistorganisation, TABA, 
önskar att landet ska 
uppfattas 
  
SERVICE 
Som turist ska du få den service du behöver. I 
profilen profileras landet som serviceinriktat med en 
hjälpsam lokalbefolkning som väldigt gärna hjälper 
turister. 
 
INFORMATION 
Landet ska kännetecknas av tydlig och lättillgänglig 
information på engelska, tyska och franska. 
Turisterna ska således inte behöva leta efter 
information, istället ska informationen vara tillgänglig 
och tydlig för alla landets besökare. 
 
KOMMUNIKATION 
Bosnien och Hercegovina ska upplevas som ett 
kommunikativt och öppet land. Vidare ska turister 
kunna orientera sig lätt och kommunicera på 
engelska på sommardestinationerna. 
 
 
GASTRONOMI 
I Bosnien och Hercegovina är god mat och dryck en 
stor del som omfattar landets identitet. Turister som 
besöker landet ska njuta av både internationella och 
inhemska maträtter av högsta kvalité, lagat på lokalt 
odlade råvaror. Vidare ska det finnas något som 
passar alla. 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
SHOPPING 
Beroende på vilken destination turisterna besöker 
ska möjlighet till shopping finnas på samtliga orter. 
Även om mindre destinationer saknar stora 
shoppinggallerior ska det finnas vykort, souvenirer, 
kaffe, viner och konfektyr på varje destination!
!
NÖJE OCH UNDERHÅLLNING 
Bosnien och Hercegovina redan en god image för 
nöje och underhållning. Trots att turisterna befinner 
sig i olika ålderskategorier ska det finnas ett utbud 
på varje destination som passar för varje 
åldersgrupp. Utöver bra uteliv och utbud på 
nattklubbar och diskotek framgår det i profilen även 
att det ska finnas underhållning i form av lokala 
festivaler, livemusik och olika arrangemang för att 
förstärka relationen mellan destinationen och 
turisten. 
 
SÄKERHET 
På senare år har säkerheten i landet skärpts efter 
kritik och press från EU. Trots att det just nu pågår 
en förbättringsprocess på den politiska arenan vill 
man framställa landet som relativt säkert och lugnt. 
Det är ytterst ovanligt att turister råkar ut för något 
brott. Vidare presenteras siffror och statistik i 
dokumentet som tyder på att brottsbekämpningen 
har tagits på allvar samt att siffrorna har minskat de 
senaste tre åren. Som ett led i arbetsprocessen som 
behandlar säkerhet vill den turistiska organisationen 
att fler poliser och vakter finns ute under 
sommarperioden för att ge turisterna ett säkrare 
intryck. Landet profileras därför som säkert där 
turisternas säkerhet tas på allvar för att förstärka 
landets image. 
 
MILJÖ 
Bosnien och Hercegovina vill uppfattas som ett land 
med vacker, ren och rik natur som kännetecknas av 
orörda skogar, samt rena och fräscha stadsmiljöer. 
 
 
 
 
 

 



Rekommendationer 
 
Rekommendationer för utveckling och förstärkning mellan den kommunicerade profilen och 
den upplevda imagen 
 
Profil 
För att utforma en väl förankrad och fungerande profil utan brister som kan uppstå i det 
kommunikativa bör alla anställda inom TABA känna till hur profilen skall framställas och 
kommuniceras i organisationens olika kanaler. Optimal flexibilitet uppnås genom kunskap. 
Om en anställd blir sjuk eller slutar behöver någon annan ta över arbetet som har kännedom 
och kunskap om kanalen i fråga. Därför rekommenderar jag att alla vidareutbildas för att göra 
arbetet mer flexibelt både organisatoriskt och kommunikativt. Jag anser att organisationen 
tjänar på detta och att det gynnar det kommunikativa arbetets effektivitet. Vidare bör 
organisationen inte kommunicera ut delar av profilen som inte stämmer med den upplevda 
imagen förrän destinationerna är inverterade och bristerna åtgärdade. Risken är att turisterna 
blir missnöjda, vilket resulterar i att en dålig image kvarstår, eller att en bra image försämras. 
I kvalitetshöjande syfte bör det finnas en plan på när och hur en inventering ska ske samt hur 
bristerna skall åtgärdas.  
 
Image 
Då det förekommer att platser förändras bör TABA arbeta aktivt med att fånga upp eventuella 
hot som riktas mot en god image. Att söka efter negativa kommentarer i forum och 
Tripadvisor är en fördel i det kommunikativa arbetet men jag ser det även som en nackdel då 
turisten i praktiken redan har besökt landet och tagit med sig en dålig image. För att förhindra 
sådana fall bör TABA genomsöka platserna och genomföra löpande undersökningar med 
landets turister för att mäta överensstämmelsen mellan den kommunicerade profilen och den 
mottagna imagen. Jag anser att organisationen behöver ta reda på sina styrkor och hot.  
Detta kan genomföras med både enkätundersökningar och intervjuer för att fullfölja det 
kvalitetsarbete som ligger i grund för att hålla en god image. I samband med imageskapandet 
anser jag vidare att det är viktigt att ta vara på de nöjda turisterna och använda dessa med det 
kommunikativa arbetet, profilen och imageskapandet. 
  
