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SAMMANFATTNING 
 

Exportmognad är ett relativt nytt begrepp inom besöksnäringen som växt fram de senare åren. Trots 

att begreppet är nytt så har det diskuterats länge i studier av service- och tjänsteexport via 

internationalisering.  

 

Sverige har under de senaste åren blivit ett attraktivt turistmål för utländska besökare. Sverige har 

stor potential för tillväxt men det behövs fler attraktiva, högkvalitativa och exportmogna turistföretag 

och destinationer som har ett rikt utbud som lockar besökare. Destinationsbolaget Västsvenska 

Turistrådet (VT) arbetar med att hjälpa destinationer och företag i Västra Götalandsregionen att 

utvecklas och bli exportmogna. 

 

Syftet med denna uppsats är tvådelat. För det första är avsikten att undersöka hur 

destinationsorganisationen Västsvenska Turistrådet arbetar för att stötta turistföretagen i Bohuslän 

för att bli exportmognad. För det andra är syftet att granska hur företagen själva arbetar för att nå 

internationella marknader. Detta görs genom att granska tre utvalda turistföretag i Bohuslän med 

utgångspunkt i Västsvenska Turistrådets kategorisering av exportmogna företag; Sverige – Norden – 

Världen.  

 

► Hur arbetar Västsvenska Turistrådet för att stödja turistföretagen i Bohuslän att bli exportmogna? 

► Hur arbetar de tre utvalda turistföretagen för nå utländska marknader? 

 

Jag har använt mig av en kvalitativ metod med primärdata som intervjuer av Västsvenska Turistrådet 

samt tre utvalda turistföretag i Bohuslän. För att stärka mina primärdata har jag även använt mig av 

sekundärdata som hemsidor, böcker, artiklar och undersökningar.  

 

Slutsatsen för Västsvenska Turistrådets arbete med exportmognad är att de stödjer turistföretagen i 

Bohuslän genom nationella och regionala projekt inom företags- och destinationsutveckling mot 

exportmognad. De stödjer även genom kategoriseringen Sverige – Norden – Världen och genom 

arbetsmodellen ”marknadsstyrd produktutveckling”.  Avsikten är att erbjuda stöd utifrån företagens 

aktuella förutsättningar och kvalitetssäkrar företagens produkter och paket för att skapa 

exportmogna produkter.  

 

Slutsatsen för de tre utvalda företagen är att de med hjälp av mellanhänder, samarbete med 

destinationsbolag och andra turistverksamheter arbetar mot exportmognad. De arbetar även genom 

marknadsföring och distribution för att nå ut och attrahera nya marknader.  Företagens resurser 

spelar stor roll för hur möjligheterna för exportmognad ser ut. Faktorer som kunskap, tid, ekonomi, 

samarbete och inställning har en stor betydelse i processen mot exportmognad.  

 

Nyckelord: Exportmognad, utveckling, utländska besökare, marknadsföring och 

destinationsutveckling. 
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1. INLEDNING 

 
Detta kapitel introducerar studiens undersökningsområde samt presenterar syftet, frågeställningen och 

avgränsningen som studien baserar på. Därefter kommer dispositionen som visar studiens upplägg. För att 

underlätta för läsaren har jag även lagt in ett avsnitt med begreppsdefinition av de olika begrepp som nämns. 

 
 

1.1 INLEDNING  

Turismen i världen växer ständigt och inte minst i Sverige. Landet har en av de största ökningarna 

inom turismnäringen i hela Europa med en ökning på 70 % sedan år 2000. Sverige är ett välbesökt 

land som har unika naturmöjligheter, pulserande storstäder och är rikt på kultur. Vårt land har under 

de senaste åren blivit ett attraktivt turistmål för utländska besökare. Den utländska konsumtionen i 

Sverige har ökat upp till tre gånger mer än den inhemska under de senaste åren, vilket tydligt visar att 

det blivit ett attraktivt turistmål. Sverige har stor potential för tillväxt men det behövs fler attraktiva, 

högkvalitativa och exportmogna turistföretag och destinationer som har ett rikt utbud som lockar 

besökare (Svenskt Turism AB, 2011, s. 8).  

 

Hur får vi dessa attraktiva, högkvalitativa och exportmogna företag och destinationer? Jo, genom att 

bli exportmogna. Exportmognad är ett relativt nytt begrepp inom besöksnäringen som växt fram de 

senare åren. Även fast begreppet är nytt så har det diskuterats inom forskning om service- och 

tjänsteexport via internationalisering. Begreppet handlar om att arbeta mot internationella 

marknader för att attrahera utländska besökare (Boustedt & Löfgren, 2011, s. 61).    

 

Om Sveriges turistföretag och destinationer arbetar mot exportmognad kan landet bli ett starkt 

turistmål i världen. Sverige kan bli det naturliga resemålet för den globala resenären om företagen 

skapar attraktiva, högkvalitativa och exportmogna produkter och paket som attrahera besökare från 

hela världen (Svenskt Turism AB, 2011, s. 8).  

 

För att utvecklas och bli exportmogna behövs kunskap om utländska marknader, vilket Västsvenska 

Turistrådet (VT) har. VT är ett destinationsbolag som bland annat arbetar för att destinationer och 

turistföretag i Västra Götaland ska utvecklas. (Västsvenska Turistrådet [VT], 2011). En destination som 

har stor potential till att bli ett högkvalitativt och exportmoget turistmål är Bohuslän. Med blanda 

annat sina salta bad, vackra klippor, livfulla storstäder och mindre kustsamhällen attraherar regionen 

många nationella besökare och även en del internationella, men inte tillräckligt många. Därför 

behöver turismföretagen skapa unika produkter och paket som attraherar mer utländska turister. 

 

1.2 SYFTE, FRÅGESTÄLLNING OCH AVGRÄNSNING 

Syftet med denna uppsats är tvådelat. För det första är avsikten att undersöka hur 

destinationsbolaget Västsvenska Turistrådet arbetar för att stötta turistföretagen i Bohuslän för att bli 

exportmogna. För det andra är syftet att granska hur företagen själva arbetar för att nå 

internationella marknader. Detta görs genom att granska tre utvalda turistföretag i Bohuslän med 

utgångspunkt i Västsvenska Turistrådets kategorisering av exportmogna företag; Sverige – Norden – 

Världen.  
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► Hur arbetar Västsvenska Turistrådet för att stödja turistföretagen i Bohuslän att bli exportmogna? 

► Hur arbetar de tre utvalda turistföretagen för nå utländska marknader? 

 

En annan intressant fråga att ställa är hur företagens exportmognad påverka 

destinationsutvecklingen. Jag kommer att avsluta med denna fråga där jag diskuterar tänkbara 

effekter av internationalisering. På grund av studiens begränsade omfång kommer jag endast att 

spekulera och resonera kring effekterna av hur exportmogna turistföretag påverkar 

destinationsutvecklingen.  

 

Jag har avgränsat min undersökning till att granska tre utvalda turistföretag. Det är ett intressant 

ämne att studera och om jag hade granskat flera företag hade perspektivet blivit bredare, men på 

grund av tidsbrist är denna avgränsning viktig. En annan avgränsning jag gjort är att granska 

exportmognaden som Västsvenska Turistrådet stöttar företagen att nå. Det finns betydligt fler 

områden som de hjälper företagen med, men det finns inte utrymme att mer ingående undersöka 

dessa. En viktig avgränsning jag gjort är att endast diskutera tänkbara effekter av hur företags 

exportmognad påverkar destinationsutvecklingen. Att granska effekterna är en intressant studie men 

inte det jag fokuserar mest på i min studie, utan det är en avstickare som är värd att fundera kring.   

 

På grund av studiens omfång har jag avgränsat min teori till företagsekonomisk och inte tillfört någon 

annan dimension. Ämnet exportmognad är väldigt intressant och det finns flera olika faktorer att 

studera utifrån. I min studie har jag valt att granska utifrån en företagsekonomisk forskning då jag är 

intresserad av att granska hur företag arbetar mot exportmognad samt att jag gjort denna 

avgränsning på grund av studiens omfattning.  

 

Det vore intressant att studera vidare utifrån min granskning. Jag anser att forskningen kan fortgå i 

två steg till. Det första steget efter min studie tycker jag ska vara inom kulturgeografisk forskning där 

man studerar platsers attraktivitet. Exempelvis granska Bohuslän och studera hur platsens 

attraktivitet tillsammans med företagens exportmognad kan attraherar nationella och internationella 

besökare. Nästa steg tycker jag ska innehålla forskning inom destinationsutveckling. För att bygga på 

de tidigare stegen ska studien fokusera på hur företags exportmognad och platsers attraktivitet kan 

påverka destinationers utveckling och exportmognad. Att ha exportmogna företag och en attraktiv 

plats tror jag är viktiga faktorer för att destinationer ska kunna utvecklas och attrahera besökare. Men 

som tidigare nämn så är detta en viktig avgränsning jag gjort på grund av studiens omfattning, dock 

anser jag att de två nämnda stegen är viktiga studier att utveckla i framtida forskningar.  

 

1.3 DISPOSITION 

I kapitel 2 förklarar jag mitt tillvägagångssätt, där har jag delat upp min insamling i primär- och 

sekundärdata. Därefter diskuterar jag metodproblem och källkritik. I kapitel 3 ges en bakgrund till 

turismen i Sverige och i Bohuslän. Avsikten med kapitlet är att skapa en bakgrund till ämnet. Därefter 

kommer kapitel 4 där jag redovisar mina teoretiska utgångspunkter och den tidigare forskningen jag 

använt mig av. En förklaring av Västsvenska Turistrådet (VT), och deras företagskategorisering för 

exportmognad; Sverige – Norden – Världen och min intervju med dem redovisas i kapitel 5. 

 

I kapitel 6 presenteras de tre utvalda företagen. Jag redovisar mitt empiriska material jag insamlat 

ifrån mina intervjuer. I kapitel 7 analyserar jag mitt insamlade material samt drar en slutsatser för att 
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besvara mina frågeställningar. Jag gör även en jämförelse mellan företagen. Jag avslutar kapitlet med 

en kort diskussion där jag reflekterar över arbetets gång samt ger förslag på framtida studier. 

 

1.4 KORTFATTADE BEGREPPSDEFINITIONER  

I detta avsnitt kommer jag kort och koncist förklara de väsentliga begrepp som används i studien. Jag 

har främst använt mig av ”Turismens begreppssnyckel”, som är en begreppssamling som skapats av 

den statliga myndigheten Turistdelegationen år 1995. Turistdelegationen upphörde 2006 och nu har 

Tillväxtverket tagit över deras arbetsuppgifter (Turistdelegationen, 1995, s. 5). 

 

Turism: Definitionen av turism är när människor reser och vistas på platser utanför sin vanliga 

omgivning för kortare tid än ett år (ibid., 1995, s.5). 

Resenär: Personer som reser i ett eller flera länder, eller till fler platser i landet där man bor 

definieras som en resenär (ibid., 1995, s. 5). 

 

Besökare: Tre krav ställs för att en resenär ska kunna räknas som besökare: Begreppet besökare 

används i systemet för turismstatistiken.  

1. Resenären reser till en plats utöver sin vanliga omgivning.  

2. Vistelsetiden (sammanhängande) får högst vara 1 år, annars definieras det som bosättning.  

3. Huvudsyftet med resan ska inte vara lönearbeten som betalas av någon på annan plats, utan ska 

vara en annan orsak (ibid., 1995, s. 5). 

 

Turist: Definitionen av turist är en besökare som övernattar på platsen(ibid., 1995, s. 5). 

 

Destination: Begreppet ”destination” kan definierats på många olika sätt. I denna studie definieras 

det som platser utan tydliga gränser som skapas genom ständigt pågående och föränderliga sociala 

interaktioner mellan aktörer inom turism (Elbe, 2011, s. 199).  
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2. METOD OCH TILLVÄGAGÅNGSSÄTT  

 
I detta kapitel förklarar jag mitt tillvägagångssätt. Under rubriken informationssamling tar jag först upp hur jag 

sökt fram mitt material och vad jag använt mig av för slags källor. Därefter diskuterar jag metodproblem och 

källkritik. Detta är viktiga avsnitt för att läsaren ska förstå mina val och motiveringar.  

