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Sammanfattning 

Turism är en av de snabbast växande näringarna i världen, vilket leder till en stor konkurrens 

mellan olika resmål då alla ser samma potential för utveckling. Den hårda konkurrensen finns 

även mellan länder och på den nivån krävs det nationella mål för turismnäringen för att sticka 

ut från mängden. På grund av de svårigheter som ligger i att marknadsföra ett helt land 

internationellt har vi valt att undersöka möjliga skillnader kring Visit Swedens arbete på två 

marknader med olika utvecklingsmöjligheter för Sveriges besöksnäring. Det är som nämnts 

viktigt att ha gemensamma mål och en gemensam bild av landet, därför har Visit Sweden 

konstruerat en kommunikationsguide som ligger som grund i detta arbete. Fokus i denna 

uppsats har varit att se hur applicerbar kommunikationsguiden är på den internationella 

marknadsföringen av Sverige i Ryssland och USA. En annan fråga som betraktats är hur de 

samhälleliga förutsättningarna, vad gäller ekonomi, politik och kultur, i länderna påverkar 

marknadsföringen.  

Uppsatsens empiriska del är uppbyggd utifrån analys av kommunikationsguiden och 

intervjuer med en representant från Visit Swedens kontor i respektive land. Metoden valdes 

för att få ett grundligt resultat ur ett teoretiskt och praktiskt perspektiv. Genom en 

sammankoppling av de teoretiska utgångspunkter vi använt och den empiriska delen har vi 

nått fram till en slutsats. Den grundar sig i att den internationella marknadsföringen påverkas 

av den kunskap som finns hos befolkningen i landet marknadsföringen riktar sig till. Den 

kunskapen baseras på de attribut som ska framhävas i marknadsföringen och drivkraften och 

kännedomen som finns om Sverige hos befolkningen i respektive land. En gemensam bild 

underlättar därför den internationella marknadsföringen då många aktörer är involverade i 

marknadsföringsarbetet. Då kännedomen är olika i Ryssland och USA arbetar kontoren i 

respektive land utefter olika förutsättningar för att nå ut till invånarna. Genom 

undersökningen har vi hittat en koppling mellan ländernas marknadsföringssätt och de 

samhälleliga förutsättningarna. Var marknadsföringen riktas grundar sig i ett ekonomiskt 

perspektiv. Politiska beslut och lagstiftningar påverkar hur marknadsföringen ska förmedlas 

och kulturella skillnader till vem och vad som ska förmedlas.  
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1. Inledning 

1.1 Bakgrund 
Begreppet turism kan uppdelas i två olika delar, turisten och turismnäringen. Turisten är den 

som på grund av sin ekonomiska fördel kan utnyttja turismtjänster i form av exempelvis 

avkoppling, nöjen, hälsa och personlig utveckling. Till den branschen hör de företag och 

organisationer som bidrar till att utövningen är möjlig. Turismnäringen är en komplex näring 

där många aktörer är inblandade, från små företag till myndigheter. På grund av att det är 

många som är inblandade skapas skilda åsikter om turismens uppbyggnad, detta är ett 

problem inom näringen. Dock är det viktigt att förstå att turismnäringen bygger på ett 

nationellt och internationellt samarbete mellan aktörer.
1
 Enligt Världsturismorganisationens 

(UNWTO) statistik kring världsturismen har turismen utvecklats till att bli en av de snabbast 

växande näringarna i världen. Turismen har sedan 1950-talet växt nästintill oavbrutet med 

1035 miljoner turistankomster år 2012.
2
 De växande siffrorna har gjort att konkurrensen om 

internationella turister är mycket hård då de flesta länder ser samma potential för utveckling 

inom turism. För att skapa bra förutsättningar för ett land samt att vara konkurrenskraftig på 

marknaden krävs ett gemensamt nationellt mål för turismnäringen.
3
 

Enligt Svensk Turism AB skapas en nationell strategi för att underlätta tydligheten för 

Sveriges gemensamma mål, riktat mot besöksnäringen inom Sverige, allt från organisationer, 

destinationer, enskilda företag till den offentliga sektorn. Efter skapandet av strategin 

fortsätter ett gemensamt arbete med att göra Sverige attraktivt mot den internationella 

marknaden.
4
 Sveriges besöksnäring är enligt Svensk Turism AB idag välutvecklad och bred. 

Den består främst av inhemska turister, det vill säga svenskar som reser inom Sverige, 

antingen i privat eller affärsmässigt syfte. Sverige har även bra förutsättningar att utvecklas 

till att bli ett internationellt attraktivt besöksland. Variationen på upplevelser, möjligheterna 

till möten och evenemang, kunskap, miljökunnighet, den attraktiva livsstilen och natur- och 

kulturvärden ger Sverige en chans att vara konkurrenskraftig på marknaden och genom en 

gemensam nationell strategi, arbeta mot dessa mål.
5
  

I ett svenskt sammanhang är Visit Sweden en viktig aktör, företaget verkar för att 

marknadsföra Sverige internationellt. På Visit Swedens hemsida omnämns skillnaden mellan 

produktmarknadsföring och att marknadsföra ett land som komplex där många aktörer, 

invånare, beslutsfattare och händelser påverkar landets image. För att vara konkurrenskraftigt 

mot andra länder arbetar företaget tillsammans med samarbetspartners för att stärka 

varumärket Sverige och skapa en tydlig Sverigebild som är gemensam för alla 

Sverigefrämjande organisationer.
6 En enhetlig bild av Sverige, gemensamma erbjudanden och 

samarbete mellan aktörer ska göra Sverige som resmål mer känt. Då gemensamma mål för ett 

land är viktigt har Visit Sweden sammanställt en kommunikationsguide som enkelt beskriver 

hur aktörerna inom besöksnäringen ska arbeta tillsammans med marknadsföring för att nå den 

internationella marknaden.
7
 Denna guide kommer ligga som grund för hur vi analyserar Visit 

Swedens arbete i vår uppsats.   

                                                           
1
 Steene, Anders, Turism: om att sälja drömmar, 1. uppl., Studentlitteratur, Lund, 2013. Sid. 18-19 

2
 UNWTO, Tourism highlights 2013 ed. UNWTO 

3
 Nationell strategi för Svensk besöksnäring– hållbar tillväxt för företag och destinationer Svensk Turism AB 

Produktion: Decennium AB Bilder: iStockphoto Tryck: Rolf Tryckeri AB. Sid. 10 
4
 Ibid. 

5
 http://www.strategi2020.se/ 

6
 http://partner.visitsweden.com/Startsida/Vart-arbete/Varumarket-Sverige/ 

7
 http://partner.visitsweden.com/Startsida/Vart-arbete/Besoksnaringens-kommunikationsguide/ 
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1.2 Problemformulering 
Andelen internationella turister i Sverige bör öka och det hör till Visit Swedens 

arbetsuppgifter att skapa en bild av Sverige som ett attraktivt besöksmål till internationella 

turister. Visit Swedens utmaning är att skapa en image som är tilltalande för internationella 

turister och som samtidigt är verklighetsbaserad. En del i detta arbete är att anpassa 

marknadsföringen av Sverige till en marknad och målgrupp som kan generera bästa tänkbara 

utveckling för den internationella turismen i Sverige. Problematiken som uppstår kring att 

marknadsföra ett helt land är att anpassa marknadsföringen samt attributen till den tilltänkta 

marknaden utifrån förutsättningarna i landet.  

1.3 Syfte och frågeställningar 
Syftet med denna uppsats är att undersöka möjliga skillnader kring marknadsföringsarbetet 

med Visit Swedens kommunikationsguide på två marknader med olika utvecklingsmöjligheter 

för Sveriges besöksnäring. Vi har valt att fokusera på Ryssland och USA. 

 Vad förmedlas i Visit Swedens kommunikationsguide? 

 Finns det skillnader i hur Visit Swedens kontor i Ryssland och USA arbetar med 

kommunikationsguiden?  

 Hur påverkar ekonomiska, kulturella och politiska förutsättningar som finns i 

Ryssland och USA, marknadsföringen av Sverige i respektive land?  

1.4 Avgränsningar  
För att precisera vår studie har vi gjort en avgränsning gällande studieobjekten.

8
 Vår 

avgränsning grundandes i att välja två marknader av Visit Swedens 12 prioriterade 

marknader. På grund av tidsbrist valde vi två marknader för att kunna göra en grundlig 

undersökning och jämförelse av dem. Visit Sweden beskriver i besöksnäringens 

kommunikationsguide de olika karaktärsdrag länderna innehar, vilket redogörs utifrån 

direktmarknader, potentialmarknader eller utvecklings- och tillväxtmarknader.
9
 För att skapa 

en bredare grund för undersökningen valdes ett land från potentialmarknader och ett från 

utvecklings- och tillväxtmarknader, som hade fokus på olika målgrupper. De länder vi valt att 

fokusera på är Ryssland från potentialmarknader och USA från utvecklings- och 

tillväxtmarknader. 

1.5 Begreppsförklaring 

Nedan förklaras begrepp som används kontinuerligt genom uppsatsen.  

WHOPs är en förkortning till Wealthy Healthy Older People. Dessa människor är mellan 45-

65 år med barn som inte längre bor hemma. De är friska, har tid och pengar till att finna nya 

upplevelser. WHOPs styrs inte längre av sina barn och har därmed möjligheten att fatta egna 

beslut vad gäller resan. Deras resor innefattar ofta någon form av kultur- och 

naturupplevelser.  

DINKs betyder Double Income No Kids och är människor inom åldersgruppen 25-44 år. De 

är personer med mycket resvana sedan ung ålder och anser att deras resor bör ha en hög 

standard. Eftersom de inte har några barn anses de flexibla när det kommer till val av 

aktiviteter på resan. DINKs ser resandet som en del av deras personliga status och åker gärna 

på annorlunda resor som skapar berättarvärde vilket genererar i en högre position hos andra.   

                                                           
8
 Björklund, Maria & Paulsson, Ulf, Seminarieboken: att skriva, presentera och opponera, Studentlitteratur, 

Lund, 2003. sid. 40 
9
 Besöksnäringens Kommunikationsguide för destinationen Sverige, 2012. sid. 7 
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Active families är människor inom åldersgruppen 25-54 år med barn som bor hemma. De har 

det ekonomiskt stabilt, värnar om sin stadiga familjerelation där familjen och barnen alltid 

prioriteras. På semestern ser de gärna att hela familjen involveras i aktiviteter då de uppskattar 

familjetid.
10

 

1.6 Disposition 

 

 

I den inledande delen av uppsatsen ges bakgrund, 

problemförmulering, syfte och frågeställningar för att 

förklara grunden till arbetet. Avgränsningar som gjorts 

presenteras och centrala begrepp förklaras.  

I metodkapitlet presenteras de metoder som använts 

genom arbetets gång. 

 

 

Kapitlet för teori tar upp de olika teorier som ligger som 

grund för vår undersökning, dessa är 

Platsmarknadsföring, Nation Branding och Marknadens 

miljöer ur olika perspektiv. 

 

Kapitlet ”Nation Branding i Sverige” presenterar 

undersökningens empiriska del. Här sammanfattas Visit 

Swedens kommunikationsguide och de intervjuer vi haft 

med representanter från Visit Sweden i Ryssland och 

USA samt även marknadsplaner för respektive land.  

I analyskapitlet sammanfattas och sammankopplas vår 

teori med vår empiri.  

 

 

 

I det sista kapitlet ges en diskussion av vårt resultat och 

de slutsatser som arbetet skapat.  