 
 
Kanalval och målgrupp 
För att nå den svenska mottagargruppen eller någon annan mottagargrupp behöver 
organisationen ta reda på mer om mottagaren, dennes medievanor och användning av kanaler. 
Utöver dessa faktorer behöver den kommunicerande organisationen även lära känna 
mottagarens kultur då det kan skilja sig mellan exempelvis amerikanska mottagare och 
svenska mottagare. Utifrån detta behöver budskapet bearbetas för respektive mottagargrupp. 
Jag rekommenderar sociala medier som en ny kanal för TABA då respondenterna svarade att 
de använder sociala medier, även under sina resor. Vidare rekommenderar jag att de unika 
budskap och bilder som TABA kommunicerar anpassar sig för varje kanal så att mottagaren 
kan avkoda och förstå sändarens kommunikation oavsett val av kanal. För att gå vidare och 
välja lämpliga kanaler är det relevant att reflektera över vilka strategier som skall användas i 
respektive kanal och vilken effekt som man vill uppnå med respektive 
kommunikationsstrategi. 
 
 
 



Budskap 
I samband med kanalvalet behöver TABA ta hänsyn till budskapet som ska kommuniceras ut. 
Budskapet behöver bearbetas och anpassas till kanalen utan att det sker någon avvikelse från 
profilen eller att kommunikationen avkodas på annat sätt önskat. Vidare bör budskapet 
anpassas till mottagargruppen där relevanta delar i profilen som anses vara viktiga för 
mottagargruppen appliceras på kommunikationen. 
 
Kunskap 
En viktig del i samband med det kommunikativa arbetet är att organisationen anskaffar sig 
kunskap om mottagargruppen, kanalerna som står till förfogande, profilen och den faktiskt 
upplevda imagen hos mottagarna. För ett framgångsrikt kommunikativt arbete bör 
organisationen således ta vara på kunskapen och använda den i utvecklande syfte för att finna 
nya strategier och mål. 
 
Kultur 
Det visade sig att TABA hade ett för stort fokus på den amerikanska mottagargruppen och att 
organisationen inte har analyserat andra mottagargrupper. Detta visar att organisationen 
behöver lära känna samtliga mottagares kultur vad gäller mottagande av organisationens 
profilering. För att minska gapet mellan kommunicerad profil och mottagen image bör TABA 
lära känna den svenska marknaden, vilka medier och kanaler som används i Sverige samt 
vilka mottagargrupper och målgrupper som använder respektive kanal. Att inte anpassa sig till 
de kulturella kontexterna kan i slutändan bidra till att budskapet avkodas felaktigt av 
mottagaren. 
  
Kvalité och feedback 
Genom hela kommunikationsprocessen bör TABA eftersträva att höja kvalitén och samla in 
feedback från turister genom intervjuer, enkäter eller andra mätbara verktyg för att ligga i fas 
och se resultatet av det kommunikativa arbetet. När turisterna är involverade och upplever att 
det finns någon som bryr sig så framstår även organisationen som mer seriös och öppen. Det 
är också viktigt att anpassa enkätundersökningarna som TABA genomför till fler språk för att 
förenkla insamlingen av feedback. 
 
Organisatoriska delar 
För att effektivisera och göra det organisatoriska arbetet enklare behöver organisationen ta 
reda på vilka styrkor och svagheter som omfattar dess arbete. En svaghet som framgick 
tydligt i studien var oflexibilitet där mycket av det organisatoriska arbetet begränsades av 
regelverk och en tung hierarkisk struktur. Jag rekommenderar organisationen att kartlägga sitt 
arbete idag för att redovisa bristerna för cheferna men samtidigt att strategiskt planera sina 
kampanjer och i god tid ansöka om ekonomi till de olika aktiviteterna. Viktigt är även att det 
finns tydliga mål och planeringar för varje destination och mottagargrupp. Policydokumentet 
behöver anpassas till arbetssättet och tvärt om då dokumentet anger hur destinationerna ska 
uppfattas. Vidare rekommenderar jag att TABA sätter upp mål som förhåller sig till en 
tidsram både som organisation men att det samtidigt finns mål för varje medarbetare. Målet 
ska även ange vilka effekter som önskas och hur organisationen ska nå dem. 
Sammanfattningsvis bör organisationen eftersträva ett mer decentraliserat arbete som 
kännetecknas av flexibilitet, planering, målsättningar och tydliga tillvägagångssätt. För att 
förankra de organisatoriska och kommunikativa processerna inom TABA bör även en 
krisplan utfärdas som anger hur eventuella hot och kriser ska hanteras. 
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