 
 

2.1 INFORMATIONSSAMLING 

I följande underrubriker har jag delat upp min informationssamling i primärdata och sekundärdata. 

Under primärdata framställs min empiriska metod och min egeninsamlade empiri. Under 

sekundärdata framställs de teoretiska begrepp och den empiri som insamlats av andra.  

 

PRIMÄRDATA  

Metod är ett redskap för att lösa problem och generera ny kunskap. Inom samhällsvetenskap skiljer 

man mellan två olika metoder - kvalitativ och kvantitativ. Jag har använt mig av en kvalitativ metod. 

Metodens primära syfte är att skapa förståelse, att samla in information och få en djupare förståelse 

av min problemformulering. Det är viktigt att välja passande metod för mina frågeställningar, men det 

är inte lätt eftersom alla metoder har både starka och svaga sidor. För att hitta den bästa metoden för 

min studie gjorde jag strategiska val utifrån min frågeställning och kom fram till att intervjuer av ett 

destinationsbolag och tre utvalda turistföretag gav svar på mina frågor. (Holme & Solvang, 1997, s. 

13-14, 44-75).   

 

Under mina tidigare studierår på Örebro Universitet utförde jag praktik på 

destinationsutvecklingsbolaget Destination Uddevalla (DU). DU har samarbete med Västsvenska 

Turistrådet (VT) och på så sätt fick jag ett intresse för deras arbete. Jag tog kontakt via mejl med 

Västsvenska Turistrådet där jag förklarade mitt syfte och min frågeställning. Jag bad om respons på 

om min idé var genomförbar, de visade ett starkt intresse och efter en tids kommunikation beslöt vi 

om ett samarbete.  

 

VT gav mig förslag på tre turistföretag i Bohuslän att intervjua. Ett företag i varje steg. Hotell Kaprifol i 

Hunnebostrand i Sverige-steget, Skärgårdsbåtarna AB i Uddevalla i Norden-steget och Orust Shellfish 

AB i Lysekil i Världen-steget. (Mer utförlig beskrivning om företagen återfinns i kapitel 6).  

 

Innan jag tog kontakt med företagen granskade jag deras hemsidor och ytterligare information som 

jag kunde hitta på Internet för att få en bakgrund och vara mer insatt i deras verksamheter. Utifrån 

min problemformulering granskade jag teorier kring ämnet för att få en ram för min studie. Därefter 

tog jag kontakt med företagen via telefon där jag förklarade min studie, mitt syfte och min 

frågeställning samt att jag fått deras kontaktuppgifter genom VT.  

 

Att använda en intervjuguide är ett hjälpmedel, det är inget utformat frågeformulär utan en 

minneslista för både intervjupersonerna som kan förbereda sig och som forskaren har som grund 

(ibid., 1997, s. 108). Jag har använt mig av semi- strukturerade intervjuer med övergripande frågor 

som besvarar mitt syfte och mina frågeställningar. Efter mina samtal med företagen kom vi överrens 

om att jag skickar min intervjuguide till dem då de ville ha några dagar på sig att samla ihop 

information. Jag förklarade även för mina intervjupersoner hur lång tid intervjun beräknades ta, att 
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materialet endast kommer användas i denna uppsats, att jag kommer spela in intervjun samt att jag 

på begäran kunde skicka ut en kopia på sammanfattningen för korrigering av eventuella faktafel.  

 

Intervjuerna med företagen tog cirka 30 minuter men på grund av tidsbrist hos vissa av företagen 

gjordes intervjuerna via mejl, telefon och direktkontakt. Under intervjuer bör det finnas det en 

ömsesidig förståelse mellan intervjupersonen och forskaren. Intervjupersonerna kan snabbt forma en 

tolkning av forskaren och försöka leva upp till forskarens förväntningar. Därför är det viktigt att jag 

intervjuat professionellt för att få fram intervjupersonernas egna uppfattningar och gå in i rollen som 

lyssnare. Detta har jag gjort då jag anpassat mina frågor efter intervjupersonens kunskap om ämnet 

även om jag haft samma grundfrågor (ibid., 1997, s. 98). Om fler frågor dykt upp under arbetets gång 

har senare haft förnyad telefonkontakt med mina intervjupersoner.  

 

Min intervju med destinationsbolaget Västsvenska Turistrådet gjordes via mejl på grund av tidsbrist. 

Under arbetets gång har vi haft en ständig kontakt sinsemellan och jag har fått all hjälp jag önskat. 

Precis som med intervjuerna med företagen förberedde jag mig inför intervjun med att ha en brett 

underlag och vara insatt i ämnet. När jag skapade min intervjuguide anpassade jag den efter VT’s 

kunskaper om ämnet. Jag skickade ut min intervjuguide vid mejlen och fick tillbaka utförliga svar. Om 

frågor dykt upp under arbetets gång har de besvarats av VT genom telefon eller mejl.   

 

SEKUNDÄRDATA   

För att stärka mina primärdata med underlag har jag använt mig av olika typer av sekundärdata. Som 

tidigare nämnts så har jag granskat turistföretagens hemsidor och de material jag hittat på Internet 

för att bli mer insatt i deras verksamheter.  

 

Jag har använt mig av Turistdelegationens rapport ”Turismens begreppsnyckel ” för att kunna förklara 

och skapa en större förståelse av de turismbegrepp som används i studien.  För att få en bakgrund till 

hur turismen ser ut i Sverige har jag använt mig av statistiska underlag ifrån Tillväxtverket, framför allt 

deras publikation ”Fakta om Svensk turism 2012”. För att därefter få en koppling till turismen i 

Bohuslän har jag använt mig av Bohusläns Turisttidning ”Inbjudan till Bohuslän” samt VT’s 

undersökningar ”Turismens i Bohuslän 2011” och ”Besökarens bild av Bohuslän 2010”.  

 

Jag har granskat VT’s pågående projekt, ”Bohuslän på export”, som fokuserar på den framtida 

utvecklingen och vad de satsar på inom turismen i Bohuslän. På Västsvenska Turistrådets hemsida 

finns det ett flertal olika undersökningar och rapporter som jag studerat även om jag inte använt mig 

av alla. För att få en ännu bredare bild av hur framtiden inom besöksnäringen ser ut har jag granskat 

publikationer om Strategi 2020. Strategi 2020 är en nationell strategi för svensk besöksnäring med 

fokus på tillväxt för företag och destinationer.  Det viktigaste dokumentet att granska och använda har 

varit VT’s ”Sverige – Norden – Världen”, då det är grunden till min studie och den kategorisering jag 

utgått ifrån.  

 

Som tidigare nämnts, så har jag granskat företagens hemsidor och VT’s hemsida. Jag har använt 

sökmotorn Google, DiVA och SUMMON för att få mer information för min studie. Det är på det sättet 

jag hittat rapporter, undersökningar, vetenskapliga artiklar m.m.  
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För att komplettera mitt empiriska material har jag använt mig av facklitteratur som böcker och 

vetenskapliga artiklar. Jag har läst och granskat kurslitteratur och ytterligare litteratur inom 

företagsutveckling, exportmognad, marknadsföring och destinationsutveckling. Den nya litteraturen 

hittade jag på Örebro Universitetsbibliotek, Örebros och Uddevallas stadsbibliotek genom sökord som 

destinationsutveckling, exportmognad, turistdestinationer, turistföretag, marknadsföring och 

företagsutveckling. Varje ord har även sökts på engelska.  

 

För att kunna få ett annat perspektiv har jag granskat andras vetenskapliga uppsatser kring ämnet 

exportmognad och destinationsutveckling. Jag har läst och tagit idéer av uppsatsen ”Turism i 

Stockholms skärgård, ur ett exportmognadsperspektiv” för att få en bättre förståelse av 

exportmognad. Ifrån denna uppsats fick jag idén att granska Tillväxtverkets Exportmognadsguiden där 

jag tipsade mina intervjupersoner att se hur exportmogna deras företag och destination är. 

Exportmognadsguiden är ett test med 44 frågor som företag och destinationer kan göra för att se hur 

exportmogna de är.  

 

Jag har även läst litteratur för att få struktur och ett vetenskapligt skrivande i min studie. Detta är 

litteratur som ”Vetenskapligt skrivande” och ”Att skriva med akribi”. Jag har även använt mig av Röda 

Korsets ”Guide till referenshantering enligt APA-systemet” för att skapa korrekta referenser.  

 

2.2 METODPROBLEM 

Vid alla arbeten kan problem dyka upp. Ett problem som jag anade kunde inträffa var att företagen 

skulle vara svåra att få tag på. Då studien utgår ifrån företag som samarbetar med Västsvenska 

Turistrådet blev jag beroende av de förslag som gavs samt att företagen skulle vilja ställa upp.  

 

På grund av att det fina vädret kom så tidigt i år (april 2014) har turistföretagen startat sin säsong 

tidigare än planerat, vilket resulterat i att alla tre företagen haft svårt att hitta tid för en intervju. Två 

av företagen upplevde det svårt att hinna med en direktintervju och önskade en telefon- eller 

mejlintervju istället. Ett av företagen ansåg att de hann med en direktintervju. Ett annat problem som 

uppstod var att ett företag blev ett bortfall och av olika skäl kom ett av de ursprungliga företagen att 

bytas ut.  

 

Under arbetets gång har jag lärt mig att allting inte går som man vill, det gäller att anpassa sig efter 

olika situationer. Som en sann perfektionist har det varit den svåraste utmaningen – att kunna 

anpassa sig efter det man inte kan styra.  

 

2.3 KÄLLKRITIK  

Vad kan jag tro på? Hur vet jag att något är sant? Hur bedömer jag om det är sant eller inte? Källkritik 

är en samling med metodregler för att kunna ta reda på hur korrekt något är. Det är viktigt att kunna 

skilja mellan berättelser om något och kvarlevor av något. Det finns fyra olika källkritiska principer att 

utgår ifrån; äkthet, samtid, oberoende och tendentiös. Med äkthet menas att källan är vad den utger 

sig för att vara och inte är en förfalskning. Om en källa är i samtid blir den mer trovärdig. Med en 

detaljerad kunskap blir samtidighetskravet viktigt, anledningen är att glömska är vanligt och det är 

lättare att glömma ju längre tiden går (Thurén, 2005, s. 7-12, 26).   
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Oberoende är ett viktigt kriterium för att en källa ska vara trovärdig. Personen bakom källan ska inte 

vara beroende av någon annan. Man skiljer därför källorna på primärkällor (oberoende) och 

sekundära källor (traderats). När personer som sprider information är partiska är källan tendentiös då 

personen har ett eget intresse av att ge en viss bild av verkligheten. Källkritik handlar om människor, 

därför är det viktigt att ha en förförståelse, förstå människors villkor och drivkrafter. Det gäller att inte 

vara för godtrogen men samtidigt inte avvisa allt på förhand. Uppfattas något som orimlig eller osant 

bör man granska det närmare. Under arbetets gång har dessa kriterier alltid funnits i mitt bakhuvud 

(ibid., 2005, s. 34, 63).  

 

Det är svårt att vara källkritik, man vet att all information och allt material har två sidor – det man vill 

visa utåt och det man vill dölja. Både VT och företagen har två sidor av deras information och deras 

material. Allt material och all information jag insamlat har granskats kritiskt men det är ändå svårt att 

bedöma om det är sant eller inte. VT har uppfattats som en trovärdig källa trots att deras material och 

information har två olika sidor, då vi öppet har diskuterat deras brister inom organisationen och deras 

kategorisering Sverige – Norden – Världen. Jag anser att de tidigt visade mig verkligheten och inte en 

glorifierad bild av deras arbete för exportmognade företag. Dock som tidigare nämnt så finns det 

alltid två sidor av myntet. 

 

Jag tycker att de företag jag intervjuat varit en svårare källa. Trots att de, precis som VT, är en 

primärkälla så kan man säga att en del av deras information är präglad av deras åsikter. Företagens 

åsikter är en viktig del i studien men det är viktigt att vara källkritisk i sådana lägen. Det är lätt för 

företagen att skylla över problem över på andra och inte se helheten i problemet. Min studie är 

främst baserad på primärkällor medan de sekundära källorna förstärker primärkallornas material och 

ger en tolkningsram för företagsintervjuerna. 
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3. TURISMEN I SVERIGE OCH BOHUSLÄN  

 
I detta kapitel ges en bakgrund till hur turismen ser ut i Sverige och i Bohuslän. Avsikten med kapitlet är att 

skapa en bakgrund till ämnet. 