  

                                                           
10

 VisitSweden Marknadsprofil 2013, Ryssland. sid. 16 
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2. Metod 

2.1 Vetenskaplig ansats 
Thurén tar upp de två vetenskapliga huvudinriktningarna; positivismen och hermeneutiken. 

Positivismen grundar sig i naturvetenskapen men har sedan spridit sig till andra 

vetenskapsområden, positivisterna tror på absolut kunskap men är medvetna om problemen 

med att nå den. Hermeneutiken har en humanistisk inriktning och har större förståelse för 

relativistiska tankegångar, att det inte finns någon sanning utan endast olika sätt att se på 

verkligheten. Enligt positivismen kan kunskap uppnås genom två källor: det vi kan iaktta med 

våra sinnen och det vi kan räkna ut med vår logik.
11

 Hermeneutiken är en tolkningslära och 

utgår från kunskapskällor utöver våra sinnens iakttagelser och vår logiska analys, nämligen 

igenkännandet eller empatin. Läran går ut på att förstå och göra tolkningar utifrån 

förståelsen.
12

 Hermeneutikern tolkar utifrån sin egen bakgrund, värderingar, upplevelser och 

förförståelse. Detta leder till att även resultatet påverkas av forskaren. Därför är det viktigt att 

sätta in tolkningen i rätt kontext, att skildra en främmande kultur kan leda till att viktig 

kulturkontext saknas då detta inte finns bland forskarens förförståelse och då inte heller 

tolkas.13  

I det tolkningsarbete där olika slags texter används för att göra en samhällsvetenskaplig studie 

kan fem viktiga element urskiljas: texten, det sociala sammanhang där texten skapats eller 

använts, avsändaren, mottagaren och uttolkaren. Uttolkaren är alltså vi, i vår roll som 

forskare. Utifrån detta kan fyra tolkningsstrategier urskiljas: en som relaterar texten till 

uttolkaren själv, en som relaterar texten till avsändaren, en som relaterar texten till mottagaren 

och en som relaterar texten till omgivningen och dess sammanhang.
14

 Inom hermeneutiken, 

läran om läsning och tolkning, påstås att dessa fyra tolkningsstrategier är hjälpmedel till att 

förstå textens betydelse. Den hermeneutiska cirkeln innebär att delar i en text tolkas utifrån 

textens helhet och helheten tolkas utifrån de olika delarna. Bergström & Boréus påpekar vad 

filosofen Hans-Georg Gadamer framhåller, att texten betyder det som uttolkaren ser att den 

betyder eftersom varje läsare närmar sig texten med en viss förförståelse, finns inte denna 

förförståelse är tolkningen inte heller möjlig. En texts budskap påverkas och förändras av de 

olika tolkningar som görs av texten i olika historiska situationer vilket betyder att det som i 

slutändan är viktigt är texten i sig och den socialt och historiskt betingade uttolkaren. En 

medvetenhet om tolkarens förförståelse samt textens relation till det som finns utanför den är 

alltså viktig att bära med sig i samhällsvetenskapliga studier. Denna strategi är 

uttolkarorienterad.
15

 

Då uppsatsens syfte är att undersöka och tolka har vi försökt förhålla oss till ett hermeneutiskt 

angreppssätt. Vi har förståelse för att vår bakgrund och förförståelse kring ämnet påverkar 

resultatet, dock har vi försökt tolka alla delar i vår empiri objektivt. Även den sociala miljön 

har en påverkan på vårt tolkningssätt och därav även resultatet. Vår tolkningsstrategi har varit 

uttolkarorienterad då det är utifrån vår roll, som forskare, textens innehåll tolkats och 

applicerats på vårt arbete.   

                                                           
11

 Thurén, Torsten, Vetenskapsteori för nybörjare, 2., [omarb.] uppl., Liber, Stockholm, 2007. Sid 16 
12

 Ibid. Sid. 94 
13

 Ibid. Sid. 97 
14

 Ibid. sid. 30 
15

 Bergström & Boréus, 2012. Sid. 31-32 
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2.2 Kvalitativa och kvantitativa metoder 
Centralt för en studie är dess metod och den ansats forskaren väljer att ta. Johannesson och 

Tufte skiljer på kvalitativa och kvantitativa metoder, inte som varandras motståndare utan 

som komplement till varandra. Skillnaderna mellan de olika metoderna är den data forskaren 

får av sin undersökning. I kvantitativa metoder skapas ”hårda” data, vilket kan beskrivas som 

data som kan mätas med tal eller koder. I kvalitativa metoder skapas däremot ”mjuka” data, 

vilket ofta är i form av en text som tolkas och analyseras.
16

 I en kvalitativ metod finns stor 

flexibilitet då forskaren kan styra respondenten att prata om vissa ämnen för att få fram ett 

svar på studien. Den kvantitativa metoden är däremot inte så flexibel då forskaren väljer 

ämnen och frågor innan exempelvis enkätundersökningen, vilket betyder att man inte kan 

ändra på det i efterhand för att få reda på något som dykt upp under arbetets gång.
17

 Vi har i 

vår undersökning valt att ägna oss åt kvalitativ metod. En metod som riktar sig till få 

respondenter som ger utförligare svar skulle ge oss ett bättre resultat än en metod där flera 

respondenter tillfrågas och ger mindre djupgående svar. Därav passar den kvalitativa metoden 

bättre för detta arbete då vi vill gå på djupet i vårt valda undersökningsämne.  

2.3 Kvalitativ telefonintervju 
Vid en strukturerad intervju utgår intervjuaren från ett redan färdigt frågeschema, detta för att 

olika intervjuobjekt ska ha utgått från samma grund. Användning av denna metod säkerställer 

att intervjuerna kan jämföras vid sammanställningen. Ofta ges svarsalternativ till frågorna för 

att forskaren ska få så lika svar som möjligt från de olika respondenterna.
18

 En 

semistrukturerad intervju skiljer sig från den strukturerade genom att de färdiga frågorna är 

mer allmänt formulerade och kan ställas i olika ordning, i dessa intervjuer ges också ofta 

chansen till att ställa följdfrågor om det skulle behövas för uppsatsens syfte. Vid 

ostrukturerade intervjuer använder intervjuaren en lista på teman som ska täckas under 

intervjun och kan alltså därefter ställa olika frågor till olika intervjuobjekt. 
19

 

Detta arbete utgår från en kvalitativ metod då syftet är att skapa en djupare förståelse för sättet 

att marknadsföra ett land till andra länders turister.
20

 Våra intervjuer är semistrukturerade i sin 

uppbyggnad då en intervjuguide (se bilaga 1 & 2) har skapats för att vi ska få svar på dessa 

frågor, där möjligheten för följdfrågor funnits. Dess uppbyggnad utgår även efter olika teman 

som är intressanta för arbetets resultat, vilket Johannessen och Tufte anser vara en viktig del i 

en semistrukturerad eller delvis strukturerad intervju.
21

 Våra intervjuguider skickades via mail 

till den person som är country manager på Visit Swedens respektive kontor i Ryssland och 

USA. Nilsson tar, i Introduktion om samhällsvetenskaplig analys, upp att en intervjuguide är 

bra att använda när det finns flera intervjuobjekt eftersom jämförelsearbetet blir betydligt 

enklare då svaren är mer konkreta och strukturerade.
22

  

Vi började vår sökning efter respondenter genom att ha mailkontakt med country manager i 

Ryssland och fick, enligt oss, inte tillräckligt med utförliga svar på frågorna för att kunna 

bygga vår empiri, det resulterade i att vi började vårt sökande efter ett komplement genom 

ytterligare en annan respondent i Ryssland. Vi kom i kontakt med regional director, Helene 

Berg och hon hade möjligheten att ställa upp på telefonintervju. När vi sökte kontakt med 

                                                           
16

 Johannessen, Asbjørn & Tufte, Per Arne, Introduktion till samhällsvetenskaplig metod, 1. uppl., Liber, Malmö, 

2003. Sid. 69 
17

 Ibid. Sid. 71 
18

 Bryman, Alan, Samhällsvetenskapliga metoder, 2., [rev.] uppl., Liber, Malmö, 2011.. sid. 203 
19

 Bryman 2008, sid. 206 
20

 Björklund & Paulsson 2003, sid. 65 
21

 Joahnnesson & Tufte 2003, sid. 98 
22

 Nilsson, 2014, sid. 151 
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country manager i USA fick vi inget svar och var även där tvungna att söka oss vidare, vilket 

ledde oss till Marketing manager, Maria Winterstid som ställde upp på en telefonintervju. 

Efter telefonintervju med respektive respondent blev nästa steg att analysera innehållet. 

2.4 Kvalitativ textanalys 
En textanalys syftar till att systematiskt beskriva och tolka en texts innehåll. En kvalitativ 

textanalys är en analys där varken räkning eller mätning ingår.
23

 Styrkan hos denna analys 

ligger i att den skapar en överblick av ett stort material och ett stöd och utgångspunkt till 

jämförelse.
24

 

Johannesson och Tufte skiljer inte på texternas ursprung när det kommer till att analysera dess 

innehåll, då forskarens syfte är att få fram meningsinnehållet i texten eller textens 

uppbyggnad.
25

 En dataanalys har två avsikter, den första är att komprimera, systematisera och 

ordna datamaterialet tills det blir analyserbart och det andra är att utveckla tolkningar av och 

perspektiv på informationen i materialet.
26

 Det finns många olika sätt att analysera texter, 

Johannesson och Tufte tar upp fyra ansatser, analys av meningsinnehåll, berättelseanalys, 

diskursanalys och konversationsanalys. Vidare påpekar de också att det finns många fler sätt 

att använda sig av dessa och att ansatserna inte utesluter varandra utan att användning av flera 

analyssätt är vanligt.
27

  Då denna uppsats endast fokuserar på analys av meningsinnehåll i sin 

metod, klargör vi således endast för denna analysansats. Vi har använt oss av denna ansats i 

två olika delar av uppsatsen, för att analysera Visit Swedens kommunikationsguide och för att 

analysera det datamaterial som skapats under intervjuerna.  

Johannesson & Tufte tar upp Malteruds sätt att dela in analysen i fyra faser: helhetsintryck, 

kodning, kondensering och sammanfattning. I den första fasen skall forskaren få ett 

helhetsintryck av datamaterialet som ska analyseras genom att texten läses igenom och 

centrala teman plockas ut. Det kan vara av vikt att göra en sammanfattning av texten för att ta 

bort, för uppsatsens syfte, irrelevant information. Detta skapar en första förståelse av 

datamaterialet som kan vara betydelsefullt för den slutliga tolkningen. I kodningsfasen väljs 

relevant information ut för de forskningsfrågor som ska besvaras. Detta görs genom att 

systematiskt genomgå texten och identifiera de delar som ger information om de teman som 

skapats i början av analysen. Vid dessa textstycken sätts en kod som markerar vilken sorts 

information texten delger. Detta görs för att kunna organisera informationen så att den blir 

analyserbar. De olika temana kan sedan delas in i olika kategorier som tydliggör ytterligare 

vad texten tar upp och exempelvis vilka forskningsfrågor som besvaras.
28

 Kodningen ska inte 

stycka upp en text på så sätt att helheten försvinner utan vara som en hjälp att koncentrera 

meningsinnehållet. Kodningen ska heller inte vara utanför tolkningen utan är en del av den då 

de kategorier som används beror på den förståelse och de resultat som forskaren får ut genom 

sitt arbete. 
29

 Den tredje fasen, kondenseringen, använder kodningen för att utveckla 

kategorier och samordna de olika meningsfulla textstycken som valts ut som viktiga. Avsikten 

med denna fas är att abstrahera det meningsinnehåll som finns bland koderna.
30

 Den sista 

fasen sätter samman det kondenserade materialet för att sammanfattas till nya begrepp och 

                                                           
23 Bergström, G. & Boréus, K. (red.), Textens mening och makt: metodbok i samhällsvetenskaplig text- och 

diskursanalys, 3., [utök.] uppl., Studentlitteratur, Lund, 2012. Sid. 50 
24

 Ibid. Sid. 87 
25

 Johannesson & Tufte, 2003. Sid. 105 
26

 Ibid. Sid.106 
27

 Ibid. sid. 108 
28

 Ibid. sid. 110-111 
29

 Ibid. sid. 113 
30

 Ibid. sid 114 
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förklaringar. Nu ska en bedömning göras huruvida det intryck som den sammanfattade texten 

ger stämmer överrens med intrycket från ursprungstexten. Om sammanhanget inte känns 

likvärdigt måste någon del av analysen göras om. Johannessen & Tufte anser dock att det 

samtidigt är viktigt att inskaffa ny kunskap genom analysprocessen och målet med arbetet är 

att just identifiera nya mönster och samband.
31

 

2.4.1 Textanalys 

Då den ena delen av vårt empiriska arbete låg i att analysera Visit Swedens 

kommunikationsguide har vi utgått från ovan nämnda metod, analys av meningsinnehåll. Vi 

läste igenom kommunikationsguiden och hittade där de olika teman för hur besöksnäringen i 

Sverige ska arbeta med utländska besökare. Dessa teman är: Vem ska vi prata med, Vad ska 

vi berätta, Hur marknadsför vi Sverige och Var kommunicerar vi. Utifrån dessa 

sammanställde vi sedan resultatet för vad varje del tar upp som viktigt i marknadsföringen av 

Sverige. Vi kodade inte materialet utefter speciella ord eller begrepp utan utvecklade främst 

materialet till en sammanfattad version av informationen, utifrån de olika teman eftersom vårt 

syfte med uppsatsen är att få en överblick av denna kommunikationsguide och sedan koppla 

samman den med intervjusvaren. Vi kategoriserade texten utefter följande teman: 

Vem ska vi prata med?  Vad ska vi berätta? 

Hur marknadsför vi Sverige? Var kommunicerar vi? 

 

2.4.2 Analys av intervjuer 

Den andra delen av vårt empiriska arbete bestod av att analysera datamaterialet som skapats 

utifrån våra intervjuer. Vår intervjuguide tar upp fyra delar (bakgrundsfakta, arbetsfördelning, 

landets samhälleliga förutsättningar och arbetssätt) som vi utgick från när vi som i den 

tidigare nämnda första fasen skapade ett helhetsintryck av intervjuerna. Det skapades även en 

sammanställning av de svar vi fick under varje del, denna sammanställning var nästintill 

ordagrann. Utifrån denna sammanställning startade vi kategoriseringsarbetet, då vi använde 

kategorier som grundar sig i arbetets syfte och frågeställningar. Vi har valt att omnämna dessa 

grupperingar som kategorier istället för Johannesson & Tuftes begrepp koder, då det kan 

skapa en förväxling med den kvantitativa metoden för kodning, även kallad innehållsanalys. 

Det vi utgick från när vi skapade dessa kategorier är grundpelarna i den kommunikationsguide 

vi analyserat: ”Vem ska vi prata med?”, ”Vad ska vi berätta?”, ”Hur marknadsför vi 

Sverige?” och ”Var kommunicerar vi?”. Vi hade även en kategori som stod för hur Visit 

Swedens arbete påverkas av den lokala ekonomin, politiken och kulturen.  

 

 

Utefter dessa kategorier valdes sedan de svar som ansågs mest meningsfulla för arbetet och 

sammanställdes i en ny ordning, utefter de kategorier vi använt. Denna sammanställning av 

våra telefonintervjuer samt komplement från Visit Swedens utformade marknadsplaner för 

respektive land, Ryssland och USA, ligger som grund för vår diskussion. 

Då svaren från kategorin ”Var kommunicerar vi?” inte stämde överens med den information 

som fanns under samma kategori i kommunikationsguiden plockades denna kategori bort från 

intervjusvaren. Kategorin finns dock fortfarande kvar i sammanställningen av 

                                                           
31

 Johannessen & Tufte, 2003. sid. 115 

Vem ska vi prata med  Vad ska vi berätta Samhälleliga förutsättningar 

Hur marknadsför vi Sverige Var kommunicerar vi 
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kommunikationsguiden eftersom informationen som tolkats ur texten är relevant för 

diskussion och slutsats.   

2.5 Reliabilitet och validitet i kvalitativ forskning 
Reliabilitet även betonat tillförlitligheten i en undersökning handlar om huruvida en 

undersökning kan upprepas och få samma resultat som föregående undersökning eller om 

resultatet påverkas av kringmiljön eller slumpmässiga händelser. Validitet handlar om 

huruvida resultatet i undersökningen är trovärdigt och sammankopplat eller inte.
32

  Reliabilitet 

är förknippat med kvantitativa undersökningar dock går de även att tolkas i samband med 

kvalitativa undersökningar.
33

 Alan Bryman tar i samhällsvetenskapliga metoder upp 

Lecompte & Goetz tolkning på reliabilitet och validitet i kvalitativ forskning. 

2.5.1 Reliabilitet 

Det finns olika former av reliabilitet, både extern och intern. Extern reliabilitet innefattar i 

vilken utsträckning en undersökning kan ske i flera omgångar, detta är någonting som anses 

svårt i kvalitativa undersökningar då sociala miljöer och händelser är i konstant förändring. 

Om en kvalitativ forskare dock vill upprepa en tidigare undersökning är det viktigt att denne 

person går in i samma sociala roll som föregående forskare för att öka chansen för samma 

resultat. Intern reliabilitet innebär att vid en undersökning med ett flertal forskare är det 

viktigt att alla forskare kommer överens om hur de ska tolka det material de samlar in.
34

  

I vår undersökning är extern reliabilitet svårtolkat då vi gjort en telefonintervju där den 

sociala miljön är av hög relevans. Vi hade i början mailkontakt med våra intervjuobjekt, vilket 

underlättade för oss när vi sedan övergick till telefonintervju. Det gav oss möjligheten att 

förklara vårt syfte med undersökningen och vi fick tillsammans med våra intervjuobjekt 

chansen att skapa oss någon sorts uppfattning om varandra. Vi har även kontinuerligt i 

uppsatsprocessen diskuterat upplägget av alla delar i uppsatsen för att se till att den interna 

reliabiliteten stämmer överens för båda parter. Att ha det upplägget ger oss större möjlighet 

för ett jämnt resultat då vi är två skribenter på uppsatsen.  

2.5.2 Validitet 

Validitet har även det olika former, både extern och intern. Enligt LeCompte & Goetz har 

intern validitet betydelsen att det finns en stark koppling mellan forskarens observationer och 

nyutvecklade teorier. De menar på att den långvariga delaktigheten i den sociala miljön i 

undersökningen gör att materialet får en högre trovärdighet kring teori och observation. 

Extern validitet rör resultatets utfall i de olika sociala miljöerna. De menar på att kvalitativa 

forskare stöter på problem med extern validitet då de oftast använder sig av reducerat urval 

och fallstudier.
35

  

För att skapa oss hög intern validitet studerade vi först relevant litteratur samt gjorde en 

undersökning av Visit Swedens hemsida, som skulle ge oss en bra grund att föra uppsatsen 

vidare. Den externa validiteten är även den viktig och genom att intervjua två representanter 

samt undersökning av kommunikationsguiden har vi enligt oss skapat oss en bra extern 

validitet. Vi konstruerade intervjufrågorna utefter de olika teman vi analyserat i 

kommunikationsguiden för att gardera oss om att få svar på rätt saker. Då vi använt oss av 

olika material kopplat till Visit Sweden och även fått liknande svar utifrån våra intervjuer 

visar det på att vår undersökning har kunnat ge ett resultat med hög validitet.  

                                                           
32

 Bryman, 2011. Sid. 49-50 
33

 Bryman, 2011. sid .351-352 
34

 Ibid. Sid. 352 
35

 Ibid. sid.352 



12 

 

2.6 Metodkritik 

En fråga att förhålla sig till vad gäller kritik mot den metod som valts, kan vara hur 

respondenternas olika positioner inom Visit Sweden har påverkat deras svar och därmed vårt 

resultat. Vår representant för Ryssland, Helene Berg, är regionschef för fyra länder och har en 

högre position inom Visit Sweden medan vår representant för USA, Maria Winterstrid, är 

marketing manager och arbetar enbart med USA. De gav därför olika perspektiv på samma 

frågor, vilket kan vara både positivt och negativt. Om vi hade intervjuat respondenter med 

samma position hade det kanske gett oss ett annat resultat. En annan kritisk punkt kan vara att 

kommunikationsguiden är riktad till besöksnäringen då vi har fokus på ländernas 

marknadsföring. Den är applicerbar på vår uppsats då den visar ett bredare perspektiv av Visit 

Swedens arbete. 
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3. Teori 

3.1 Platsmarknadsföring 
Då platsmarknadsföring är ett komplext begrepp har Josefina Syssner beskrivit begreppet som 

det långsiktiga, strategiska arbetet med att förändra, förbättra eller förstärka bilden av en plats, 

genom att medvetet framhäva vissa attribut.
36

 En plats marknadsföring, utveckling och rykte 

har en komplex relation till hur arbetet med att framställa ett varumärke, image, identitet och 

rykte uttrycks. Begreppen identitet och image används i uppsatsen utifrån Parjanen, 

Harmaakorpi & Karis definition i boken Destination Brands- managing place reputation. 

Identitet definieras som en känsla, människor har, av samhörighet, tillhörighet och 

engagemang för en plats eller region. Image är däremot medvetet skapat av en person, ett 

företag eller samhälle för att tilltala utvalda målgrupper, detta genom kombinationen av 

åsikter, intryck och fördomar människor har av en plats.
37

 

De aktörer som arbetar med marknadsföring av en plats har en ständig strävan efter att 

attrahera besökare, invånare och företag och detta görs genom att belysa ett specifikt 

varumärke för platsen. I varumärket framhävs egenskaper som skapar en positiv association 

om platsen. Enligt Pride har det idag blivit svårare att marknadsföra en plats utifrån så kallade 

hårda faktorer, exempelvis infrastruktur, ekonomi, tillgänglighet och tillgången till ekonomisk 

stimulans. Det ger istället en större effekt att marknadsföra mjuka faktorer såsom miljö, 

positiva egenskaper hos invånarna, underhållning och fritidsaktiviteter samt traditioner inom 

konst och kultur. Genom att fokusera sin marknadsföring på dessa attribut kan förutsättningar 

skapas för kreativitet, en konkurrerande identitet samt ett starkt platsvarumärke, vilket i sin tur 

kan leda till förutsättningar för en vidare påverkan på platsen utifrån ekonomiska perspektiv 

samt platsens rykte.
38

  

En plats varumärke har en stor roll i hur attraktiv platsen kommer vara i förhållande till andra 

platser på marknaden. För platser med ett starkt varumärke är det lättare att attrahera utbildade 

människor.
39

 En plats som framhäver alla olika attribut har lättare att effektivisera 

interaktionen av turism, investeringar och talangfulla människor. Inom dessa platser 

diskuteras människors sociala ansvar, etisk vana, hållbart sätt att leva och uppbyggnaden av 

ett starkt samarbete mellan civila samhället, regering och företag.
40

 Syssner påpekar däremot 

att konkurrensen mellan platser håller sig på en småskalig nivå där de egentliga 

konkurrenterna är de platser som har liknande attraktionskraft inom en geografisk räckvidd.
41

  

Platsmarknadsföring är som tidigare nämnts ett komplext begrepp, utifrån vad det står för har 

en marknadsföring på nationell nivå utvecklats, Nation Branding.  

3.2 Nation Branding 
Länder är komplexa och heterogena, vilket generar i nationella identiteter inom landet som är 

mångfasetterade och skiftande, då de är historiskt och socialt skapade. Nation branding 

däremot är ett arbetssätt som väljer ut, förenklar och utvecklar endast de aspekter av de 

                                                           
36

 Syssner, Josefina, Världens bästa plats: platsmarknadsföring, makt och medborgarskap, Nordic Academic 

Press, Lund, 2012. Sid. 11 
37 Morgan, Nigel, Pritchard, Annette & Pride, Roger (red.), Destination brands: managing place reputation, 3. 

ed., Butterworth-Heinemann, Oxford, 2011. sid. 119 
38

 Ibid. sid. 9-10 
39

 Ibid. sid. 4-5 
40

 Ibid. sid. 10-11 
41

 Syssner (2012) Sid. 23 
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nationella identiteterna som förstärker ett lands marknadspotential.
42

 Som en 

kommunikationsstrategi och praktiskt initiativ tillåter Nation Branding, ett land att förmedla 

en gemensam image, genom att regeringen lättare kan styra vad det är som ska förmedlas till 

omvärlden. Det genererar i en fördel för landet på marknaden och skapar en attraktionskraft, 

när det kommer till investeringar, turism, byteshandel och talang.
43

 Nation Branding används 

för att skapa större synlighet, attrahera utländska investerare och turister, öka nationens 

geopolitiska profil
44

 mellan medlemsstaterna inom internationella organisationer som EU, öka 

nationell stolthet och inhemsk solidaritet och att reparera skadade rykten.
45

 Det anses vara en 

central funktion vid ett ekonomiskt, politiskt och kulturellt utbyte i den globaliserade världen, 

både av statliga och företagsmässiga aktörer.
46

 Nation Branding används inte för att 

åstadkomma snabb marknadsföring, det är någonting som ingår i en långsiktig process. Alla 

aktörer inom ett land ska involveras i denna process, oavsett om det är statliga regeringar, 

nationella regeringar, turismföretag eller privata företag, då alla är med och påverkar hur 

världen värderar landet.
47

  

Enligt Aronczyk sker processen av ett Nation Brand i fyra steg, dessa är utvärdering, 

förberedelse, identifiering och implementering/kommunikation. Det första steget är 

utvärdering, som grundar sig i att undersöka vad landet har för uppfattningar, både på den 

nationella och internationella marknaden samt vilken del av den nationella identiteten som 

måste kontrolleras. För att ta reda på detta undersöks offentlighetens åsikter och 

uppfattningar, vanligtvis genom intervjuer och undersökningar. En undersökningsmetod, 

utvecklad av Simon Anholt, är nation brand index, där länder kontinuerligt rankas genom 

respondenternas uppfattningar kring turism, regeringar, export, kultur, arv, människor, 

investeringar och immigration. The nation brand index söker även att fläta samman 

forskningen om offentlighetens åsikter och marknadsföring samt även utesluta möjliga 

skillnader mellan individer som invånare och som konsumenter. I det andra steget i processen 

sker en förberedelse för privata och offentliga aktörer att involveras i processen för val av 

vision för the Nation Brand för landet. Regeringar och privata aktörer behöver sammarbeta 

genom ständig gemensam kontroll och ledning, för att få ett väl fungerande Nation Brand.
48

 

S.C. Jansen tar i sin artikel upp att branders inte kan ha kontroll på allt som påverkar 

varumärket, speciellt inte för en plats. Platsens geografi och väder kan inte kontrolleras, 

minnen och historia kan inte heller raderas. Om landet har yttrandefrihet kan inte heller olika 

meddelanden och informationsflöden stoppas eller kontrolleras. Annat som påverkar är även 

populärkultur och yttre händelser och faktorer.
49

 

Tredje steget är identifiering där en grundidé ska utvecklas, som tillsammans med en strategi 

och vision få liv i sig. Att konstruera en grundidé är det svåraste momentet i Branding 

processen, då dess effektivitet avgör dess förmåga att förmedla de fyra delarna av en identitet. 