 
 

3.1 TURISMEN I SVERIGE 

År 2012s sammanställning av turismen visade det att det är den sektor som växer starkast i Sverige 

och den har ökat turistkonsumtionen med 70 % sedan år 2000. Turismen är en växande sektor och 

både de inhemska och utländska besökarna attraheras av svenska turistmål (Tillväxtverket, 2013, s. 3, 

15).  

 

UTLÄNDSKA BESÖKARE 

Det är inte bara i Sverige som turismen ökat. Det internationella resandet i världen har ökat med 110 

% under de senaste 20 åren enligt FN-organet World Tourism Organization (UNWTO). Asien har haft 

den starkaste tillväxten med en kraftig ökning under de senaste 20 åren. Därefter kommer Europa 

som har en ökning av turister men Sverige har en stark tillväxt och en bättre utveckling än många 

andra länder i Europa. Den utländska konsumtionen i Sverige har ökat med upp till tre gånger som 

mycket som den inhemska, vilket visar att Sverige blivit en attraktiv destination för utländska 

besökare (ibid., 2013, s. 14). 

 

IBIS – INKOMMANDE BESÖKARE I SVERIGE 

För att få en ökad kunskap om utländska besökare har Tillväxtverket initierat en ny nationell 

gränsundersökning, IBIS. Genom denna satsning ska kunskapen bli bredare samt bidrar till effektivare 

produktutveckling. Undersökningen bygger på intervjuer med utländska resenärer när de lämnar 

Sverige. Syftet är att ta reda på avsikten med resan, volymen av utländska resenärer, marknader, 

transportmedel och målgrupper (Tillväxtverket, 2013c). 

 

Av årsresultatet från 2012 framgår det att den inkommande turismen ökar. Det är mest 

privatresenärer men affärsresenärerna ökar stadigt. Majoriteten av besökarna stannar i flera dagar 

och kommer främst ifrån Sveriges nordiska grannar. De flesta besökarna väljer storstadsregioner och 

de aktiviteter som utförs av besökare handlar om ”nödvändiga” aktiviteter som boende och mat 

(ibid., 2013c). 

 

FRAMTIDENS TURISM 

Turismen i Sverige har goda förutsättningar att fortsätta öka, basresurser som kultur och natur, fina 

anläggningar och attraktiva produkter lockar både fritids- och affärsresenärer. För att kunna ha en hög 

attraktionskraft och ha en långsiktig konkurrenskraftig turismnäring behövs mer än att sektorn växer, 

det behövs mer kunskap. Det är främst hos de offentliga aktörerna som kunskaperna behöver 

utvecklas, de verksamma aktörerna i turismsektorn sitter oftast redan med hög kunskap. 

(Tillväxtverket, 2013b, s. 3-5).  

 

Den avgörande faktorn för framgång är samspelet mellan platsen eller aktivitetens attraktionskraft 

och företagen. Om företag arbetar tillsammans för att skapa en helhet som karaktäriserar platser eller 

aktiviteter; saker som natur- och kulturmiljö, evenemang, värdskap, fysisk miljö, infrastruktur m.m. 
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skapas en stark attraktionskraft. Exempelvis är nöjesparken Liseberg en sådan aktivitet som 

karaktäriserar Göteborg, där företag, som hotell, restauranger, affärer m.m. samarbetar för att skapa 

en stark attraktionskraft (ibid., 2013b, s. 3-5).  

 

3.2 TURISMEN I BOHUSLÄN  

Landskapet Bohuslän ligger på västkusten i Västra Götalands län och är bland annat känt för sina salta 

bad, pulserande storstäder och mindre kustsamhällen. CNN har rankat Bohuslän som ett av världens 

10 bästa naturområden. De anser att få platser kan erbjuda så bra vatten och sådan fin natur som 

Bohuslän kan. Denna rankning visar att destinationen har en unik natur som attraherar många 

besökare. Till Bohuslän hör kommunerna Strömstad, Tanum, Munkedal, Sotenäs, Lysekil, Uddevalla, 

Orust, Tjörn, Stenungsund, Kungälv och Öckerö (Turistorganisationer i Bohuslän, 2014, s. 2, 14-15).  

 

”Vårt vackra Bohuslän är fyllt till bredden av spännande upplevelser längs en kustträcka kantad av 

charmiga fiskesamhällen, bryggor, sjöbodar, kobbar och skär. (…) Upplev den oslagbara 

kombinationen av sol, bad och rekreation, fartfyllda aktiviteter, god mat, konst, musik och Sverige 

vackraste skärgård.” (Turistorganisationer i Bohuslän, 2014, s. 2).  

 

”Inbjudan till Bohuslän” är 11 bohuslänska destinationers turisttidning. Saker som nämns i tidningen 

är destinationen Fjällbacka som lockar båda nationella och internationella besökare. Filmatisering av 

Camilla Läckbergs böcker om Fjällbackamorden har de senaste åren attraherat många besökare till 

det lilla kustsamhället. En annan destination som attraherar många nationella och internationella 

besökare är Smögen. Smögen är ett pittoreskt fiskesamhälle i nordvästra Bohuslän som är känt för sin 

brygga med handelsbodar och restauranger samt Hållö med badplatsen ”Marmorbassängen” som har 

Sveriges klaraste saltvatten. Under de sista åren har safari blivit en upplevelse att koppla ihop med 

Bohuslän, det är allt ifrån sälsafari till skaldjurssafari. Det har skapats exklusiva upplevelser som ska 

sätta Bohuslän på kartan. Utifrån de 11 bohuslänska destinationerna har Bohuslän mycket att erbjuda 

samt mycket att utveckla för att attrahera ännu fler besökare ifrån hela världen (ibid., 2014, s. 2-9).  

 

På uppdrag av Västsvenska Turistrådet (VT) har HUI Research gjort en turismundersökning i Bohuslän 

samt en undersökning av besökarens bild av Bohuslän. Sammanfattningsvis visar undersökningarna 

att den Bohuslänska naturen har blivit den största attraktionen för besökare. Naturen upplevs som 

unik i sitt slag då Bohuslän har en vacker kustremsa och är rik på bevarande naturområden. Utifrån 

undersökningarna framställs att Bohuslän är bland det första valen på nationell turism och 

anledningen är naturen. På grund av att Bohusläns kust upplevs som unik blir det en stark konkurrent 

till andra kustdestinationer. Den största målgruppen är svenskar och norrmän, men det sker en 

ständig ökning av utländska besökare ifrån Europa och resterande länder. För utländska besökare är 

naturen, shoppingen och prisnivån en styrka, dock är det en smal bas eftersom prisnivån hänger ihop 

med valutakurserna. Bohuslän visar en kraftig ökning av besökare (Handelns Utredningsinstitut [HUI], 

2011 och Turismens Utredningsinstitut [TUI], 2010).  
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4. TEOERTISKA UTGÅNGSPUNKTER OCH TIDIGARE FORSKNING  

 
I följande kapitel kommer jag redovisa mina teoretiska utgångspunkter och den tidigare forskningen jag använt 

mig av. Jag har valt att dela upp kapitlet i tre underrubriker; exportmogna, marknadsföring och 

distributionskanaler, samt destinationsutveckling.  

 
 

4.1 EXPORTMOGNAD 

Tjänstesektorn är en växande del av både Sveriges och världens ekonomi. Ju mer sektorn växer desto 

viktigare bli det att kunna exportera service och tjänster. Exportmognad är ett relativt nytt begrepp 

inom besöksnäringen och därför finns det inte särskilt tillförlitlig data om tjänsteföretagens 

exportmognad. Tidigare har begreppet definierats utifrån produktionsföretag via 

internationaliseringsprocessen. Nedanför presenteras internationaliseringsprocessen för 

produktionsföretag, här använts den som en indikation på exportmognad inom tjänsteföretag 

(Boustedt & Löfgren, 2011, ss. 59-61).   

 

INTERNATIONALISERING  

Det finns ett mönster i hur svenska företag etablerar sin verksamhet internationellt, 

internationaliseringsprocessen. Alla företag genomgår fyra olika faser. De startar oftast först som 

hemmamarknadsföretag, de börjar successivt exportera och när exporten blir en varaktig komponent 

i försäljningen går företaget över till nästa fas som är exporterande företag.  Det brukar oftast starta i 

de nordiska länderna, därefter länder som exempelvis Tyskland, Storbritannien m.m. som liknar de 

nordiska. Successivt närmar de sig de utomeuropeiska marknaderna. När företaget fortsatt 

utvecklingen till fler marknader runt om i hela världen definieras de som ett internationellt företag. 

Om företaget har försäljning, tillverkning och möjligen forskning och utveckling i ett annat land har 

internationaliseringsprocessen framskridit och utvecklas så långt att företaget blivit ett 

multinationellt företag (Andersson, 2012, s. 47, 60).   

 

Vid internationellt företagande är en viktig fråga vilka marknader företagen ska satsa på? Frågorna 

leder till strategiska beslut då de ger långsiktiga konsekvenser för företaget. Företagens viktigaste 

verktyg vid internationellt företagande är kunskap. Varje steg i internationaliseringsprocessen 

genererar nya kunskaper om den utländska marknaden, ju större kunskapen blir desto mer utvecklas 

företagen (ibid., 2012, s. 60-61).  

 

NATIONELLA STRATEGIER FÖR EXPORTMOGNAD  

Strategi 2020 är en nationell strategi för svensk besöksnäring med inriktning på hållbar tillväxt för 

företag och destinationer. På initiativ av Svensk Turism AB, som representerar den svenska 

besöksnäringen och ca 20 000 företag, har det växt fram en kommunikation och ett samarbete mellan 

olika aktörer, bl.a. VisitSweden, Västsvenska Turistrådet, Tillväxtverket m.fl. Visionen är att 

besöksnäringen ska vara Sveriges nya basnäring med 35 exportmogna destinationer och det naturliga 

resemålet för den globala resenären inför 2020. Samtidigt är visionen att besöksnäringen ska 

fördubblas på 10 år och omsätta 500 miljarder kr (Svenska Turism AB, 2011) 
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I Sverige finns det förutsättningar för att utvecklas som besöksland. Sverige har unika 

upplevelseplatser året runt, det är rikt på natur- och kulturvärden, det finns levande storstäder och 

en attraktiv livsstil. Samtidigt kan Sverige erbjuda bra utgångspunkter för evenemang, kunskap om 

målgrupper och marknader, ett utvecklat hållbart perspektiv och en stor arbetsiver hos företagare. 

Det är viktigt att veta att konkurrensen är hård, det är många länder som har samma potentialer att 

använda den växande internationella turismen. Om Sverige ska kunna stå i toppen krävs det 

strategiskt fokus, en offensiv satsning och konstruktiv samarbete, utifrån Strategi 2020 (ibid., 2011).   

 

För att företag ska kunna utvecklas inom besöksnäringen måste Sveriges turism ses i ett globalt 

samband. De globala trenderna och den globala konkurrensen påverkas lika mycket i Sverige som i 

resten av världen. Enligt UNWTO (FN:s organ för turismfrågor) ökar ständigt de internationella 

turisterna och deras prognoser visar en fortsatt stark och snabb tillväxt. Den globala turistexporten 

ökar ständigt och Sverige har genomgått en snabbare tillväxt inom turismexporten än många andra 

länder (ibid., 2011).  

 

EXPORTMOGNADSGUIDEN  

För att tydligt visa att exportmognad är ett viktigt begrepp inom turismutveckling skapade 

Tillväxtverket och VisitSweden exportmognadsguiden. Exportmognadsguiden är ett test med 44 

frågor där företag och destinationer kan se om de är exportmogna samt få tips hur de ska utvecklas 

för att attrahera fler utländska besökare. Syftet är att få företag och destinationer att bli mer 

medvetna om vad som krävs för att bli exportmogen. (Tillväxtverket, odat., a). 