Standardisering, differentiering, rationellt och emotionellt är dessa delar. Differentiering 

innebär att skapa en idé som utmärker sig från andra konkurrenter på marknaden. Identiteten 

kan dock inte vara allt för unik utan måste hålla sig inom ramen för utbyte. Identitetens 

                                                           
42

 Sue Curry Jansen (2008) Designer Nations: Neo-liberal nation branding – Brand Estonia, Social Identities: 

Journal of the Study of Race, Nation and Culture, 14:1, 121-142. sid. 122 
43
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grundliga funktion är att skapa varaktighet på marknaden, där fokus ligger på relationell 

kontext av funktionell likhet och standardisering, det är samtidigt viktigt att skapa ett 

emotionellt band till the Brand. Att humanisera the Brand är att finna lojalitet från användarna 

och att vara berättigad på en rationell nivå. Det är en strategi skapad för att generera politiskt 

och ekonomiskt kapital.
50

 Sista steget är implementering/kommunikation som betyder att 

oavsett aktörer eller grundidéns kvaliteter är grunden för ett lyckat Nation Brand individernas 

ansvar i processen. Speciellt för invånarna är det viktigt att leva genom the Brand, med alla 

dess attityder och beteenden som är skapade av strategin för the Brand. Invånarna blir som en 

slags Brand ambassadör som förespråkar för sitt land och dess brand till andra individer. Det 

handlar som tidigare skrivet om att skapa en långvarig strategi där dess invånare kan inspirera 

och förmedla den nya nationella identiteten, Nation Brand.
51

   

Det svåra med Nation Branding är att det inte finns något sätt att mäta effekterna av 

Brandingen på varken turism eller internationella investeringar, det som kan mätas däremot är 

varumärkets synlighet inom målgruppen och vad målgruppen associerar varumärket med.
52

 

Nation Branding är utåt sett en bra metod men är i verkligheten svår att applicera i ett land, 

det krävs att landet är politiskt, ekonomiskt och socialt stabilt. Jensen kritiserar Nation 

Branding på grund av att arbetet som ligger bakom the Brand är uppbyggt av en grupp 

människor med hög makt vilket gör att det kan vara svårt att ta hänsyn till hela befolkningens 

värderingar.
53

 

3.2.1 Konkurrenskraftig identitet 

Simon Anholt skriver att världen anses vara en enad marknad och svårighetsgraden för att nå 

ut till den tilltänkta marknaden avgörs om ett land har en stark eller svag image. Ett land med 

svag image har mer att bevisa för marknaden vilket kommer resultera i att de inte får den 

uppmärksamhet de förtjänar. Det är svårt för ett land att övertala människor i andra delar av 

världen att se bortom dessa images då de är svårföränderliga.
54

 För ett lättskött rykte och 

identitet av ett land är det viktigt att ha en tydlig och bra idé för vad landet är och står för, 

gentemot både internationella och nationella aktörer, detta görs genom att ha ett tydligt mål 

för den konkurrenskraftiga identiteten. Ett land med positiv och stark konkurrenskraftig 

identitet finner en tydligare nationell överenskommelse om dess identitet och sociala mål, ett 

klimat där innovation är av högsta prioritet, mer investerare samt mer turister och företag, 

bättre image för internationell media, lättare igenkänning, produktivare kulturella relationer 

till andra länder. Ett nation brand skapas inte av att endast göra reklam för sig själv, det är 

viktigt att skapa en bra marknadsföring genom en kombination av alla aktörer inom ett land 

och deras verksamheter. Att framhäva ett lands turism och arv, attraktioner, dess företag, 

produkter och service, kulturella produkter, sport, dess invånare och dess 

anställningsmöjligheter ökar möjligheten för en konkurrenskraftig identitet och dess rykte. 

Aktörerna inom ett land är många och för att öka möjligheten för en positiv internationell 

image krävs det ett samarbete mellan alla, detta genom att alla berättar samma intressanta 

historia om landet.
55
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3.3 Samhälleliga förutsättningar ur olika perspektiv 
Inom marknadsföring är det viktigt att känna sin målgrupp, även förstå varför och hur 

målgruppen är och handlar på ett visst sätt är viktigt för att nå ut med sitt budskap. Förståelse 

för alla omgivande påverkansfaktorer skapar denna vetskap och underlättar för 

marknadsföraren. Makromiljön, det som företaget eller branschen inte kan påverka, innebär 

krafter som påverkar större delar av samhället. Dessa krafter kommer bland annat från 

samhälle och kultur, politik och lagstiftning och ekonomi.
56

 

3.3.1 Politik och lagstiftningar 

Politiska beslut och lagstiftningar kan också påverka marknaden och en marknadsförare måste 

ha kunskap om det politiska läget och beslutsfattande både på nationell och på internationell 

nivå. Beslutsfattande kan även gå över landsgränserna, EU är ett exempel på detta där 

politikerna styr på en högre nivå och de beslut som fattas inom EU påverkar både 

medlemsländerna och de länder som inte är medlemmar.
57

 Enligt Czinkota och Ronkainen 

måste marknadsföraren fokusera på flera områden för att kunna fatta beslut om hur arbetet ska 

genomföras på en internationell marknad. Dessa områden innefattar det politiska förhållandet 

och lagstiftningar som finns inom hemlandet och inom landet man vill etablera sig på men 

även de bilaterala (mellan två länder) och multilaterala (mellan flera länder) 

överenskommelser, avtal och lagar som styr relationerna mellan hemlandet och 

etableringslandet.
58

 Inom hemlandet är det viktigt att göra sig förstådd med regleringar som 

påverkar handeln av varor och service, export- och importkontroll och internationellt 

affärsbeteende.
59

 Internationell marknadsföring påverkas väldigt mycket av den politiska 

miljön i etableringslandet. Det är viktigt att förstå vilka politiska handlingar som kan innebära 

en risk för marknadsföringens arbete. Vissa händelser påverkas av regeringen och andra 

påverkas av utomstående element, som exempelvis terrordåd, krig och revolution. Exempel på 

händelser som påverkas av regeringen är priskontroller och restriktioner om valuta och 

överföringar.
60

 

3.3.2 Ekonomi 

En marknads karaktärsdrag påverkas av ekonomiska variabler till stor del.
61

 En ekonomisk 

variabel är befolkningens inkomst, vilket kan se väldigt olika ut i olika länder. I vissa länder 

skapar inkomstfördelningen stora skillnader mellan befolkningsgrupper, där exempelvis en 

liten del av befolkningen har mycket höga inkomster medan en större del av befolkningen har 

väldigt låga inkomster.
62

 Andra iakttagelser en marknadsförare bör göra är att analysera hur 

mycket de tänkta kunderna konsumerar och vad de konsumerar.
63

 Världsekonomin påverkar 

hur, vart och när människor konsumerar produkter och tjänster. Samtidigt kan en ekonomisk 

kris slå olika hårt på olika länder vilket kan påverka samarbeten mellan gränserna. De 

problem en marknadsförare kan stöta på är när stora förändringar sker i ekonomin, som 

exempelvis inflation, vilket påverkar konsumenternas köpvanor och behov. I dessa fall kan 

marknadsföraren bli tvungen att förändra sin marknadsföring drastiskt för att följa 
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konsumentens behov.
64

 Att vara uppdaterad och följa med i samhällsdebatten är därför viktigt 

för en marknadsförare för att kunna urskilja möjliga trender.
65

  

3.3.3 Kultur 

Samhället och kulturen har skapats av människan och har då även blivit en del av alla 

människor som har koppling och lever inom samhället. Befolkningens sammansättning och 

struktur sammanställs inom demografin, de faktorer som ingår till exempel befolkningens 

storlek, täthet, lokalisering, ålder, kön, och etnicitet. En marknadsförare kartlägger marknaden 

genom demografi och kan därefter avgöra potentialen hos befolkningen och hur 

marknadsföringen ska se ut. Att analysera demografin och dess trender över tid skapar en 

möjlighet till att förutse framtida behov.
66

 Varje samhälle har sin egen kultur som påverkar 

människorna som bor där. Kulturen kan kännetecknas av de värderingar som domineras i 

samhället vad gäller exempelvis om människorna väljer individen framför gruppen och 

rollfördelningen mellan kvinnor och män. Grundvärderingarna återspeglas från generation till 

generation i samhället och skapar kulturen, i benämningen av människors värderingar, 

traditioner, förhållningssätt och attityder. Denna kultur avgör också vad som är accepterat i 

samhället och vad som anses vara ”normalt”. Det är viktigt inom marknadsföring att ta hänsyn 

till de kulturella särdrag som finns inom ett samhälle och även mellan olika samhällen.
67

 

Kulturen är flerdimensionell, den består av flera beståndsdelar som är beroende av varandra 

och förändringar som sker påverkar alla delar. Beståndsdelarna är: språk (både muntligt och 

kroppsligt), religion, värderingar och attityder, uppförande och seder, materiella tillgångar 

(som finns på grund av exempelvis landets ekonomiska, sociala, finansiella och 

marknadsföringens infrastruktur), estetik, utbildning och sociala organisationer. Enligt 

Czinkota & Ronkainen är processen av kulturinlärning, att ställa om och anpassa sig efter en 

annan kultur än den egna, nyckeln till framgång inom internationella verksamheter.
68

 Andra 

framgångsfaktorer som författarna påpekar är att skapa relationer på platsen och till platsen, 

arbeta tillsammans med lokalbefolkningen och redogöra för skillnader mellan kulturerna för 

att skapa en förståelse, anpassa sig efter den lokala marknaden och dela nya insikter med 

liknande marknader.
69
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4. Nation Branding i Sverige 

4.1 Visit Sweden 
Visit Sweden är det kommunikationsföretag med uppdrag att marknadsföra Sverige 

internationellt, deras fokus ligger på varumärket Sverige och svenska destinationer och 

upplevelser. Företaget arbetar såväl med att attrahera besökare som med att skapa 

affärsmöjligheter för svenskt näringsliv. Bolaget är delägt av staten och besöksnäringen 

genom Näringsdepartementet och Svensk Turism AB.
70

 För att Visit Sweden ska nå sin vision 

om att öka omvärldens lust till Sverige har företaget utvecklat en strategi där fokus ligger på 

år 2020. Målet är att fördubbla den totala omsättningen av turism i Sverige och värdet av 

utländska besökares konsumtion.
71

 

En gemensam plattform har utvecklats och kommuniceras av Visit Sweden i samarbete med 

Utrikesdepartementet, Näringsdepartementet, Exportrådet, Svenska institutet och Invest 

Sweden. Alla de organisationerna vill tillsammans förmedla en positiv bild av Sverige för att 

attrahera besökare, investeringar och kunskap. Varumärkets huvudfokus är progressivitet som 

grundar sig i och byggs upp av kärnvärdena öppenhet, äkthet, omtänksamhet och 

nytänkande.
72

  

4.2 Besöksnäringens kommunikationsguide för internationell marknadsföring av 

Sverige 
Visit Sweden har utformat en kommunikationsguide som beskriver hur besöksnäringen i 

Sverige samarbetar med att marknadsföra Sverige på den internationella marknaden. Detta har 

gjorts för att effektivisera och säkerställa en gemensam bild av Sverige som ett attraktivt 

besöksland för att öka tillväxt och lönsamhet inom besöksnäringen. Visit Sweden skriver i 

kommunikationsguiden att Svensk besöksnäring består av tusentals företag och organisationer 

med olika förutsättningar men med det gemensamma målet att öka lusten till Sverige. 

Kommunikationsguiden är därför utvecklad för att stödja besöksnäringen i sitt arbete att nå ut 

med rätt budskap till framtida besökare. De områden som Visit Sweden beskriver är; Vem ska 

vi prata med, Vad ska vi berätta, Hur marknadsför vi Sverige och Var kommunicerar vi. Visit 

Sweden påpekar att ”När vi tillsammans fokuserar på att förmedla en enhetlig bild och 

gemensamma erbjudanden, blir Sverige ännu tydligare och mer känt” för att ytterligare 

klargöra syftet med kommunikationsguiden.
73

 Uppbyggnaden av kommunikationsguiden 

ligger också som grund i följande avsnitt där de olika teman presenteras.  