 

Testet grundar sig på intervjuer av ett tiotal experter i Sverige och en undersökning av 29 utländska 

researrangörer. De fick uppge krav och förväntningar de hade på svenska produkter. Tillväxtverket 

rekommenderar alla företag och destinationer att göra testet för att se hur de ligger till samt för att få 

tips på hur de kan utvecklas ännu mer (ibid., odat., a).  

 

4.2 MARKNADSFÖRING OCH DISTRIBUTIONSKANALER 

MARKNADSFÖRING 

Marknadsföring kallas ibland för företagsekonomins intäktssida, eftersom syftet med marknadsföring 

är att skapa lönsamma intäkter på både kort och lång sikt. Samtidigt ska företagen utvecklas och 

stärka sin position på marknaden genom att erbjuda varor och tjänster som tillfredsställer kundernas 

behov. Marknadsföring handlar därför om att förstå marknaden och kunderna, samt identifiera deras 

behov (Skärvad & Olsson, 2008, s. 95).  

 

I dagsläget har det uppstått en kundbrist istället för en brist på varor och tjänster, därför har 

marknadsföringen fått en ökande betydelse. Konkurrensen har blivit intensivare och kommer ifrån 

alla håll och kanter, samt internationaliseringen påverkar eftersom avståndet minskar och 

kommunikationen blir bättre.  En konsekvens av detta är att företagen arbetar under större osäkerhet 

och en felsatsning kan få förödande konsekvenser. Företagen är väl medvetna om detta och fokuserar 

därför på kundens behov, krav och önskemål (ibid., 2008, s. 95-96).  

 

TURISTPRODUKTER  

Definitionen av en turistprodukt är en produkt som tillfredsställer ett behov som finns hos någon. 

Antingen skapas en produkt utifrån att det finns ett behov att tillfredsställa eller så utvecklas de 
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resurser som redan finns. En produkt brukar vara en vara eller en tjänst, eller en kombination av dem, 

men turistprodukter brukar främst vara en tjänst som kan ha inslag av varor. Varje tjänst innehåller en 

kärntjänst, den grundläggande funktionen kunden efterfrågar. Exempelvis för ett hotell är det att 

erbjuda övernattning. Servicen de erbjuder är en stödtjänst som bidrar till ökat värde för kunden. Det 

är stödtjänsterna som skiljer företagets utbud ifrån konkurrenterna med liknande kärntjänster. 

Bitjänst är de tjänster som krävs för att kärn- och stödtjänsterna ska kunna konsumeras. Bitjänster är 

exempelvis städservicen som finns på hotell (Elbe, 2011, s. 292).  

 

Flera tjänster kan tillsammans bilda den totala produkten och den totala upplevelsen. Exempelvis kan 

en paketresa ses som en tjänst men den består av mindre tjänster som är sammankopplade till en 

total upplevelse. Ett sådant paket kan vara att åka till Nöjesparken Liseberg i Göteborg. I paketresan 

ingår hotellnatt, inträde i nöjesparken och ett restaurangbesök. Kärntjänsten, i detta fall nöjesparken, 

är den som är reseanledningen, de andra tjänsterna stärker valet hos kunden och skapar en bättre 

total reseupplevelse (ibid., 2011, s. 292).  

 

MEDIA  

För att överföra budskap till målgrupper är media en viktig kanal. Olika medier har olika egenskaper 

och är effektiva på olika sätt att påverka kunder i köpprocessen. Traditionell reklam är exempelvis 

genom TV, radio, annonsering m.m. Det är den bästa kanalen för att skapa uppmärksamhet. Personlig 

försäljning är effektiv för att påverka kunden med sista steget – att köpa. Att använda sig av direkt 

marknadsföringen är effektivt om företaget har ett bra register att använda sig av, annars är det 

bättre att använda mellanhänder.  På grund av utvecklingen av Internet har det blivit en stark kanal 

att använda sig av. Att ha banners, sökmotoroptimering och synas i flera kanaler och hemsidor kan 

resultera i att företaget etablerar sig tidigt i köpprocessen. Viktigt att poängtera är att 

marknadskommunikation är dyrt och det är svårt att få valuta för pengarna som läggs på det 

(Andersson, 2012, s. 177).  

 

Eftersom konkurrensen ständigt växer och kunderna får mer att välja på är det svårare för företagen 

att sticka ut och synas i media. Därför har flera företag ersatt den traditionella massmarknadsföringen 

med relationsmarknadsföring. Relationsmarknadsföring handlar om den enskilda kunden och 

fokuserar på kundrelationen och inte på produkterna. I det nya synsättet handlar det om att 

skräddarsy lösningar och produkter efter kunders individuella behov och inte standardisera kunder 

och produkter (Skärvad & Olsson, 2008, s. 140-141). 

 

DISTRIBUTIONSKANALER 

När turister ska bestämma vart de vill åka är det viktigt att det är lätt att hitta relevant information 

om företags och destinationers utbud. Det måste finnas en fungerande distribution. Inom turismen 

handlar distributionen till stor del om att göra de tjänster som efterfrågas tillgängliga. 

Turismprodukter konsumeras samtidigt som de produceras, vilket gör att tillgängligheten av 

information är viktigt. Eftersom de potentiella kunderna inte kan testa produkterna innan köpet 

måste de bilda en uppfattning utifrån den information de får. En distributionskanal är länken mellan 

producenten och kunden som bildas för att ta hand om alla de olika flöden som uppkommer, från 

producenterna kommer informationsflöde till kunder, och från kunderna kommer bokningar och 

betalningar till producenterna (Elbe, 2011, s. 291,296- 297).   
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En distributionskanal kan antingen vara direkt eller bestå av mellanhänder. Med direktdistribution 

menas att företaget själva arbetar med deras distribution på deras hemsida eller genom personlig 

försäljning direkt mot kunderna. Utvecklingen av Internet ger stora möjligheter för turistföretag att 

skapa direktkanaler, genom Internet når de ut till större målgrupper (ibid., 2011, s. 297).  

 

En distributionskanal med mellanhänder består av en eller flera mellanhänder mellan producenten 

och konsumenten. Det finns olika nivåer av mellanhänder med olika funktioner. Researrangören 

fördelar och säljer vidare produkter och tjänster. De tar in transporter, logi, aktiviteter och förpackar 

det till paketresor, och säljer det sedan direkt till konsumenterna. Researrangörerna arbetar med 

dubbla roller då de fördelar produkterna och tjänsterna samtidigt som de arbetar som producent som 

förädlar vidare individuella produkter till paket. Resebyråer är mellanhand för producenternas 

produkter och researrangörernas paket. Det finns även incoming agents, de skapar paket på den egna 

destinationen, främst mot utländska researrangörer men även mot utländska kunder som söker 

specialiserade resor. De är agenter som är mellanhand för lokala producenters produkter till 

utländska kunder (ibid., 2011, s.297- 299).  

 

                                  Figur 1: Turismens distributionskanaler 

                                 
                                       (Elbe, 2011, s. 299) 

 

Figur 1 visar de tänkbara distributionskanalerna mellan destinationens produktion och turisterna. 

Första kanalen är en direktkanal mellan producenterna och turisterna. Den andra kanalen är 

distribution via mellanhand, här med en resebyrå, den tredje kanalen är även den en distribution via 

mellanhand men här förpackas olika producenters produkter till paket som sedan säljs till turister via 

researrangörer. Den fjärde kanalen är distribution med researrangörer som använder sig av en eller 

flera resebyråer som återförsäljare. Den femte kanalen använder sig av en incoming agent som 

förmedlar lokalt producerade tjänster till en researrangör som sedan för vidare försäljningen till 

konsumenter. Den sjätte och sista distributionen är en komplex kanal som använder sig av incoming 

agents, researrangörer och resebyråer (ibid., 2011, s. 299).  

 

Frågan är om turistföretag ska använda sig av mellanhänder eller inte? Det kan ge en optimal 

marknadstäckning men det är mycket resurskrävande, alla mellanhänder kräver bland annat material, 

erbjudanden och uppdateringar för att använda på de olika marknaderna. Om företagen arbetar med 

en hemmamarknad ser kraven annorlunda ut, då kunskapen om hemmamarknader oftast är större 

kan försäljningen ske genom direktdistribution. Marknadens storlek gör det enklare att kommunicera 

direkt mot kunden men på utlandsmarknader behövs det mellanhänder då företaget troligen saknar 

kunskap om hur de ska segmentera marknaden, efterfrågemönster och beteendemönster (ibid., 
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2011, s. 300).  

 

Det finns för- och nackdelar med mellanhänder. En stor fördel är att det resulterar i bra 

marknadstäckning samt ger stöd vid lansering och försäljning av sina produkter på marknader. En 

annan fördel är att företagen kan använda mellanhändernas kunskap istället för att själva utbilda sig 

inom de olika marknaderna. Det är en stor fördel för de mindre företagen som inte har tid eller 

resurser för att införskaffa sådan kunskap. Samtidigt kan detta vara en nackdel då de mindre 

företagen inte har ekonomi för att underhålla mellanhänderna med uppdaterade material men blir 

tvungna på grund av kunskapsbristen. Det kan bli en ond cirkel och svårt för företagen att välja hur de 

ska gå tillväga. En annan nackdel är att producenten har svårt att påverka försäljningsinsatserna 

samtidigt som de konkurrerar med andra liknande produkter hos mellanhanden (ibid., 2011, s. 302).   

 

4.5 DESTINATIONSUTVECKLING  

För att en destination ska växa sig stark och bli attraktiv behövs utvecklade och exportmogna 

turistföretag. Om företagen arbetar tillsammans med destinationens olika aktörer kan de skapa en 

destination med hög attraktionskraft (Svenskt Turism AB, 2011). Den svenska inhemska marknaden är 

relativt liten, vilket gör att många destinationer är beroende av att attrahera utländska turister för att 

fylla sin kapacitet. På grund av att den inhemska marknaden är liten blir konkurrensen hög och 

destinationerna kan inte förlita sig på de traditionella massturismprodukterna som sol och bad, utan 

måste hitta andra sätt att attrahera turister (ibid., 2011, s. 12).  

 

I Strategi 2020 görs en noggrann analys av den Svenska besöksnäringen om var Sverige står idag som 

turistmål och vad som saknas för att bli ett attraktivt turistmål för internationella marknader. Sverige 

har, som tidigare nämnt, stor potential för tillväxt men det behövs fler attraktiva, högkvalitativa och 

exportmogna destinationer. Visionen i Strategi 2020 är att landet ska vara det naturliga resemålet för 

den globala resenären och att de ska ha 35 exportmogna destinationer. Storstäderna Stockholm, 

Göteborg och Malmö är Sveriges största portar för inkommande turism och är till stor del 

förstahandsval i Sverige för den globala resenären. Städerna har hög attraktionskraft, god 

tillgänglighet med flyg, tåg och bil ifrån internationella marknader och finns ett rikt utbud av 

boendeformer, restauranger, shopping, sevärdheter och aktiviteter. Storstäderna har även en redan 

etablerad image som många besökare kan relatera till (Svenskt Turism AB, 2011).  

 

För att nå en exportmogen status behövs det kunskap om vilka förutsättningar som krävs, detta ligger 

på destinationens aktörer. Det gäller att använda sig av en systematisk metod för att urskilja sin 

målbild, arbeta fram en handlingsplan och hitta ett effektivt arbetssätt så att kunskapen kan 

användas i praktiken (ibid., 2011).   
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5. VÄSTSVENSKA TURISTRÅDETS ARBETE MED EXPORTSATSNING 

 
I detta kapitel presenteras Västsvenska Turistrådet och deras företagskategorisering för exportmognad; Sverige 

– Norden – Världen. Därefter sammanställs min intervju med Västsvenska Turistrådet. Detta kapitel är baserat 

på mitt empiriska material.  

 
 

5.1 VÄSTSVENSKA TURISTRÅDET 

Västsvenska Turistrådet (VT) ett offentligfinansierat aktieolag som ägs av Västra Götalandsregionen. 

Verksamheten arbetar med att driva besöksnäringens utveckling i samarbete med inhemska och 

internationella parter samt öka konkurrenskraften hos regionens företag. VT’s arbete delas grovts in i 

affärsutveckling, marknadsföring och utvecklingsområden. Till dessa verksamheter finns omfattande 

analys och utvecklingsarbete som stödfunktioner samt en kommunikationsplattform på Internet som 

ska vara den ledande destinationssidan i Europa, vastsverige.com (Västsvenska Turistrådet [VT], 2011)  

 

5.2 SVERIGE – NORDEN - VÄRLDEN 

Sverige – Norden – Världen är en företagskategorisering för ökad exportmognad som VT tagit fram.  

Kategoriseringen är ett system som ska tydliggöra vilka insatser VT erbjuder och även vad som krävs 

av företagen. Målet med kategoriseringen är att det ska resultera i att fler företag i Västra 

Götalandsregionen blir exportmogna. VT ger företagen möjligheten att ingå i 

marknadsföringsaktiviteter, kampanjer och andra sammanhang baserat på den exportmognadsgrad 

företaget ligger på. Kategoriseringen är i grunden kostnadsfritt men det krävs en stor insats från 

företagen i form av tid och ekonomi för att vilja utvecklas och bli exportmogna (Västsvenska 

Turistrådet [VT], odat.). 

 

FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR FÖRETAGEN 

Förutsättningarna visar vad som krävs av företagen för att utvecklas, bli exportmogna och arbeta mot 

utländska marknader. Nedanstående visar de tre olika marknader som de arbetar mot (Sverige, 

Norden och Världen) samt vad som krävs av företagen. Se bilaga för att se hela figuren. 

   
Steg 1 – Sverige 

1.1 Lagstadgande företagskrav: Företaget ska följa de krav som finns uppställda inom den juridiska form som företaget har. 

Exempelvis innehav av F-Skattsedel.  

1.2 Branschkrav: Företaget ska följa de uppsatta regler och krav som finns inom branschen. Exempelvis tillhöra SHR eller 

SVIF 

1.3 Aktiv i Basetool: Basetool är ett verktyg för att administrera företagens produktblad på www.vastsverige.com, ”det är en 

samverksansplattform”. På denna plattform ska företaget vara aktiv minst var tredje månad.  

1.4 Komplett produktblad: Företagets produktblad ska vara korrekt ifyllda enligt Basetools anvisningar. Materialet i Basetool 

och Citybreak ska vara korrekt och aktiva, saker som priser och bilder ska vara aktuella. Citybreak är ett webbaserat 

bokningssystem där företag är bokningsbara online (ibid., odat.). 

 

Steg 2 – Norden 

1.5 Översatt material: Produktbladen i Basetool ska vara översatta och aktuella för den avsedda marknaden. Grundkravet är 

att huvudproduktbladet ska vara översatt till engelska.  

1.6 Onlinebokningsbar: De aktuella produkter och/ eller paket som ska medverka i olika kampanjer ska vara bokningsbara 

online via exempelvis Citybreak.  

1.7 Miljö- och kvalitetsaktiv: VT och Tillväxtverket arbetar tillsammans med ett system för kvalitets- och 

hållbarhetsförsäkring. Företagen ska aktivt och officiellt arbeta för att förbättra sina produktblad ur ett miljö- och 
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kvalitetsperspektiv, exempelvis med Svanen, KRAV och Naturens Bäst med flera (ibid., odat.). 

 

Steg 3 – Världen: 

1.8 Tillgänglighetsinventerad: Företagen ska ha en aktuell och uppdaterad tillgånglighetsinventering för människor med 

funktionsnedsättning.  

1.9 Öppethållande: Företagen ska så långs som möjligt förlänga säsongerna och majoriteten av året ska företaget kunna ta 

emot spontanbesök.  

1.10 Professionellt arbeta med säljledet: Att arbeta med säljledet är frivilligt, för varje enskild marknad och mötesindustri 

finns en lista med krav för företag som arbetar med researrangörer. Kraven är bland annat att ha en kontaktperson med VT, 

ha förståelse för hur säljledet fungerar och leverera användbara bilder av hög kvalitet.  

1.11 Professionellt mottagande av PR/ media: Företagen ska ha ett professionellt mottagande av PR/ media från VT eller 

annan organisation, de ska ha färdigt material, bilder och priser att förmedla ut. För övernattande journalister ska företaget 

stå för kostanden om det är på deras anläggning, samt stå för 50 % av kostnader för mat och aktiviteter på deras anläggning. 

De ska även ha en kontaktperson gentemot VT.  

1.12 Kommenterafunktion: I den virtuella turistbyrån ska företaget ha kommentarfunktionen aktiverad. De ska aktivt arbeta 

med ett professionellt bemöta eventuella positiva och negativa kommenterar.  

1.13 Följa destinationens profil och värdegrund: Destinationer kan ha en värdeprofil som arbetas utifrån, och företagen 

aktivt ska arbeta med att stärka profilen och värdegrunden.  

1.14 Destinationsambassadör: Företagen ska medverka vid olika nätverk eller workshops som inspiratör och ambassadör 

för att stärka och utveckla destinationen (ibid., odat.). 

 

Stegen innehåller bra förutsättningar för företag att utvecklas och bli exportmogna, men de är inte 

speciellt utförliga och kan uppfattas som svåra att förstå och sätta i rätt kontext. Det framkom under 

mina intervjuer med företagen att även de uppfattar förutsättningarna som svåra att förstå. Detta är 

VT medvetna om och ska utveckla kategoriseringen till det bättre.  

 

FÖRMÅNER FÖR FÖRETAGEN 

Ju längre företagen når i utvecklingen, desto mer förmåner får de tillgång till. VT erbjuder möjligheter 

och förmåner i form av olika sorters hjälp, verktyg och marknadsföringsinsatser. Förmånerna beror på 

i vilket steg företaget ligger i. Exempelvis om ett företag är i Norden-steget i förutsättningar genererar 

det i förmåner i Norden-steget. Alla företag får de förmåner som erbjuds i det tidigare steget. 

Nedanstående visar de tre olika marknader som de arbetar mot samt vad som krävs av företagen. Se 

bilaga för att se hela figuren.   

 
Steg 1 – Sverige 

2.1 Exponering Sverige: På www.vastsverige.com kan företagen få möjlighet att visa sina produkt- och paketblad. 

2.2 Onlinebokningssystem: Företagen får möjlighet att teckna VT’s ramavtal inom Citybreak.  

2.3 Basutbildningar: Företagen kan få medverka på basutbildningar inom Basetool och Citybreak.  

2.4 Gruppen Västsverige: Gruppen Västsverige finns i Basetool och företagen får tillgång till analyser, undersökningar om 

målgrupper och verktyg för affärsutveckling.  

2.5 Nätverkande och workshops: VT ger företagen förmånen att medverka i olika affärsutvecklingsnätverk samt möjligheten 

att medverka vid workshops där många företag träffas. Möjligheten finns för företag att träffa liksinnade och få senaste 

informationen om marknader och verktyg (ibid., odat.). 

 

Steg 2 – Norden 

2.6 Exponering Norden: VT erbjuder möjligheten att vara synbar på deras nordiska webbsidor.  

2.7 Vidareutbildningar: Företagen får möjlighet att fördjupa sina kunskaper inom utbildningar som kräver en utbildning, 

som Citybreaks paketutbildning.  

2.8 Cross Selling: Genom Citybreak kan företagen koppla upp sina produkter och paket för Cross Selling, de säljer sina 

kollegors utbud till de gäster som redan finns på destinationen. Cross Selling är en samarbets- och merförsäljningsmöjlighet 

som bidrar till merförsäljning för företagen och ger en bättre service till besökaren.  
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2.9 Kampanjmedverkan: Kunna medverka i marknadsföringskampanjer (ibid., odat.). 

 

Steg 3 – Världen 

2.10 Exponering internationellt: Företagen blir synbara på VT’s internationella webbsidor samt på regionala webbsidor som 

www.skaraborg.nu.  

2.11 Exponering via samarbetspartner: Få exponering via VT’s partners webbsidor, som exempelvis Visit Sweden.  

2.12 Exponering via visningsresor: Företagen kan visa upp sin verksamhet och sina produkter på VT’s visningsresor för 

researrangörer.  

2.13 PR/ Media: Visa upp sin verksamhet och produkter för besökande journalister och medverka som ambassadör för 

regionen och/eller Sverige vid marknadsförings- och PR-arrangemang. Företagen kan få extra marknadsföring genom att 

synas via puffar och kampanjer samt att de får exponeringen genom sociala medier.  

2.14 Mötesindustrin: Företagen får möjlighet att ingå i VT’s arbete med att marknadsföra och utveckla företagsmöten.  

2.15 Individuell affärsutveckling: Få tillgång till VT’s produkt- och affärsutveckling för ökad exportmognad.  

2.16 Träffar: Varje år genomförs träffar för steg 3 – företagen. Företagen får möjlighet att träffa liknande företag och få 

erfarenhetsbyten samt diskutera de senaste nyheterna i regionen (ibid., odat.). 

 

Stödet som genereras kan sägas fyller sitt syfte genom att företagen får anpassade möjligheter att 

utvecklas och bli exportmogna. Liksom när det gäller förutsättningar är förmånerna inte speciellt 

utförliga och de kan uppfattas som svårt att förstå hur förmånerna konkret ska stödja företagen att bli 

exportmogna.  Precis som med förutsättningarna anser jag inte att förmånerna är speciellt utförliga 

och de kan uppfattas som svårt att förstå hur förmånerna konkret ska stödja företagen att bli 

exportmogna. Detta framkom även under mina intervjuer med företagen och är något som VT är 

medveten om. 

 

5.3 BOHUSLÄN PÅ EXPORT  

Från näringsdepartementet via Tillväxtverket har Bohuslän under 2012 blivit utsett till en av fem 

nationella pilotdestinationer som ska få stöd ifrån dem. Projektägare är VT och de medfinansierar 

insatserna. Exportmognadsgraden i stora delar av Sverige är låg, därför görs satsningar för att 

utveckla destinationer för att göra de mer exportmogna. Projektet har skapats på regional nivå utifrån 

nationella strategin (Västsvenska Turistrådet [VT], 2014).  

 

Projektet heter ”Bohuslän på export” och fokuserar på att stärka Bohusläns internationella 

konkurrenskraft. Det handlar om att bidra med goda exempel och innovativa lösningar som kan 

främja Sveriges utveckling som turistmål. För att kunna lyckas behövs ökade investeringar inom 

befintliga och nya verksamheter. Ambitionen är att öka det ekonomiska värdet av turismen i Bohuslän 

från 10 miljarder kr (2011) till 20 miljarder kr (2020) (ibid., 2014).  

 

VT hoppas att detta uppdrag ifrån Tillväxtverket kommer att bidra till att Bohuslän ska bli 

internationellt konkurrenskraftigt. För att bli det behövs en industrialisering, eller omstrukturering av 

besöksnäringen där nationella, regionala och lokala strukturer stödjer varandra. VT’s vision är att 

Bohuslän och Västsverige ska vara en förebild kring öppen samverkan där näringslivsutveckling och 

tillväxten är främjad. Projektet är viktigt för att få destinationer och turismföretag att växa, utvecklas 

och attrahera nya marknader samt för att bli ett attraktivt turistmål (ibid., 2014).  
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5.4 INTERVJU MED VÄSTSVENSKA TURISTRÅDET 

EXPORTMOGNAD 

Min intervju med Västsvenska Turistrådet (VT) var en mejlintervju med Johan Engström som arbetar 

med affärs- och produktutveckling i Bohuslän. Johan förklarar att VT arbetar på flera olika sätt med 

exportmognad. Genom projekten Strategi 2020 och Bohuslän på export arbetar de på både nationell 

och regional nivå. Samtidigt arbetar de även med kategoriseringen Sverige – Norden – Världen för att 

förse företag med rätt stöd samt genom att kvalitetssäkra produkter som attraherar besökare ifrån 

hela världen genom affärsmodellen ”Marknadsstyrd produktutveckling” (Intervju Engström, 2014-06-

13).  

 

Affärsmodellen ”Marknadsstyrd produktutveckling” utgår ifrån 6 olika steg; 

1. Analys, marknads- och målgruppsundersökningar visar produkter som är attraktiva på 

utomlandsmarknaden.  