4.2.1 Vem ska vi prata med? 

För att kunna nå de människor som har störst potential att öka sitt resande till Sverige har 

Visit Sweden valt ut en målgrupp som de riktar sin marknadsföring mot, den definieras som 

den globala resenären. Undersökningen om den globala resenären har gjorts genom 

målgrupps- och marknadsanalyser, och genom dessa har den globala resenären beskrivits som 

globalt medveten och resvan. Den globala resenären är också nyfiken, på jakt efter nya resmål 

och upplevelser vilket betyder att den kan komma att attraheras av Sverige. Vidare är 

målgruppen högutbildad, har god ekonomi, prioriterar genuina resmål och lärande 

upplevelser. Målgruppen har sedan delats in i mindre segment för att kunna göra 

kommunikationen ännu mer träffsäker, dessa är WHOPs, Active Family och DINKs.
74
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Visit Sweden har valt ut 12 marknader med länder som Sverige har störst potential att locka 

besökare från. I varje land har Visit Sweden egna kontor med medarbetare som har mycket 

goda kunskaper om landet och dess befolkning, vilket gör att Visit Sweden kan effektivisera 

sin marknadsföring till sina olika målgrupper.
75

 Faktorer som spelar in på ländernas potential 

är bland annat den ekonomiska utvecklingen, tillgängligheten, marknadens kännedom om 

Sverige och direkta reseanledningar. Visit Sweden har kategoriserat länderna efter dess 

potential till tre olika grupper; direktmarknader, potentialmarknader och utvecklings- och 

tillväxtmarknader. På direktmarknaderna är kännedomen om Sverige hög och även antal 

besökare som kommer till Sverige. Kommunikationen mot dessa marknader är därför riktad 

direkt till konsumenterna, alltså den prioriterade målgruppen. Dessa marknader är Danmark, 

Finland och Norge, och där riktar Visit Sweden fokus på alla tre målgruppssegmenten 

(WHOPs, Active Family och DINKs). Till potentialmarknaderna hör Nederländerna, 

Ryssland, Storbritannien och Tyskland. På dessa marknader är kännedomen lägre och Visit 

Sweden påpekar att en mer kännedomsbyggande kommunikation, där arbetet fördelas lika 

mot travel trade-ledet, exempelvis researrangörer och transportörer, och målgruppen, är 

lämplig. Frankrike, Kina, Italien, Spanien och USA hör till utvecklings- och 

potentialmarknaderna. Dessa utmärker sig som länder där kännedomen om Sverige 

fortfarande är låg vilket gör att Visit Swedens fokus ligger på att öka kännedomen och 

kommunikationen riktar sig främst mot mellanledet.
76

  

4.2.2 Vad ska vi berätta? 

Sverige som land och destination har en bra image men är för okänt, enligt Visit Sweden. Det 

är viktigt att stärka varumärket genom att hela besöksnäringen bygger på samma Sverigebild. 

Ett starkt varumärke kan leda till fler besökare, större och fler investeringar, exportsamarbeten 

och fler talanger som väljer Sverige för arbete och studier, det gynnar alltså hela det svenska 

samhället. För att få ett starkt varumärke behövs en tydlig och konsekvent kommunikation, 

Visit Sweden har tillsammans med andra nationella aktörer utvecklat en gemensam plattform 

som ska vägleda all marknadsföring, projekt och kampanjer.
77

  

I sitt eget arbete med varumärkesplattformen har Visit Sweden utvecklat positionsteman som 

ska användas som kommunikationsmedel för att marknadsföra Sverige som resmål och 

ämnesområden för att marknadsföra Sveriges image på längre sikt. De positionsteman som 

utvecklats är; Urban Nature, Natural Playground och Swedish Lifestyle. Urban Nature innebär 

svenskt storstadsliv och den unika kombinationen av dynamisk kreativitet, och harmonisk 

naturnära livsstil. Natural Playground symboliserar möjligheten att röra sig fritt i naturen, det 

som har fokus är aktivitet, lek, fantasi och äventyr i kombination med enkelhet, mys och 

äkthet. Swedish lifestyle innebär upplevelsen av svensk kultur och svensk livsstil, design, 

historia och traditioner är centralt.
78

 För att vidare bygga på associationerna om Sverige har 

Visit Sweden identifierat sex ämnesområden som ska lyfta fram bilden av Sverige. 

Ämnesområdena är valda eftersom Sverige har något unikt att erbjuda inom dem och de har 

ett känslomässigt budskap som tilltalar målgrupperna. De valda ämnesområdena är; litteratur 

och film, hållbarhet, mat, design/mode, natur och friluftsliv och svensken och livsstilen. Dessa 

områden ska användas för att skapa berättelser om det som är unikt för Sverige och på så sätt 

bidra till imagemarknadsföringen av Sverige. 
79
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4.2.3 Hur marknadsför vi Sverige? 

Visit Sweden delar in sin marknadsföring i två nivåer. Destinationsmarknadsföring som är 

mer säljdrivande och ska leda till kortsiktiga resultat för besöksnäringen genom att använda 

erbjudanden som riktar sig till målgrupperna. Visit Sweden föreslår att användning av 

positionstemana fungerar väl när det gäller destinationsmarknadsföring. Nation branding eller 

imagemarknadsföring används för att nå en bredare kännedom om Sverige och arbetet ska 

bygga upp en stark Sverigebild på längre sikt men samtidigt öka antal besökare på kort sikt. 

Visit Swedens avsikt med ämnesområdena är att de ska fungera som inspiration för att 

utveckla kommunikationen på denna nivå.
80

 

Den praktiska delen av marknadsföringen måste även den vara långsiktig och trovärdig enligt 

Visit Sweden. Budskapet, tonaliteten och identiteten hos marknadsföringen ska vara 

densamma när den når målgruppen. För att skapa ett gemensamt tonfall har Visit Sweden valt 

tre nyckelord som ska ge rätt känsla till kommunikationen, dessa är: nytänkande, empatiskt 

och optimistiskt. För att även förmedla ett gemensamt formspråk har ett designprogram för 

Visit Sweden utvecklats, men även för annan kommunikation om Sverige som besöksmål. 

Designprogrammet ska förmedla en känsla om Sverige som informell, innovativ och lekfull 

samtidigt som det ska vara inbjudande och personligt. 
81

 

4.2.4 Var kommunicerar vi? 

För att nå målgrupperna på ett effektivt sätt följer Visit Sweden trender och kartlägger den 

potentiella turisten. För att vara så synlig som möjligt på marknaden anser Visit Sweden att 

arbetet med att engagera målgruppen ska ske i alla led och i rätt kanaler. Visit Sweden 

använder köpta kanaler, såsom reklamfilm på tv, kanaler som är gratis och delas av andra och 

egenutvecklade kanaler, som sin egen hemsida. I kommunikationsguiden har Visit Sweden 

uppmärksammat köpprocessen och gett exempel på vilka kanalval som passar i varje fas. I 

drömfasen vet oftast inte resenären vart hen vill resa och använder sig därför av bland annat 

digitala medier, sökfunktioner, vänner och sociala medier. Visit Sweden anser att den 

viktigaste kanalen i denna fas är PR som resulterar i TV-program, reportage eller 

radioprogram, även vara aktiv bland sociala medier är viktigt. I planeringsfasen har resenären 

bestämt sig för ett resmål och söker inspiration och fakta vilket gör att ww.visitsweden.com är 

en viktig kanal samt aktivitet i sociala medier och olika kampanjer. I köpfasen är det viktigt 

att kunna erbjuda attraktiva erbjudanden för resenären vilket betyder att arbetet fokuseras på 

säljdrivande kampanjer och travel trade. När turisten är på plats och upplever destinationen är 

det viktigt att hen kan dela sin upplevelse på sociala medier vilket också kan bli inspiration till 

andra potentiella besökare. När turisten återvänt hem efter sin resa påpekar Visit Sweden 

vikten av att ta tillvara på och följa upp den återkoppling som turisten ger. Även här är de 

sociala medierna viktigast att ha kontroll över. 
82

 

4.3 Visit Sweden i Ryssland  
Vi kommer i följande avsnitt presentera resultatet från vår intervju med Alexander Panko och 

Helene Berg från Visit Sweden samt marknadsplanen för Ryssland. Alexander Panko arbetar 

som landschef på Visit Swedens kontor i Ryssland och Helene Berg är anställd som 

regionschef för Visit Swedens potentialmarknader. Berg sitter med i ledningsgruppen för 

Visit Sweden vilket gör att hennes arbetsuppgifter främst utgår från arbetet med att styra 

företaget och strategiska frågor för verksamheten. Eftersom hon är regionschef stöttar hon 

även de olika landscheferna inom hennes region och sätter upp olika mål för hur arbetet ska 
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gå till. Berg är också väldigt insatt i arbetet med Travel Trade vilket gör att hon hjälper till 

praktiskt vad gäller de frågorna och hon jobbar mycket med långsiktiga samarbetspartners.  

På Visit Swedens kontor i Ryssland arbetar fyra personer. De positioner som finns på kontoret 

är: landschef, PR-manager, Travel Trade-manager och Internet Communications Manager. 

För tillfället är alla anställda på kontoret ryssar, men alla kan svenska.  

4.3.1 Vem ska vi prata med 

De målgrupper som Visit Sweden i Ryssland bearbetar är DINKs i första hand och Active 

Family i andra hand. De ryska turister som reser till Sverige kommer främst från den västra 

delen av landet och då i huvudsak från storstäderna St Petersburg och Moskva, det är också de 

städer som kontoret bearbetar. Många ryska turister semestrar i Finland och köper 

sommarstugor där, dessa turister blir senare intresserade av att upptäcka Sverige. En 

uppkommande trend som Helene Berg nämner utifrån Visit Swedens undersökningar är att 

storstadsbefolkningen i Ryssland börjar bli intresserade av att komma ut på landsbygden för 

att avnjuta dess natur och stillsamhet. Den trenden kan komma att utgöra en utökad målgrupp 

som väljer att resa till Sverige, detta kan alltså bli ett nytt bearbetningsområde för företaget. 

Visit Swedens kommunikation riktar sig både till turismbranschen och till turisterna, vilket är 

något som utmärker potentialmarknaderna, som Ryssland tillhör. De arbetar dubbelt med sin 

marknadsföring, de jobbar med bland annat researrangörer med exempelvis kampanjer för att 

öka gästnätter samtidigt som de även fokuserar på konsumenterna och gör sin 

direktmarknadsföring mot dem. 

4.3.2 Vad ska vi berätta? 

Visit Sweden har ett grundbudskap som de utgår från vad gäller marknadsföringen till andra 

länder, till varje land väljs vissa attribut och destinationer ut som mer intressanta för landets 

befolkning. Det kan bland annat te sig genom valet av bilder för att framställa Sverige för att 

det ska passa till lokalbefolkningens smak och intressen. I Ryssland riktas fokus mot 

positionsteman; Urban Nature och Natural Playground, detta för att de passar till 

målgrupperna DINKs och Active Family. Urban Nature framhäver storstadslivet i Sverige där 

Stockholm och Göteborg är stora samarbetspartners. Shoppingen är en stor prioritering för de 

ryska turisterna när de reser utomlands, bland annat på grund av att utländska märken är 

väldigt dyra i Ryssland. Stockholm marknadsförs därför mycket, då den är relativt nära, anses 

cool och har den bästa shoppingen i Sverige. Deras andra positionstema Natural Playground 

innehåller till största del vintersporter eftersom målgruppen Active Family vill umgås i 

naturen samtidigt som de rör på sig. Helene Berg gav exemplet att det är många St 

Petersburgsbor som kör till Åre för att ha skidsemester. SkiStar omnämns också som en 

återkommande samarbetspartner. I Ryssland har Visit Sweden även valt att använda sig av 

ämnesområdet mat, vilket ska genomsyra de båda positionstemana.  

I marknadsplanen för Ryssland nämns drivkrafterna till Sverigeresan och dessa är att uppleva 

nya städer och platser, koppla av och uppleva naturen. Vikten av kunskap kring drivkrafterna 

för resandet betonas, då det underlättar för anpassning av marknadsföring till potentiella 

besökare för att tillfredsställa turisternas olika behov och önskemål. Det finns en allmän syn 

på drivkrafterna, vad alla turister oftast uppskattar på sina resor. Utefter denna allmänna syn 

kan specifika målgrupper och deras önskemål placeras in vid de olika drivkrafterna. De ryska 

turisterna uppskattar njutning högst (att uppleva frihet, koppla av, mat/ dryck, sol), nya 

upplevelser (att uppleva nya platser, lära nytt, få inspiration, att ha kul tillsammans), natur och 

aktiviteter (uppleva natur, vara aktiv, frihet, inspiration) samt eskapism (att festa, exotiska 

upplevelser, meditera och lyx) på sina resor. Turisterna med stark drivkraft kring nya 

upplevelser planerar sin resa efter att uppleva arkitektur/design, besöka museum, 
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utställningar, berömda sevärdheter, minnesplatser, eller platser som uppkommit från film och 

litteratur. Turisterna med fokus kring njutning vill uppleva Sveriges lokala matkultur genom 

besök på restaurang, nöjesparker, djurparker, se människor samt shoppa. De som vill uppleva 

natur och aktivitet åker till Sverige främst under vintertid för att ägna sig åt 

utomhusupplevelser.
83

 

Marknadsplanen beskriver även vilka associationer som finns om Sverige hos Rysslands 

invånare. De är svenskarnas hälsosamma livsstil, naturupplevelser, Sverige som en hållbar, 

modern och öppen destination samt storstadsupplevelser. 
84

 

4.3.3 Hur marknadsför vi Sverige 

Den absolut främsta kommunikationskanalen för Visit Sweden i Ryssland är internet. De har 

även använt sig av outdoor-marknadsföring, såsom affischer, och radio. Country manager i 

Ryssland, Alexander Panko, påstår att radiomarknadsföringen är väldigt effektiv just i 

Moskva på grund av att staden har en enormt stor trafik där väldigt många åker bil och lyssnar 

då även på radio. En annan kanal som anses viktig är PR, på grund av att arbetet, som tidigare 

nämnts, riktar sig mot både turist-marknadsföring och marknadsföring till branschen. Helene 

Berg ger här exempel på att de har haft kampanjer tillsammans med Åre och rederibolag så 

som Viking Line och Silja.  

För att öka sin synlighet på marknaden har Visit Sweden i Ryssland ofta samarbeten med 

andra svenska företag utanför turismnäringen för att marknadsföra Sverige. Ett exempel på 

det är ett evenemang som heter ”Volvo on tour” där journalister från olika tidningar bjuds in 

att delta i ett race. Detta race har olika rutt varje år men grundidén är att deltagarna ska få se 

Sverige från ett annat perspektiv, från småvägarna genom landet. Deltagarna använder bilar 

som är brandade för Visit Sweden, Ryssland och Volvo för att även andra människor ska veta 

vilka som är ute på vägarna. Rutterna har bland annat varit från Göteborg till Stockholm, 

Skåne och Sydsverige runt.  

I marknadsplanen för Ryssland beskrivs vikten av att uppdatera sig om vilka kanaler de 

potentiella besökarna tilltalas av. För att lättare kunna marknadsföra sina attribut på rätt plats 

och till rätt målgrupp är det viktigt att vara uppdaterad om målgruppens förändrade 

medievanor.
85

 

4.4 Visit Sweden i USA 
Vi kommer i följande avsnitt presentera resultatet från vår intervju med Marketing Manager, 

Maria Winterstrid på Visit Sweden USA samt marknadsplanen för USA. Maria Winterstrid 

har varit anställd sedan 2010 och har ansvar för alla internethemsidor, sociala medier, 

nyhetsbrev och offlinekampanjer, hon åker även på mässor samt andra resor kopplat till 

mötessamordning.  

På kontoret i USA finns fyra anställda och en trainee. De positioner som finns på kontoret i 

USA är PR director, marketing manager, meeting and incentive ansvarig, country manager 

och alla anställda är svenskar.  

4.4.1 Vem ska vi prata med 

Amerikaner som besökt Europa en eller två gånger tidigare är en intressant målgrupp då de 

efter besök i Europa och Skandinavium riktar fokus mot Sverige. ”Vi kallar målgruppen för 

WHOPs, det är wealthy healthy older people eller baby boomers som de kallas i USA. Så de 
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är 65+, välbeställda, utflugna barn, de är antingen pensionerade eller halv pensionerade så de 

har både tid och råd att resa och de har även varit i Europa några gånger tidigare.”
86

  

 

Eftersom USA är stort har de även identifierat geografiska områden, inom the tri state area 

som är New Jersey, Conneticut, New York, samt även Florida, Kalifornien, Minnesota, 

Washington DC, Texas och Chicago. De klassas som de rikaste områdena i USA och har 

många skandinaviska ättlingar. Två andra målgrupper är även Gay and Lesbian och Meeting 

and Incentive segmenten, som bearbetas inom samma geografiska områden.  

När Visit Sweden i USA samarbetar med ambassaden och konsulatet för ett bredare 

Sverigefrämjande utgår de ifrån ambassaden och konsulatets breda målgrupp och budgeten 

för den marknadsföringen är större än vid Visit Swedens egna säljdrivande kampanjer.  

De har även valt att inkludera press som en individuell målgrupp, då de anser att 

kommunikation riktat till dem är lika viktig som till resterande målgrupper.   

4.4.2 Vad ska vi berätta 

Maria Winterstrid säger att de utifrån kommunikationsguiden använder sig av ett av de tre 

positionsteman som finns, Swedish Lifestyle, detta för att den tilltänkta målgruppen är 

intresserad av just det positionstemat.  

Amerikaner är intresserade av att uppleva någonting nytt, de gillar kultur och gör ofta 

rundresor i Skandinavien där de gärna besöker tre huvudstäder på en resa. Med det som grund 

skapas en paketering av Sverige som en del av Skandinavien där olika attribut framhävs som 

matchar amerikanernas intressen. Visit Sweden i USA har valt ett angreppsätt som grundar 

sig i utbildning. Enligt Maria Winterstrid är kännedomen om Sverige är låg hos amerikanerna, 

på grund av detta arbetar Visit Sweden med att utbilda om Sverige.  

Stockholm, Göteborg, Västsverige och Ishotellet är exempel på platser Visit Sweden i USA 

valt att framhäva i sin marknadsföring. Anledningen till detta är för att de är 

samarbetspartners med Visit Sweden i USA. Dessa platser har gått in med pengar i samarbetet 

för att öka sin kännedom hos de amerikanska invånarna. De svenska storstädernas närhet till 

naturen lyfts fram, Maria Winterstrid beskriver formspråket som ”nature and cities connects”. 

Ett exempel relaterat till Stockholm är hur staden omnämns som en tredjedel vatten, en 

tredjedel natur och en tredjedel stad.  

Svensk livsstil är intressant ur ett amerikanskt perspektiv, allemansrätten lyfts fram som ett 

exempel då det skiljer sig från USA. Mat är även ett viktigt tema att framhäva då det blivit en 

trend i USA. ”The nordic cuisine” lyfts med naturliga råvaror, tillagade på ett innovativt sätt 

samt även i kombination med ekologiska varor. Maria Winterstrid diskuterar amerikanernas 

förutfattade meningar om den blonda och blåögda människan som något de arbetar med att 

motverka genom att istället visa ett mångkulturellt Sverige. Det attributet anses lämpligt att 

framhäva då det även är viktigt i USA, speciellt eftersom det också är ett mångkulturellt 

samhälle. 

Maria Winterstrid tar upp kärnvärdena som genomsyrar all kommunikation som sker på 

företaget och att spänsten mellan de olika kärnvärdena visar ett progressivt Sverige. En 

kombination av bildval och noggrant utvalda historier skapar en tydlighet och framhäver 

specifika delar av Sverige som land.  
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Ett exempel Maria Winterstrid tar upp är sajten; www.swedenbeyond.com som skapades i 

kombination med filmsläppet av den amerikanska versionen av ”The girl with the dragon 

tatoo”. Där valde de att lyfta Sverige med utgångpunkt ur svensk fiktion. De lyfte attribut som 

litteratur, film, samhälle, mat och fika.  

Även i marknadsplanen för USA beskrivs drivkrafterna som finns för Sverigeresan. Den 

amerikanska resenären vill känna gemenskap, de vill ha roligt, uppleva nya saker tillsammans 

med vänner och familj, de vill upptäcka nya städer och platser och i kombination med det öka 

sitt kunskapsförråd.  I USAs marknadsplan beskrivs de allmänna drivkrafterna som är, 

njutning, nya upplevelser, natur och aktiviteter samt. Mer ingående vad USAs befolkning 

uppskattar på sina resor är bland annat att se stora delar av Sverige genom en rundresa för att 

kunna uppleva Sveriges kultur, städer och mat. I kategorin njutning vill den amerikanska 

turisten koppla av, njuta av mat och dryck, slippa vardagliga rutiner, gå på spa och wellness, 

shoppa och åka på kryssningar. Inom natur och aktivitet är det vandringar, isfiske och 

långfärdsskriskor som prioriteras. Den amerikanska turisten som har eskapism som drivkraft 

går helst på olika evenemang som musikaler och opera, seglar eller åker motorbåt. 

Amerikanerna besöker även vänner och familj i Sverige.
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4.4.3 Hur marknadsför vi Sverige 

Visit Sweden i USA använder sig av nation branding vid ett bredare Sverigefrämjande när det 

sker större samarbeten med ambassaden och konsulatet. I de samarbeten tar de upp ämnen 

mer specifika för Sverige, som till exempel pappaledighet och kunskapen om teknik och 

innovation. Vid större kampanjer ihop med Skandinavien kan inte Visit Sweden i USA enskilt 

bestämma hur all marknadsföring av Sverige ska se ut, utan då måste en gemensam identitet 

konstrueras och detta har skett genom en gemensam visuell identitet ”Only in Scandinavia” 

som är ett formspråk som används för att framhäva alla delar i Skandinavien.   

Ungefär 60 procent av all kommunikation är riktat mot travel trade ledet, samt 40 procent är 

riktat mot turisterna. Visit Sweden i USA arbetar mycket via Internet och genom sociala 

medier då den metoden anses vara mest kostnadseffektiv. Tv-reklam och tryckt reklam är ett 

förehållandevis dyrt tillvägagångssätt i USA därför sker det mesta arbetet digitalt när 

marknadsföringen riktas mot turisterna. Vid skandinaviska kampanjer är budgeten större och 

de kan då även göra utomhusreklam. Vid reklam riktat mot travel trade ledet arbetar de både 

digitalt och med tryckt reklam då det inte kostar lika mycket att annonsera i bransch press.  

I marknadsplanen beskrivs vilka associationer den amerikanska befolkningen har om Sverige. 

Den högsta associationen är Sveriges natur och utbud av upplevelser, därefter kommer 

svenskarnas hälsosamma livsstil, hur socialt, miljömässigt och turismmässigt hållbart Sverige 

är, modernt, öppenhet och frihet kommer sist på associationslistan. 
88

  

4.5 Ländernas samhälleliga förutsättningar 

4.5.1 Ryssland 

För Visit Sweden i Ryssland är det viktigt att hela företaget ska genomsyras av en svensk 

arbetsgivaranda och att den svenska kulturen ska bibehållas även på utlandskontoren. Enligt 

Helene Berg gör detta även Visit Sweden till en attraktiv arbetsgivare utomlands. De som 

arbetar på utlandskontoren inspireras mycket av sina kollegor från övriga delar av världen då 

de reser mycket och har kontakter på olika platser i världen. Berg menar att för ett ryskt 

företag är arbetsgivarkulturen speciell och skiljer sig markant från den svenska, den ryska 
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anses vara mycket hårdare. Tydlighet vad gäller krav och ansvar hos den anställde är viktigt. 

Alexander Panko håller med och anser att de ryska arbetarna också är väldigt hårda och 

konsekventa i sin arbetsstil, till exempel arbetar de hårt och snabbt, tar många beslut själva 

och skaffar egna relationer med partners. För ett svenskt företag är det därför viktigt att ta 

hänsyn till de lokala faktorerna i landet. Vid samarbeten med andra internationella företag 

hålls dock en internationell affärsstandard. 

En av faktorerna som påverkar arbetet med ryska turister är svårigheterna kring visumkrav. 

För att en rysk turist ska kunna resa till Sverige behöver denne ett svenskt visum eller EU-

visum. Det är dock väldigt lätt att få ett visum, det finns många resebyråer som förser 

turisterna med det. Svårigheten ligger i att de ryska turisterna hellre väljer ett land som inte 

har visumkrav på ryssar, till exempel Egypten eller Turkiet som då anses vara ett lättare val.  

En annan lagstadgad påverkan på arbetet är att Ryssland har väldigt höga skatter på alla 

importerade varor vilket gör att när ryssarna reser utanför Ryssland vill de gärna handla dessa 

varor. Detta påverkar Visit Swedens arbete i Ryssland positivt då de får en enkel inkörsport 

till vad de kan locka ryssarna med i sin marknadsföring.  

Enligt marknadsplanen för Ryssland var tillväxtprognosen relativt låg 2013, dock gav detta 

inget negativt utfall i ryssarnas resande, det fortsatte att växa positivt. Den ryska valutan i 

förhållande till den svenska har sjunkit vilket har resulterat i att Sverige blivit ett dyrt land för 

ryssarna att semestra i.
89

  

Arbetarna i Ryssland har möjligheten att få 28 dagar betald semester, för en heltidsanställd på 

40 timmar. Vanligtvis delas semestern upp två eller tre gånger under ett år, under januari, maj 

och sommarmånaderna. En trend under senare år har visat att semestrarna har börjat delas upp 

ännu mer, till kortare semestrar fler perioder under året.
90

 

4.5.2 Kulturella egenskaper 

Ryssland och Sverige är (se figur 1) olika när det kommer till kulturella särdrag, främst i 

socialt beteende och uppförande. I marknadsplanen jämförs den allmänna mentaliteten i fem 

olika dimensioner. Den första är liten respektive stor maktdistans, hur individer upplever 

skillnader i ojämn maktfördelning samt hur de accepterar den, länder som är mer 

demokratiska har ofta lägre maktdistans. Den andra jämförelsen är individualism respektive 

kollektivism, som uppmärksammar omfattningen av individens integration i grupper, till 

exempel med familj och släkt. Människorna i västländska samhällen är individualister. Den 

tredje är hårda respektive mjuka dimensionen, som är kopplat till könsrollerna och dess 

traditionella skillnader samt även hur prestation och konkurrens värderas i förhållande till de 

maskulina och feminina utgångspunkterna. Den fjärde jämförelsen handlar om 

osäkerhetsundvikande. Det innebär hur osäkra situationer bäst undviks, det kan till exempel 

undvikas genom att vara rak och tydlig med sina åsikter, vilket i sin tur kan leda till minskad 

konflikträdsla.
91

 

I marknadsplanen för Ryssland förtydligas skillnaderna mellan Sverige och Ryssland genom 

figur 1. Det visar att den ryska och den svenska kulturen skiljer sig markant från varandra. I 

Ryssland anses maktdistans som något vanligt och accepterat, den ryska individen är mer för 

kollektivism, som uttrycker sig i större förtroende för familj och andra sociala sammanhang. 