2. När undersökningarna visar hur efterfrågan ser ut arbetar VT fram en produktbeskrivning.  

3. När produktbeskrivningen är gjord identifierar VT på de företag som finns i regionen med stöd av 

kategoriseringen Sverige – Norden – Världen och bjuder in företagen på en produktpresentation.  

4. De företag som vill och kan leverera en önskad produkt får stöttning och hjälp av VT att sätta igång 

arbetet och tar fram en beställd produkt/ paket.  

5. När produkten/ paketet är klart utförs en ”digital analys” för att säkerställa produkten ur ett 

gästperspektiv, d.v.s. att den är köpbar via nätet och kvalitetssäker på fysiska värden.  

6. När detta är klart kopplar VT in sina marknadsinsatser Business to Business (B2B)och Business to 

Customer (B2C) (ibid., 2014-06-13).  

 

MARKNADSFÖRING OCH DISTRIBUTIONSKANALER 

För att kunna marknadsföra företagen använder de sig av distributionskanalen www.vastsverige.com 

(som även innefattar mindre destinationer i Västra Götalandsregionen som Uddevalla, Göteborg, 

Sotenäs etc.) De använder sig av sociala medier som Facebook, Twitter och bloggare. För att kunna 

marknadsföra och distribuera företag, produkter och paket använder de sig även av visningsresor för 

press och reseagenter (ibid., 2014-06-13). 

 

DESTINATIONSUTVECKLING 

För att skapa exportmogna destinationer utgår VT ifrån affärsmodellen ”Marknadsstyrd 

produktutveckling” samt att företagen i destinationerna samarbetar med deras destinationsbolag för 

att attrahera utländska kunder. Det är viktigt att företag ska kunna samverka för att en destination ska 

bli exportmogen. Företag som samverkan kan skapa produkter och paket som är attraktiva för 

besökare och medverkar till att destinationen blir ett starkt turistmål.  VT arbetar med paketering och 

produktutveckling för att företagen ska samverka och skapa ett helhetsintryck för besökare samt 

skapa ett mervärde som värderas högt hos besökaren (ibid., 2014-06-13). 

 

VT förklarar att Bohuslän på export och Strategi 2020 är viktiga projekt i utvecklingen av exportmogna 

destinationer och företag i Sverige. Bohuslän på export har utvecklats utifrån Strategi 2020 och är 

därför ett projekt som tydligt visar att hela svenska besöksnäringen arbetar för exportmognad, på 

såväl nationell som regional nivå (ibid., 2014-06-13). 
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RELATION TILL FÖRETAGEN 

Relationen mellan företagen förklarar VT såhär: 

”Vi erbjuder rådgivning, stöttning samt kunskapsöverföring och marknadskommunikation för att 

företagen ska utvecklas och skapa tillväxt. Relationen vi har med företagen utgår ifrån mottot ’för att 

få måste man ge’. Vi har ett ömsesidigt samarbete med företagen där VT förmedlar den kompetens 

som företagen inte sitter på själva”.  (Johan Engström, Västsvenska Turistrådet, mejlintervju 2014-06-

13) 

 

VT fungerar som en mellanhand i marknadskommunikation och införsäljning mot t.ex. reseledet. 

Inom detta område förklarar VT att företagen oftast inte sitter på den kompetensen, de resurserna 

och det kontaktnätet som VT gör, därför behövs det en mellanhand. Kommunikationen mellan VT och 

flera företag är svår då företagen oftast endast är intresserade av saker som enbart berör deras 

verksamhet. VT skickar ut information genom nyhetsbrev på mejl samt på sin hemsida. VT förklarar 

att företagen oftast vill ha information serverat i stor utsträckning och att det är få företag som söker 

informationen på egen hand (ibid., 2014-06-13). 

 

Enligt VT är samarbete relationer mellan människor, generellt fungerar samarbetet bra men i vissa fall 

fungerar det mindre bra. Om åsikter skulle komma upp angående samarbetet, VT’s arbete, coachning 

m.m. förklarar VT att de bemöter personen direkt och pratar ut om hur de ska lösa situationen (ibid., 

2014-06-13). 

 

SVERIGE – NORDEN – VÄRLDEN  

Genom kategoriseringen kan både företagen och VT få en bild av vilken marknad man vill arbeta mot. 

Enligt VT är syftet med kategoriseringen att kunna hjälpa och erbjuda rätt stöd utifrån aktuella 

förutsättningar samt att använda de mest passande marknadskommunikationerna för företagen 

(ibid., 2014-06-13). 

 

Det som är bra med kategoriseringen anser VT är att alla företag kan vara med utifrån sina egna 

förutsättningar. Det som dock är mindre bra enligt VT är att kategoriseringen är svår att hålla 

uppdaterad och aktuell. För att det ska kunna ske en förbättring anser VT att man behöver bryta ner 

den i flera detaljer samt mer resurser för att kunna utveckla den (ibid., 2014-06-13). 

 

  



20 
 

6. TRE FÖRETAGSEXEMPEL 

 
I detta kapitel presenteras de tre utvalda företagen. Jag redovisar mitt empiriska material jag insamlat ifrån 

mina intervjuer.  

 
 

6.1 SVERIGEFÖRETAG – HOTELL KAPRIFOL 

Hotell Kaprifol är en gammal lanthandel i Hunnebostrand som blivit ett litet familjehotell med 19 

rum. Hotellet är öppet året runt. Hotellets kärntjänst är boendet men som mervärde har de 

stödtjänster som hummersafari, kräftsafari och sillsafari. De har ingen specifik målgrupp utan har alla 

åldrar från 0-90 år. De har ett fåtal utländska turister, dessa attraheras genom deras hemsida och 

genom ”mun-mot-mun metoden”. Min mejl- och telefonintervju var med hotellägaren Helga Fossum 

som driver verksamheten tillsammans med sin man (Intervju Fossum, 2014-05-13).  

 

EXPORTMOGNAD 

Företaget vill bli exportmoget men är det inte i dagsläget. De saknar blanda annat kunskap för att 

kunna arbeta mot internationella marknader. På grund av resursbristen fokuserar de på att nå sina 

potentiella besökare genom hemsidan och ”mun-mot-mun metoden” (ibid., 2014-05-13). 

 

”Västsvenska Turistrådet har många bra verktyg som Basetool och Citybreak men de är för svåra för 

mig att förstå. Jag har inga datakunskaper och ingen kunskap om exportmognad, därför jobbar jag 

med mun-mot-mun metoden. Jag önskar att jag hade mer kunskap men jag får jobba med det jag kan 

och det är att vara servicevänlig mot mina kunder” (Helga Fossum, ägare, telefon- och mejlintervju 

2014-05-13). 

För hotellet anser Helga att det vore en dröm och ett önskemål att nå ut mer i världen och bli 

exportmogna, men hon klarar det inte på egen hand då konkurrensen är för stor och hennes 

kunskaper för små. Hon bedömer att hennes företag är för litet för att arbeta mot VT’s visioner att nå 

ut till internationella marknader (ibid., 2014-05-13). 

 

MARKNADSFÖRING OCH DISTRIBUTIONSKANALER 

Hotell Kaprifol använder sig inte av någon marknadsföringsplan utan marknadsför sig på sin hemsida 

och försöker skapa ett så gott rykte som möjligt. För att skapa ett gott rykte skräddarsyr de sina 

produkter efter kundernas önskemål, exempelvis serverar hotellets restaurang ris till varje måltid om 

det önskas. De använder inga distributionskanaler, förutom mellanhanden VT som de inte anser 

fungerar så bra på grund av företagets brist på resurser (ibid., 2014-05-13). 

 

DESTINATIONSUTVECKLING 

Hotell Kaprifol anser att deras destination (Sotenäs) arbetar bra med deras destinationsutveckling, 

men på grund av att destinationen har många attraktiva turistområden skapas det en konkurrens 

mellan företagen. Exempelvis är Smögen ett attraktivt turistmål som destinationen satsar mycket på, 

men då glöms andra turistmål som Hunnebostrand bort för att de attraherar ett mindre antal turister 

(ibid., 2014-05-13). 
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Hotell Kaprifol samarbetar inte med andra verksamheter då det finns en stark konkurrens mellan 

turismföretagen. Helga förklarar att hon anser att detta är ett problem som destinationen måste 

arbeta med för att kunna utvecklas. Hon anser att om destinationen utvecklas genom projekten 

Strategi 2020 och Bohuslän på export, så kommer det ändå inte påverka hennes verksamhet 

nämnvärt (ibid., 2014-05-13). 

 

RELATION TILL VÄSTSVENSKA TURISTRÅDET 

Hotell Kaprifol har ingen god relation till VT. Helga förklarar att hon på grund av bristande resurser 

och bristande stöd från VT inte kunnat utveckla sitt företag. Hon förklarar att hon flera gånger tagit 

upp sina problem utan att en förändring har skett. I början av samarbetet gick hon på utbildningar, 

seminarier m.m. men ju högre kunskapsnivån blev, desto svårare blev det att följa med i utvecklingen. 

I dagsläget anser Helga att samarbetet med VT inte fungerar (ibid., 2014-05-13). 

 

SVERIGE – NORDEN - VÄRLDEN 

Hotell Kaprifol har inte hört talas om VT’s kategorisering Sverige – Norden – Världen. Efter en kort 

förklaring anser hon inte att det är något som är användbart för henne då hon istället väljer att gå sin 

egen väg (ibid., 2014-05-13). 

 

6.2 NORDENFÖRETAG – SKÄRGÅRDSBÅTARNA AB 

Skärgårdsbåtarna AB har tre stycken skärgårdsbåtar i sin flotta och de ägs av Uddevalla kommun. 

Båtarna tillhör det kulturhistoriska arvet i Bohuslän och Uddevalla. Båtarna gör dagliga turer runt om 

den Bohuslänska skärgården och har reguljära dags- och kvällskryssningar under sommarhalvåret. 

Verksamheten har 4 helårsanställda och min direktintervju var med Skärgårdsbåtarna AB’s VD, Linda 

Gjerdrum (Intervju Gjerdrum, 2014-05-20). 

 

Deras huvudsyfte är att köra skärgårdsbåtar runt om på kusten samt förmedla kulturhistoriska 

upplevelser i den Bohuslänska skärgården. Båtarna är deras kärntjänst. Deras målgrupp är 

åldersgruppen 55 +, men de arbetar ständigt för att attrahera nya målgrupper. För att skapa ett 

mervärde till kunderna erbjuder de stödtjänster som skaldjurskryssning och längre dagsturer med 

matupplevelser (ibid., 2014-05-20).  

 

”När vi skapar våra produkter finns det alltid en tanke på att skapa ett mervärde för våra kunder som 

genererar i ett helhetsintryck. Om vi har en god service får vi återkommande och nöjda kunder 

samtidigt som vi ger ett bra intryck av vår destination.” (Linda Gjerdrum, VD, direktintervju 2014-05-

20). 

 

EXPORTMOGNAD 

Skärgårdsbåtarna AB har ingen hög frekvens med utländska besökare. I dagsläget är de exportmogna 

mot Norden. Majoriteten är svenskar och därefter norrmän, danskar och en liten del tyskar. 

Verksamheten har ingen egen plan för internationalisering utan de har drivits fram genom VT’s 

projekt och deras paketeringstjänster. Linda förklarar att VT har varit en bra injektion för dem att 

utvecklas då det är svårt att nå vissa länder på egen hand (ibid., 2014-05-20).  

 

MARKNADSFÖRING OCH DISTRIBUTIONSKANALER 

Skärgårdsbåtarna AB lägger en marknadsplan på hösten varje år men förändringar sker under tidens 
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gång. Verksamheten har funnits i många år och blivit en etablerad verksamhet i destinationen. Linda 

förklarar att de inte behöver marknadsföra sig speciellt mycket då verksamheten redan många vet om 

dem. Skärgårdsbåtarna AB har god kommunikation med kommunens turistbyrå samt med deras 

destinationsbolag. För att synas använder Skärgårdsbåtarna AB infartsskyltar för att marknadsföra sitt 

utbud. De syns en del i tidningar men enbart genom kampanjer för att attrahera kunder med ett 

billigare pris. Skärgårdsbåtarna satsar på att synas i de traditionella turisttidningarna och vara en 

lockande attraktion för besökare i Bohuslän (ibid., 2014-05-20). 

 

Skärgårdsbåtarna AB använder sig av fler mellanhänder än VT, de använder sig även av Svenska 

Redarföreningen som är en mellanhand där företag kan bolla funderingar kring säkerhetsfrågor och 

även hur man säkerställer kvalitén på sina produkter (ibid., 2014-05-20). 

 

DESTINATIONSUTVECKLING 

Skärgårdsbåtarna AB anser att deras destinationsbolag stöttar sina turistföretag, de stöttar och 

hjälper företagen att utvecklas och attrahera nya marknader. Linda anser att samarbetet skapa ett 

mervärde för kunder om de kan erbjuda högre service och flera aktiviteter, samtidigt som de kan 

exponeras tillsammans med andra företag för att skapa turistpaket och lockar fler besökare. 

Skärgårdsbåtarna AB samarbetar med andra verksamheter och de försöker hjälpa varandra genom 

olika gruppaktiviteter. Linda förklarar att de får tänka på att deras verksamhet inte är en kärntjänst för 

besökarna utan en stödtjänst för att göra dem extra nöjda (ibid., 2014-05-20). 

 

Strategi 2020 anser Skärgårdsbåtarna är en positiv satsning. Linda anser att strategin är bra men det 

är inget de valt att ha med i sin verksamhetsplan. Hon tycker att det är en oerhört hög visionsplan 

som kan sätta press på företagen. Nya företag har något att utgå ifrån och ha kännedom om men 

visionen kan även avskräcka med sin höga ambitionsnivå. Skärgårdsbåtarna AB anser att projektet 

”Bohuslän på export” är en positiv satsning som kommer skapa spinn-off-effekter och påverka deras 

verksamhet positivt (ibid., 2014-05-20). 

 

RELATION TILL VÄSTSVENSKA TURISTRÅDET 

Skärgårdsbåtarna AB har samarbetat med VT sedan slutet av 1990-talet. De anser att samarbetet 

fungerat bra, men de upplever att nivån ifrån VT känns för hög och inte är anpassad efter företagens 

nivå. VT uppgraderar ständigt sina verktyg innan företagen hunnit förstå den tidigare uppdateringen, 

de är långt i framkanten och de tar inte till sig vad företagen vill ändra på. Därför kan uppdateringarna 

göra att flera företag känner sig bortglömda och att VT inte lyssnar på dem (ibid., 2014-05-20). 

Enligt Skärgårdsbåtarna AB kommunicerar enskilda företag sällan med VT utan det sker genom deras 

destinationsbolag. Detta anser Linda är bra då stadens destinationsbolag samarbetar med flera 

företag i deras destination (ibid., 2014-05-20). 

SVERIGE – NORDEN - VÄRLDEN 

Skärgårdsbåtarna AB har hört om kategoriseringen Sverige – Norden – Världen, men de är inte insatta 

i den då de inte är speciellt exportmogna i dagsläget. Linda förklarar att hon inte satt sig in i den 

eftersom företaget inte arbetar för att bli mer exportmogna eftersom deras produkt brister på grund 

av att de har en säsongsverksamhet. Om företaget hade varit verksamhet under alla säsonger hade 

Linda använt sig av kategoriseringen som ett verktyg då hon tycker den är bra (ibid., 2014-05-20). 
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6.3 VÄRLDENFÖRETAG – ORUST SHELLFISH AB 

Orust Shellfish AB producerar och odlar skaldjur i Bohuslän. De har expertkunskaper om vattenbruk, 

och skaldjur som blåmusslor och ostron. Orust Shellfish AB är ett småföretag med ca 2-4 fastanställda 

som arbetat heltid sedan 2007. Deras turistprodukt är deras musslor och det är deras kärntjänst. 

Målgruppen tillhör åldersgruppen 35-70 men det är en opålitlig siffra då det oftast är blandade åldrar 

i en stor grupp som besöker dem. Den dominerande målgruppen är privatresenärer och företag som 

kommer i stora grupper.  Min telefonintervju gjordes med Adrian, ägare av Orust Shellfish AB (Intervju 

van de Plasse, 2014-05-13).  

 

EXPORTMOGNAD 

Orust Shellfish AB är exportmogna, ungefär 40 % av deras kunder kommer ifrån andra länder än 

Sverige. Han förklarar att företaget haft ett exportmoget tänk sedan verksamheten startades. Adrian 

har ingen tidigare kunskap om internationella marknader men han påpekar att det handlar om sunt 

förnuft. Han anser att om företaget arbetar fram en bra affärsgrund och ständigt gör strategiska val 

har företaget alla möjligheter att utvecklas. Företaget kan använda sig av VT’s kunskaper, men Adrian 

påpekar att det handlar om företagens driv, deras tankesätt och hur de använder det material och 

verktyg som finns (ibid., 2014-05-13).  

 

”Vi tar alla chanser vi kan få! Vi är väldigt drivna personer som bygger upp vårt varumärke och vi 

jobbar ständigt på att utvecklas och attrahera internationella marknader. Vi vill alltid ha en del av 

kakan och jag tror att om man är positiv och driven kommer man komma långt! Orust Shellfish är ett 

växande, attraktivt och internationellt företag inom turismnäringen i Bohuslän på grund av vårt 

tänkesätt.” (Adrian van de Plasse, verksamhetsansvarig, telefonintervju 2014-05-13) 

 

MARKNADSFÖRING OCH DISTRIBUTIONSKANALER 

Orust Shellfish AB är ett drivet företag som marknadsför sig i media genom resetidningar, sin 

hemsida, Facebook och bloggar. I dagsläget arbetar de mycket med bloggar och hemsidor om 

skaldjur. Han bjuder personer till deras verksamhet och ”säljer” deras utbud. Adrian förklarar att det 

är viktigt att företagen är drivna och ständigt arbetar för att exponera sina verksamheter. Orust 

Shellfish AB använder inga specifika distributionskanaler för att exponera sig och attrahera besökare. 

Cirka 50 % av alla deras gäster bokar de själva helt utan några mellanhänder. Adrian anser att VT 

ständigt marknadsför Orust Shellfish AB, vilket resulterar i att de får stor uppmärksamhet och 

exponeras mycket genom VT’s distributionskanaler (ibid., 2014-05-13). 

 

DESTINATIONSUTVECKLING  

Orust Shellfish AB anser att en destinationsutveckling påverkar turismföretagen positivt, ju mer som 

utvecklas desto mer aktiviteter sker på destinationer och genererar i fler besökare till deras 

verksamhet. Genom att destinationer arbetar mot att bli exportmogna måste företaget hålla jämna 

steg och följa med i utvecklingen. Orust Shellfish AB samarbetar med andra stödjande verksamheter, 

tillsammans kan de bidra med en helhetsupplevelse för kunder. Tillsammans skapar företagen paket 

för att attrahera fler kunder och skapa merförsäljning för alla företagen (ibid., 2014-05-13). 

Orust Shellfish AB önskar dock att det fanns ett bättre samarbete mellan destinationen och dess 

turistföretag. Adrian anser att det finns mycket att utveckla och arbeta på i destinationen men de kan 

inte göra det själva. Orust Shellfish AB samarbetar med nio andra företag för att utvecklas och bli 
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exportmogna samt skapa ett större mervärde för besökarna och detta görs helt på egen hand genom 

kontakter och inte genom ett destinationsbolag (ibid., 2014-05-13). 

 

Alla olika projekt som sker inom turismen i Bohuslän anser Adrian är positiva för deras verksamhet. 

Alla satsningar för att öka antalet turister genererar i flera besökare för deras del. Ju fler satsningar 

som sker, desto mer måste företagen arbeta och utnyttja de möjligheter som skapas (ibid., 2014-05-

13). 

 

RELATION TILL VÄSTSVENSKA TURISTRÅDET 

Orust Shellfish AB’s samarbete med VT skapar möjligheter att exponeras. Adrian anser att alla företag 

inte har samma driv och resurser, för dessa företag är mellanhänder bra att ha. Även om företagen 

använder sig av mellanhänder anser Adrian att de själva måste vara drivande och arbeta ständigt för 

att utvecklas och exponera sig. Adrian tycker att VT satsar mycket på dem och använder dem som ett 

praktiskt exempel. Han förklarar att han är glad över att samarbetet med VT fungerar bra (ibid., 2014-

05-13). 

 

SVERIGE – NORDEN - VÄRLDEN 

Adrian förklarar att han vet om Sverige – Norden – Världen, han vet att Orust Shellfish AB är i världen-

stadiet. Företaget är ofta nämnt som ett ”optimalt turismföretag i Bohuslän” av VT. Adrian tycker de 

får mycket exponering ifrån VT eftersom de är exportmogna och framhäver en högre klass av service, 

något VT vill förmedla till andra turistföretag. Kategoriseringen är bra enligt Adrian, den har växt fram 

genom att det finns en viss kvalitetsrankning för exportmogna företag och om företagen följer dessa 

krav blir de exportmogna (ibid., 2014-05-13). 
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7. ANALYS OCH SLUTSATSER  

 
I detta kapitel kommer jag analysera mitt insamlade material samt dra slutsatser för att besvara mina 

frågeställningar. Jag gör även en jämförelse mellan företagen för att se likheter och skillnader mellan 

kategoriseringen inom exportmognad. Jag avslutar kapitlet med en diskussion där jag reflekterar över arbetets 

gång samt ger förlag på framtida studier.  

 
 

7.1 ANALYS 

VÄSTSVENSKA TURISTRÅDET 

Västsvenska Turistrådet (VT) arbetar på flera olika sätt för att öka exportmognadsgraden hos företag 

och destinationer. Jag anser att det är viktiga projekt och att de innefattar de punkter som behövs för 

att utvecklas men frågan är vad resultatet kommer att bli? Nästintill alla projekt är pågående i 

skrivande stund och ingen av dem har nått så långt i processen att man kan börja se ett resultat. Är 

projektens visioner och syften genomförbara eller har de en för hög nivå?  

 

Utifrån majoriteten av mina intervjuer framgår det att VT och de olika projekten uppfattas som 

intressanta och viktiga men att nivån är för hög. Projekten upplevs som i framkanten för utveckling 

men att de inte är rimliga och inte sammankopplade med hur verkligheten ser ut. Ex. är en del av 

visionen i Strategi 2020 att Sverige ska bli det naturliga resemålet för den globala resenären (Svensk 

Turism AB, 2011). För att uppnå denna vision krävs mycket arbete ifrån hela Sverige, inte endast ifrån 

besöksnäringen. Om jag hade en turismverksamhet skulle jag uppfatta det som ett väldigt högt mål 

och inte kunna se en tydlig bild hur detta ska genomföras. Mina åsikter stämmer överrens med mina 

företagsintervjuers åsikter, nivån känns svår, visionen alldeles för hög och jag skulle inte kunna se en 

koppling med verkligheten.  

 

Likadant är det med kategoriseringen Sverige – Norden – Världen, utifrån mina intervjuer uppfattas 

den som komplicerad att förstå och svår att koppla till verkligheten. Av min intervju med VT framgår 

det att kategoriseringen är skapad för att hjälpa och erbjuda rätt stöd utifrån aktuella förutsättningar. 

VT anser att det positiva med kategoriseringen är att alla företag kan vara med utifrån sina egna 

förutsättningar (Intervju Engström, 2014-06-13). Mina företagsintervjuer indikerar dock att detta inte 

alltid speglar verkligheten. Exempelvis har Sverige-företaget Hotell Kaprifol svårt att arbeta mot 

exportmognad då de har bristande resurser och kunskaper (Intervju Fossum, 2014-05-13). Goda 

resurser är viktiga att ha om man ska arbeta mot exportmognad och alla företag har inte dessa 

resurser, vilket resulterar i att alla inte kan delta i utvecklingen (Elbe, 2011, ss. 299-300). 