Till sist är även ryssarna raka och ärliga med sina tankar vilket resulterar i att de helst 
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undviket osäkra situationer, något vi svenskar inte gör i samma utsträckning. Ryssarnas 

minskade konflikträdsla är någonting att ta i hänsyn till vid ett möte.
92

   

 

 

Figur 1: Kulturella dimensioner, Ryssland & Sverige 

Källa: VisitSweden Marknadsprofil 2013, Ryssland. Sid. 6 

4.5.3 I USA 

Maria Winterstrid diskuterar ekonomins påverkan på hur människor reser. För amerikanerna 

är en resa till Sverige en stor investering då Sverige anses vara en lyxdestination. En annan 

faktor som även påverkar den Amerikanska turismen till Sverige är att många amerikaner inte 

reser utanför sitt eget land och flera har inget pass.  

I marknadsplanen för USA beskrivs USAs ekonomi som den mest betydelsefulla i världen, 

både storleks- och kraftfullsmässigt. Förtroendet för ekonomin har varit turbulent men sedan 

2012 har förtroendet stärkts och detta har genererat i en positiv utveckling för resandet. Den 

amerikanska dollarn har sjunkit i förhållande till den svenska kronan vilket har genererat i att 

Sverige blivit ett dyrt land att semestra i.
93

 I USA har invånarna ingen rätt, enligt lag, till att få 

ta semester. Trots det har amerikanen cirka 14 dagars betald semester per år beroende på yrke 

och antal verksamma år som de gärna tar ut under augusti och september månaderna. Vid fler 

yrkesverksamma år kan amerikaner få ut tre veckor betald semester. De korta 

semesterveckorna skapar en begränsning för tid med familj, resor och fritidsaktiviteter.
94

 

4.5.4 Kulturella egenskaper 

Inom turism sker ständigt möten med andra individer med annan kulturell bakgrund än den 

egna, det är därför viktigt att ha kunskap om att alla individer är olika och kunna vara flexibel 

och lyhörd som människa. Amerikaner är mer utåtvända, vänliga och sociala än den svenska 

befolkningen, de uppskattar gärna samma bemötande tillbaka. De finner möjligheten till 

konversation till exempel i matkön, bussen eller när de är ute i naturen. Som svensk besökare 

i USA är det viktigt att ta till hänsyn att artighetsfraser såsom tack, ursäkta och hur mår du 
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uppkommer mer frekvent än i Sverige samt även gester som att hålla upp dörren, låta kvinnor 

gå före och bära tunga kassar. Eftersom amerikaner är mer utåtriktade är de mer positiva till 

nya idéer, upplevelser och uppskattar alla olikheter som finns hos människor, speciellt på 

västkusten. Amerikaner värdesätter också frihet och anser att kulturen bidrar till att fokus 

riktas mot individen och inte mot samhället. USA är ett mångkulturellt samhälle och beroende 

på vart en individ befinner sig geografiskt inom USA finns olika traditioner, ursprung och 

familj dock med lika stor betydelse för alla amerikanska medborgare.
95

 

I marknadsplanen för USA tas även där upp de dimensioner som finns kring differentierad 

mentalitet. Den första är liten respektive stor maktdistans, hur individer upplever skillnader i 

ojämn maktfördelning samt hur de accepterar den, länder som är mer demokratiska har ofta 

lägre maktdistans. Den andra jämförelsen är individualism respektive kollektivism, som 

uppmärksammar omfattningen av individens integration i grupper, till exempel med familj 

och släkt. Människor i västländska samhällen är mer individualister. Den tredje är hårda 

respektive mjuka dimensionen, som är kopplat till könsrollerna och dess traditionella 

skillnader samt även hur prestation och konkurrens värderas i förhållande till de maskulina 

och feminina utgångspunkterna. Den fjärde jämförelsen handlar om osäkerhetsundvikande. 

Det innebär hur man bäst undviker osäkra situationer, det kan då till exempel undvikas genom 

att vara rak och tydlig med sina åsikter, vilket i sin tur kan leda till minskad konflikträdsla.
96

 

Figuren nedan visar att USAs invånare har högre värden på alla olika dimensioner än svenska 

invånare. Det finns störst skillnad inom de hårda värdena vilket är kopplat till könsrollerna, 

prestation och konkurrens.
97

    

 

Figur 2: Kulturella dimensioner, USA & Sverige 

Källa: VisitSweden Marknadsprofil 2013, USA. Sid. 6  
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5. Analys  

5.1 Gemensam bild av Sverige 

Genom Visit Swedens kommunikationsguide försöker de förmedla en gemensam bild för 

varumärket Sverige. Att skapa den gemensamma bilden är komplext då det gäller att bilden 

ska vara rationell och funktionell samtidigt som ett emotionellt band ska kopplas till den. 

Detta har Visit Sweden anammat bland annat genom sina ämnesområden som är utvecklade 

för att skapa ett känslomässigt budskap till målgrupperna. Att skapa ett emotionellt band till 

varumärket är enklare vid kommunikation direkt till turisterna, vilket kan försvåra för 

länderna inom utvecklings- och tillväxtmarknaden (som USA tillhör) som fokuserar på att 

marknadsföra Sverige till mellanledet, närmare bestämt branschen. Detta är den största 

skillnaden i Visit Swedens arbete i Ryssland och USA. Eftersom Ryssland har större 

kännedom om Sverige kan de rikta sin marknadsföring både till branschen och till turisterna, 

vilket USA inte kan göra. Det emotionella i marknadsföringen kan förstärkas, som Pride 

nämner, genom att marknadsföra mjuka faktorer såsom miljö, positiva egenskaper hos 

invånarna, underhållning, fritidsaktiviteter och traditioner inom konst och kultur, av ett land. I 

kommunikationsguiden framhävs Sveriges mjuka faktorer. Detta är tydligt genom den 

gemensamma plattformen som utvecklats med ordet progressivitet som grund genom 

kärnvärdena öppenhet, äkthet, nytänkande och omtänksamhet. Då all marknadsföring 

genomsyras av dessa mjuka värden appliceras de även på de olika positionstemana. Både 

Ryssland och USA arbetar ständigt med detta i bakgrunden, detta bekräftas av både Helene 

Berg och Maria Winterstrid. Svensken och livsstilen framhävs i USA enligt Maria 

Winterstrid. Helene Berg tar dock inte upp detta. Är det mer viktigt att framhäva på grund av 

den lägre kännedomen? 

Samtidigt påpekar Maria Winterstrid att deras arbete påverkas av vilket ekonomiskt stöd de 

får från samarbetspartners, vilket kan skapa spänningar mellan företagets grundvärden och 

vad som faktiskt marknadsförs. En samarbetspartner med stor ekonomisk fördel skulle i så 

fall kunna ta över stora delar av Sveriges marknadsföring i ett land. Vilket kan göra att en 

samarbetspartners som förmedlar de svenska värdena i större grad eventuellt inte skulle 

framhävas lika mycket. Detta är inget som tas upp i intervjun med Helene Berg och vi kan 

därför förmoda att det ekonomiska stödet inte är en begränsning i samma grad för Visit 

Sweden i Ryssland. Skillnaderna i Helene Berg och Maria Winterstrids positioner i företaget 

kan också vara en anledning till att Helene Berg inte nämner detta i intervjun. Visit Swedens 

samarbete med aktörer från olika näringar kan förändra grundtanken för varumärket, även om 

de alla arbetar med inställningen till Sverige. 

Att framhäva alla olika attribut av Sverige i marknadsföringen lockar turism, investerare och 

talang till landet. I både Ryssland och USA är befolkningen medveten om att Sverige ligger i 

framkant vad gäller miljö- och hållbarhetsfrågor, detta är något som uppskattas. Med fokus på 

dessa frågor skulle Sverige bli ett attraktivt land att verka och bo i, men framför allt att turista 

i. Enligt Aronczyk är en del av identitetsskapandet att differentiera sig på marknaden, detta 

kan kopplas till den svenska identiteten som skulle kunna framhävas som en marknadsledare 

inom miljö och hållbarhet och på så sätt utmärka sig från sina konkurrenter. Samtidigt 

diskuterar bland annat Anholt om hur viktigt det är att framhäva alla attribut för att vara 

konkurrenskraftig. Anholt nämner att aktörerna inom landet är många och för att öka 

möjligheten för en positiv internationell image krävs ett samarbete mellan alla, till exempel 

inom landets turism och arv, attraktioner, företag, produkter, service, kultur, sport, dess 

invånare och dess anställningsmöjligheter. Utifrån undersökningen av Ryssland och USA har 

det framkommit att det inom marknadsföringen är viktigt att rikta sig till målgrupperna och 
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deras önskemål, därmed kan inte alla attribut framhävas utan detta måste ske successivt 

tillsammans med kännedomsbyggandet. Eftersom Ryssland och USA har olika grad av 

kännedom arbetar Visit Sweden på olika sätt i länderna med vilka attribut som framhävs. Då 

Visit Sweden i USA har många större samarbeten med till exempel de andra skandinaviska 

länderna kan de inte förmedla endast den svenska bilden utan måste anpassa sig. Beroende på 

vart marknadsföringen riktas genererar det olika resultat för kännedomsbyggandet.  

5.2 Kultur och Identitet 

En svensk identitet är tydlig både i Visit Sweden som företag och i den bild de vill förmedla. 

Helene Berg påpekar den svenska arbetsgivarandan som är viktig i ett internationellt företag 

där många kulturer representeras genom de olika kontoren som representeras. Enligt Czinkota 

& Ronkainen är kulturinlärningen nyckeln till framgång för internationella verksamheter. I 

Visit Swedens fall är det viktigt att behålla sin egen kultur samtidigt som man lär in de lokala 

kulturerna. Visit Swedens arbete påverkas av den del av den svenska kulturen som ska finnas 

på arbetsplatsen och den del av den svenska kulturen som ska förmedlas till marknaden, till 

exempel den svenska livsstilen. Samtidigt som de lever och arbetar i den lokala kulturen i 

varje land och då även måste anpassa sig efter den även i sin marknadsföring. Det som skiljer 

sig i Rysslands och USAs arbete är dess olika nationaliteter på kontoren. I Ryssland är alla 

anställda ryssar medan alla som arbetar på kontoret i USA är svenskar. Detta kan påverka 

deras arbete då svenskarna har en känsla för den svenska identiteten som ryssarna inte har. 

Ryssarna har även de en känsla för sin egen marknad som de anställda i USA inte har om den 

amerikanska marknaden. Enligt Czinkota & Ronkainen kan kulturen även kännetecknas av de 

värderingar som finns i samhället, det kan vara till exempel de värderingar som finns om 

rollfördelning mellan könen samt om människor väljer individen framför gruppen. Något att 

ta hänsyn till vad gäller marknadsföringen i Ryssland är de påtagliga skillnaderna mellan de 

svenska och ryska kulturerna gällande maktdistans, individualism, hårda värden och 

osäkerhetsundvikande. Hänsyn skall också tas vad gäller marknadsföringen i USA då 

skillnaderna är stora även där.  

5.3 Politik och lagstiftningar 

Enligt Czinkota & Ronkainen måste en marknadsförare ta hänsyn till de politiska beslut och 

lagstiftningar som finns både nationellt och internationellt. En marknadsförare måste även 

anpassa sig och kombinera de beslut som fattas i både hemlandet och etableringslandet för att 

effektivisera arbetet. De ryska och amerikanska turisternas resande till Sverige påverkas bland 

annat av politiska beslut och lagstiftningar. Dessa lagstiftningar kan skapa positiva och 

negativa påverkningar för både Visit Swedens marknadsföring och turisterna. Till exempel 

har ryska turister visumkrav när de reser till Sverige, vilket är en EU-lagstiftning. I USA 

däremot är det få människor som äger ett pass eftersom de inte reser så mycket utanför sitt 

eget land och det påverkar också Visit Swedens arbete. Detta betyder att Visit Sweden måste 

påvisa tillgängligheten till Sverige i både Ryssland och USA för att locka turister. Rysslands 

lagstiftning angående skatt på importvaror gör att Visit Sweden kan framhäva shopping och 

storstäderna i sin marknadsföring då det är en drivkraft skapad av turisterna. I USA framhävs 

inte shopping på samma sätt men storstadsturismen är ändå ett prioriterat område. För länder 

med lägre kännedom om Sverige är storstäderna överlag viktiga att marknadsföra då många 

turister föredrar att resa till flera storstäder på en och samma resa.  

5.4 Ekonomiska förutsättningar 

Czinkota & Ronkainen tar även upp vikten i att ha förståelse för den ekonomi som råder i 

världen och hur den påverkar etableringslandet. Inkomstfördelningen i landet är en faktor som 

marknadsföraren måste ta hänsyn till då den påverkar hur och vad som konsumeras. Visit 
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Swedens arbete påverkas av världsekonomin då resandet till Sverige minskar i förhållande till 

exempelvis lågkonjunktur. I både Ryssland och USA anses Sverige vara en lyxdestination då 

valutan sjunkit markant i förhållande till den svenska kronan i båda länderna. När valutan 

sjönk minskade resandet överlag och även Sverige drabbades av detta. Även ekonomin inom 

landet är viktig att ha koll på, speciellt om landet har stora inkomstskillnader då detta kan 

påverka om en resa ens är möjlig. Maria Winterstid tar i intervjun upp att Visit Sweden i USA 

riktar sin marknadsföring till områden med högre ekonomisk status som kan generera i fler 

resor till Sverige. Även Visit Sweden i Ryssland riktar sin marknadsföring till de två största 

städerna i Ryssland där invånarnas ekonomi är mer stabil. 

Visit Swedens marknadsplaner tar upp de allmänna drivkrafterna som finns hos turisterna i 

respektive land. Vad dessa drivkrafter innebär har olika betydelse beroende på turisternas 

önskemål i de olika länderna. Som ett exempel på detta vill de ryska turisterna med fokus på 

njutning, uppleva Sveriges lokala matkultur, se nöjesparker, djurparker och människor och 

shoppa. Amerikanerna med samma fokus vill koppla av, njuta av mat och dryck, slippa 

vardagliga rutiner, gå på spa och wellness, shoppa och åka på kryssningar. Fokuset är 

detsamma men aktiviteterna som prioriteras är olika.  

5.5 Nation Branding 

Då nation branding är kopplat till image och identitet anses det vara en central funktion ur ett 

ekonomiskt, politiskt och kulturellt perspektiv när det kommer till att marknadsföra ett land 

till andra länder, ur Aronzcyks perspektiv. Det är viktigt att ta hänsyn till komplexiteten i att 

marknadsföra ett helt land då olika aktörer ska vara en del i the brand. Nation brand är en bra 

grund för att marknadsföra ett land men det måste finnas möjlighet att utveckla the brand i 

kombination med de olika lokala samhällenas utveckling. Då nation branding är kopplat till 

långsiktig marknadsföring fokuserar USA på att utbilda amerikanerna om Sverige, detta gör 

de i större utsträckning än Ryssland. Baserat på Visit Swedens arbete kan en tydlig koppling 

göras till Aronczyks process av ett Nation Brand. Det första steget i processen är utvärdering 

som grundar sig i undersökning av de uppfattningar som finns om landet både nationellt och 

internationellt. Visit Sweden gör ständiga undersökningar om vad de generella 

uppfattningarna är om landet, speciellt riktat till deras marknader. I andra steget sker en 

förberedelse i att skapa en vision för the Nation Brand tillsammans med privata och offentliga 

aktörer. I Sverige har Visit Sweden tillsammans med utrikesdepartementet, 

näringsdepartementet, exportrådet, svenska institutet och Invest Sweden gemensamt utvecklat 

en plattform för Sveriges Nation Brand. I tredje och fjärde steget i processen sker en 

identifiering där en grundidé tillsammans med en strategi och vision få liv i sig samt 

implementering/kommunikation av the Brand. Den svenska identiteten ska genom ett 

emotionellt band skapa ett Nation Brand som ska förmedlas till marknaden. Visit Sweden 

arbetar med de två stegen genom att ha konstruerat en kommunikationsguide som är 

applicerbar både på besöksnäringen nationellt och internationellt.      

Enligt Syssner konkurrerar platser på en småskalig nivå, där de egentliga konkurrenterna är de 

platser med liknande attraktionskraft inom en geografisk räckvidd. Detta synsätt kan 

appliceras på skillnaderna mellan Ryssland och USA. I USA där kännedomen om Sverige inte 

är stor, samarbetar Visit Sweden med Finland, Norge och Danmark. I Ryssland däremot där 

kännedomen är högre kan de skandinaviska länderna ses som konkurrenter. Ländernas 

geografiska plats kan vara en anledning till de olika synsätten.  
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6. Diskussion och slutsatser 
Då vårt syfte var att undersöka möjliga skillnader i appliceringen av Visit Swedens 

kommunikationsguide på två länder kan vi konstatera att det finns både likheter och skillnader 

i arbetet. Det första vi har kommit fram till är att det faktiskt går att applicera 

kommunikationsguiden till de olika ländernas marknadsföring, trots att den är utvecklad som 

ett redskap för Sveriges besöksnäring. Kommunikationsguiden vill förmedla en gemensam 

bild av Sverige, för att underlätta för arbetet med Nation Branding. Den gemensamma bilden 

har en grund i progressivitet som ska förmedlas genom kärnvärdena; öppenhet, äkthet, 

omtänksamhet och nytänkande.  Alla likheter vi upptäckt utgår ifrån Visit Swedens plattform 

och kärnvärdena. Plattformen ska förmedlas genom alla olika aktörer till den internationella 

marknaden. Undersökningen har visat att det är viktigt att ha en gemensam grund, den ska 

innehålla en gemensam bild och ett gemensamt mål, som presenteras på ett tydligt sätt för alla 

aktörer. Det praktiska sättet att marknadsföra Sverige skiljer sig däremot åt på grund av de 

förutsättningar som aktörerna har att anpassa sig efter, vad gäller kultur, politik och ekonomi.  

Om den gemensamma grunden finns kommer man lättare kunna förmedla budskapet oavsett 

om det praktiska arbetet skiljer sig. Det är viktigt för Visit Sweden att ha ett större perspektiv 

på de samhälleliga förutsättningar som råder i landet och mellan länderna. Ur ett ekonomiskt 

perspektiv är det viktigt att förhålla sig till vart marknadsföringen ska riktas. Hur 

marknadsföringen ska förmedlas påverkas bland annat av politiska beslut och lagstiftningar 

och kulturella skillnader påverkar till vem och vad som ska förmedlas. Det är viktigt att ha en 

förståelse för att alla delar påverkar varandra men indelningen av kultur, politik och ekonomi 

kan ses som en lättare grund. 

Den största skillnaden mellan Ryssland och USA är turisternas kännedom om Sverige, 

därmed skiljer sig Visit Swedens arbete åt på de olika kontoren. Kännedomen påverkar 

huruvida länderna riktar marknadsföringen mot branschen eller mot turisterna, vilket ger 

Ryssland och USA olika förutsättningar för sin marknadsföring. USA arbetar mer med Nation 

Branding genom att utbilda amerikanerna om Sverige, bland annat genom ett samarbete med 

Skandinavien för att kunna nå ut i en större utsträckning. Ryssland behöver inte göra det på 

grund av högre kännedom och att Skandinavien ses som en konkurrent. Om kännedomen om 

Sverige är hög eller låg påverkar också vilka och hur många attribut som ska framhävas. 

Aronczyks och Anholts olika teorier kring huruvida differentiering på marknaden eller att 

framhäva alla attribut till marknaden är det bästa sättet att framhäva ett land tyder på att det 

finns olika åsikter om hur marknadsföringen ska genomföras. Enligt vår empiri påverkar 

kännedomen vilka och hur många attribut som ska framhävas i marknadsföringen. 

Drivkrafterna turisterna har för Sverigeresan påverkas också av kännedomen. Vid högre 

kännedom om Sverige finns också en större drivkraft att resa dit. Utifrån det arbete vi gjort 

har vi kommit fram till att en sammanställning av vad som påverkar Visit Swedens arbete i 

olika länder kan beskrivas utifrån tre ord: kännedom, drivkraft och attribut.  

De skillnader vi fått fram kan till viss del ha påverkats av våra intervjuer. Trots att upplägget 

av intervjuerna var enhetligt konstruerade har våra respondenter olika positioner inom 

företaget, vilket påverkar deras synsätt på företagets arbete. Då Visit Swedens kontor har få 

anställda i respektive land kan det ge de anställda större makt att påverka budskapet. Detta 

skapar en nyfikenhet kring huruvida de olika positionernas syn på arbetet påverkar 

marknadsföringen till turisterna samt hur de anställdas kunskap, om Sverige och landet de 

verkar i, påverkar vad som förmedlas.  

En fråga är dock hur viktig Nation Branding är för Sveriges turism, behövs en tydlig 

gemensam bild av hela Sverige eller räcker det med få kända internationella turismföretag 

som arbetar med Nation Branding?  
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Figurer: 

Figur 1: VisitSweden Marknadsprofil 2013, Ryssland   

Figur 2: VisitSweden Marknadsprofil 2013, USA 
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Bilagor 

Bilaga 1 

 

06-05-2014 

Intervjuguide med Helene Berg, Regional Director på Visit Sweden för Ryssland, Tyskland, 

Nederländerna och Storbritannien 

Bakgrundsfakta 

Hur länge har du haft din tjänst som Regional Director? 

Vad är dina huvudsakliga arbetsuppgifter? 

 Hur ser din arbetsrelation ut till Rysslandskontoret?  

 Hur ser kontakten ut er emellan? 

Arbetsfördelning på Visit Sweden kontoret i Ryssland 

Hur många arbetar på Visit Sweden kontoret i Ryssland? 

Vilka är de huvudsakliga arbetsområdena på kontoret? 

Finns det flera olika nationaliteter hos de anställda? Vilka i sådana fall?  

Landets samhälleliga förutsättningar 

Hur ser de samhälleliga förutsättningarna ut i Ryssland där ni verkar, i fråga om till exempel 

ekonomi, politik och kulturella särdrag?  

Påverkas ert arbete av detta på något sätt? 

Hur ser resvanorna ut för Rysslands invånare? 

 Till vilka länder reser ryssarna? 

 Vad gör de på resan?  

 Hur stor andel reser till Sverige? 

Vilken kännedom har befolkningen i Ryssland om Sverige?  

Arbetssätt 

På vilket sätt anpassar ni er marknadsföring utefter kännedomen om Sverige? 

 Vilka attribut av Sverige väljer ni att framhäva i er marknadsföring?  
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Vilken är er huvudsakliga målgrupp? Finns några mindre prioriterade målgrupper med i ert 

arbete?  

Vem riktar ni er kommunikation mot? Turismbranschen eller den tilltänkta målgruppen? 

Vilka kommunikationskanaler använder ni?  

Hur arbetar ni för att marknadsföra varumärket Sverige?  

Har ni några konkreta exempel på hur ert arbete med marknadsföring av 

varumärket Sverige ser ut?  

Hur förhåller ni er till varumärkesstrategin som Visit Sweden konstruerat? 

Tar ni hänsyn till alla delar, eller fokuserar ni på specifika delar, i Visit Swedens 

sammanställda kommunikationsguide riktat till besöksnäringen?  
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Bilaga 2 

07-05-2014 

Intervjuguide med Maria Winterstrid, Internet Marketing Manager på Visit Sweden för USA 

Bakgrundsfakta 

Hur länge har du haft din tjänst som Marketing Manager? 

Vad är dina huvudsakliga arbetsuppgifter? 

Arbetsfördelning på Visit Sweden kontoret i USA 

Hur många arbetar på Visit Sweden kontoret i USA? 

Vilka är de huvudsakliga arbetsområdena på kontoret? 

Finns det flera olika nationaliteter hos de anställda? Vilka i sådana fall?  

Landets samhälleliga förutsättningar 

Hur ser de samhälleliga förutsättningarna ut i USA där ni verkar, i fråga om till exempel 

ekonomi, politik och kulturella särdrag?  

Påverkas ert arbete av detta på något sätt? 

Hur ser resvanorna ut för USAs invånare? 

 Till vilka länder reser amerikanerna? 

 Vad gör de på resan?  

 Hur stor andel reser till Sverige? 

Vilken kännedom har befolkningen i USA om Sverige?  

Arbetssätt 

På vilket sätt anpassar ni er marknadsföring utefter kännedomen om Sverige? 

 Vilka attribut av Sverige väljer ni att framhäva i er marknadsföring?  

Vilken är er huvudsakliga målgrupp? Finns några mindre prioriterade målgrupper med i ert 

arbete?  

Vem riktar ni er kommunikation mot? Turismbranschen eller den tilltänkta målgruppen? 

Vilka kommunikationskanaler använder ni?  
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Hur arbetar ni för att marknadsföra varumärket Sverige?  

Har ni några konkreta exempel på hur ert arbete med marknadsföring av 

varumärket Sverige ser ut?  

Hur förhåller ni er till varumärkesstrategin som Visit Sweden konstruerat? 

Tar ni hänsyn till alla delar, eller fokuserar ni på specifika delar, i Visit Swedens 

sammanställda kommunikationsguide riktat till besöksnäringen?  

 

 