 

Det som VT anser är mindre bra med kategoriseringen är det faktum att den behöver förbättras och 

bli mer detaljerad. Jag håller med VT och företagen om att kategoriseringen behöver utvecklas. Då VT 

sitter på en högre kunskap om ämnet anser jag att de borde sänka nivån utifrån företagens 

kunskapsnivå. De borde använda relationsmarknadsföring och skräddarsy nivåerna efter kunden och 

produkterna (Skärvad & Olsson, 2008, ss. 140-141). Linda Gjerdrum ifrån Skärgårdsbåtarna AB 

förklarar att den höga nivån kan göra att företag känner sig bortglömda då nivån blir för hög och 

deras kunskap inte räcker till. Jag håller med, för att inte förlora förtroendet hos företagen och 

destinationerna bör man förenkla kategoriseringen och tydligt skapa en koppling till hur det 

resulteras i verkligheten.  
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Jag anser att exportmognad ligger i framkanten för utveckling, därför är projekten viktiga. Jag tror att 

flera av Strategi 2020’s visioner är lätta att genomför medan vissa kräver lite mer arbete. Strategin är 

en bra grund men jag anser att varje destination får granska strategin och se vad som är möjligt att 

uppnå för dem och deras turistföretag. Alla destinationer i Västra Götalandsregionen är olika och har 

olika utgångspunkter, därför tror jag att strategin är en bra grund och en bra vision att sträva emot.  

Likadant är det bra att det finns organisationer som Västsvenska Turistrådet, eftersom företagen inte 

alltid sitter på samma resurser är det bra att ha en organisation som samla all kunskap och alla olika 

resurser för att hjälpa företagen och destinationer att utvecklas. Genom samarbete blir man starkare 

och på så sätt växer företag och destinationer (Elbe, 2011 s. 300-302).  

 

TRE UTVALDA FÖRETAG 

Alla företag arbetar på olika sätt för att bli exportmogna. Företagen har inte samma resurser och på 

så sätt inte samma utgångspunkt att arbeta ifrån. Sverige-företaget Hotell Kaprifol är en liten 

verksamhet som saknar kunskapen för att utvecklas. De marknadsför sig genom personlig försäljning, 

dvs. direkt marknadsföring i form av gott bemötande till kunder. De arbetar även en liten del med 

deras hemsida men ägaren Helga Fossum förklarar att hennes kunskaper inom exportmognad och 

teknik är för liten (Intervju Fossum, 2014-05-13 och Andersson, 2012, s. 177). På grund av 

resursbristen hos verksamheten fungerar inte samarbetet med VT då Helga anser att 

förutsättningarna kräver kunskap som hon saknar. Precis som tidigare forskning visar kan 

mellanhänder vara en nackdel då företag som använder mellanhänder konkurrerar med liknande 

produkter (Elbe, 2011, s. 302). 

 

Då Hotell Kaprifol är en liten verksamhet med boende som kärntjänst har de bristande resurser som 

gör att de konkurreras ut av liknande verksamheter med mer resurser.  På grund av att det är hård 

konkurrens och kundbrist är det viktigt att företagen är medvetna om hur de ska nu ut till sina 

potentiella besökare och när utgångspunkterna ser olika ut för företagen måste de strategiskt välja 

sina metoder (Skärvad & Olsson, 2008, s. 95). För att kunna sticka ut i jämförelse med sina 

konkurrenter skräddarsyn Hotell Kaprifol sin verksamhet utifrån deras kunders önskemål (Intervju 

Fossum, 2014-05-13 och Skärvad & Olsson, 2008, ss. 140-141). De använder relationsmarknadsföring 

och standardiserar inte kunderna och produkterna men på grund av kunskapsbristen konkurreras de 

ändå eftersom en mindre verksamhet med få resurser har svårt att attrahera nya marknader vare sig i 

samarbete med VT eller på egen hand.   

 

Norden-företaget Skärgårdsbåtarna AB har andra förutsättningar än Hotell Kaprifol. Deras resurser är 

bättre än Sverige-företaget. Kunskapen om exportmognad är hög hos de anställda men på grund av 

begränsningen av säsong arbetar de endast mot den nordiska marknaden. Skärgårdsbåtarna AB är 

aktiva under sommarsäsongen men Linda förklarat att om de skulle kunna förlänga säsongen skulle 

de arbeta mot fler markader (Intervju Gjerdrum, 2014-05-20). Viktigt att poängtera är att företaget 

ägs av Uddevalla kommun och drivs då på bidrag. Ett resonemang jag drar är att företaget inte är lika 

angelägna och drivna till att utvecklas som exempelvis ickekommunala bolag. Skärgårdsbåtarna AB är 

en stödjande tjänst i destinationen som är en etablerad verksamhet sedan flera år tillbaka. 

Verksamheten konkurrerar i stort sätt inte med någon annan stödjande tjänst i destinationen då de är 

ett historiskt kulturarv som kommunen satsar på. Jag anser att konkurrans är bra att ha för att driva 

utvecklingen framåt men kommunala bolag som drivs på bidrag har inte samma drivkraft.  
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På grund av att de inte har några bristande resurser har verksamheten inget att förlora. De använder 

sig av traditionell marknadsföring genom bland annat reklam och annonsering. Som en etablerad 

verksamhet behöver de inte marknadsföra sig speciellt mycket utan kunderna hittar dem ändå 

(Intervju Gjerdrum, 2014-05-20 och Andersson, 2012, s. 177). Samtidigt arbetar de även med 

distribution genom den lokala turistbyrån och destinationsbolag. De samarbetar också med andra 

verksamheter (Intervju Gjerdrum, 2014-05-20). Eftersom företaget drivs på bidrag ifrån kommunen är 

inte resursbristen hög, utan i detta fall är det säsongsberoendet som hindrar Skärgårdsbåtarna AB att 

bli mer exportmogna. Men personligen anser jag att om verksamheten inte varit kommunalägd hade 

de troligen arbetat mer aktivt mot exportmognad, jag anser att säsongsberoendet blir en 

bortförklaring då drivet att utvecklas inte finns där på grund av resursbidraget ifrån kommunen.   

 

Världen-företaget Orust Shellfish AB har också en annan utgångspunkt än de andra företagen.  De är 

inte en stor verksamhet men arbetar på helt olika sätt än Hotell Kaprifol och Skärgårdsbåtarna AB. 

Orust Shellfish AB har en bra utgångspunkt med mycket resurser. De har stor kunskap om ämnet och 

har sedan början arbetat mot internationella marknader. Företaget är exportmoget gentemot hela 

världen och arbetar ständigt för att utvecklas ännu mer. De marknadsför sig på alla olika vis både 

genom traditionell och personlig marknadsföring i form av annonsering och sociala medier 

(Andersson, 2012, s. 177). De arbetar flitigt med att exponera deras verksamhet så mycket som 

möjligt (Intervju van de Plasse, 2014-05-13).   

 

Jag anser att en av Orust Shellfish AB’s viktigaste resurs är deras inställning till att utvecklas. De har en 

positiv inställning och ser möjligheter istället för brister.  Verksamheten tar vara på möjligheterna att 

synas och utvecklas. Orust Shellfish AB har en unik kärnprodukt men det finns liknande verksamheter 

på västkusten. Adrian förklarar att han inte ser andra verksamheter som konkurrenter utan 

samarbetspartner som tillsammans kan utveckla hela destinationen och attrahera mer besökare. 

Adrian förklarar att även fast de samarbetar med VT så måste de ständigt arbeta för att utvecklas, det 

är företagets egna driv och tankesätt som får verksamheten att växa (Intervju van de Plasse, 2014-05-

13).   

 

Jag håller med Adrian, jag anser att inställningen till utveckling är viktig. Det gäller att ta de chanser 

man får, utveckla det man kan och inte se alla problem som hinder. Viktigt att poängtera är att Orust 

Shellfish AB ligger i högsta steget i VT’s kategorisering, de är exportmogna mot världen. Det man inte 

vet är hur inställningen såg ut för företaget när de låg i Sverige-steget. Hade de samma inställning då 

som nu? Var de lika positiva till utveckling? Hade de samma resurser? Kategoriseringen handlar om 

utveckling, så möjligtvis kommer Hotell Kaprifol och Skärgårdsbåtarna vara i världen-steget om några 

år och då kommer förhoppningsvis inställningen att se annorlunda ut.  

 

Sammanfattningsvis är det viktigt att utgå ifrån vilka resurser företaget har för att förstå hur 

förutsättningarna för internationalisering ser ut. Kunskap, tid och ekonomi är viktiga faktorer för att 

kunna bli exportmogna. Det krävs mycket tid och ekonomi från företagen själva och även om de får 

hjälp av mellanhänder som VT ligger ansvaret på företagen själva.  Precis som VT förklarar så krävs 

det en stor insats från företagen för att vilja utvecklas och bil exportmogna (Västsvenska Turistrådet 

[VT], odat.).  
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JÄMFÖRELSER MELLAN FÖRETAGEN  

I en jämförelse mellan företagen går det att se att den stora skillnaden är företagens resurser. Hotell 

Kaprifol har mindre resurser än Skärgårdsbåtarna AB och Orust Shellfish AB. De saknar kunskap och 

tid, vilket är en stor brist för utvecklingsmöjligheter. Synsättet skiljer sig också mellan Hotell Kaprifol 

och de andra företagen då verksamheten har en mer negativ inställning till bland annat VT och inte 

samarbetar med andra verksamheter. Både Skärgårdsbåtarna AB och Orust Shellfish AB nyttjar 

företagsnätverk och samarbetar med VT och andra verksamheter för att skapa ett attraktivt turistmål. 

Marknadsföringen skiljer sig mellan företagen, då Skärgårdsbåtarna AB och Orust Shellfish AB arbetar 

med mer än en kanal, medan Hotell Kaprifol enbart marknadsför genom gott rykte och med sin 

hemsida.  

 

Likheterna som går att se är att alla använder sig av VT som mellanhand. Företagen vill utvecklas och 

attrahera nya marknader, men på grund av resursbrist finns inte möjligheterna. Alla företag har dock 

olika relationer till VT. Hotell Kaprifol har ingen koppling, Skärgårdsbåtarna AB har en koppling men 

främst via deras destinationsbolag och Orust Shellfish AB har en direktkontakt med VT. Även detta 

tror jag beror på resurserna, de som har bättre med resurser har större möjligheter att utvecklas och 

har därför en bättre koppling till VT.   

 

7.2 SLUTSATSER 

Västsvenska Turistrådet stödjer turistföretagen i Bohuslän genom nationella och regionala projekt 

inom företags- och destinationsutveckling mot exportmognad. De arbetar även med kategoriseringen 

Sverige – Norden – Världen för att erbjuda rätt stöd utifrån företagens aktuella förutsättningar för att 

arbeta mot exportmognad. Genom arbetsmodellen ”marknadsstyrd produktutveckling” hjälper de 

företagen att kvalitetssäkra produkter och paket som ska leda till fler besökare, både nationella som 

internationella.  

 

De tre utvalda företagen arbetar mot exportmognad med hjälp av mellanhänder, samarbete med 

destinationsbolag och andra turistverksamheter. De arbetar även genom marknadsföring och 

distribution för att nå ut och attrahera nya marknader.  Företagens resurser spelar stor roll för hur 

möjligheterna mot exportmognad ser ut. Faktorer som kunskap, tid, ekonomi, samarbete och 

inställning har en stor betydelse i processen mot exportmogna turistföretag.  

 

I min frågeställning har jag valt att avsluta med en reflektion till frågan hur företagens exportmognad 

påverkas destionationsutvecklingen. Enligt strategi 2020 är visionen att Sverige ska ha 35 

exportmogna destinationer, denna vision framstår som rimlig då Sverige har stor utvecklingspotential. 

Genom att företag skapar nya och utvecklar produkter och paket som är unika och attraktiva 

attraherar det nationella och internationella besökare. Om det finns unika och attraktiva upplevelser 

blir Sveriges destinationer ett attraktivt turistmål för den globala resenären.  Kort förklarat påverkar 

exportmogna företag destinationsutvecklingen genom att kvalitetssäkra unika och attraktiva 

upplevelser som attraherar utländska besökare och gör destinationerna till ett unikt turistmål.  

 

FRAMTIDA STUDIER  

Det finns många intressanta aspekter att fortsätta studera när det gäller internationalisering av 

turismföretag. En första tanke är att det vore intressant att studera denna studie i en större skala. Om 

undersökningar genomförts i en större skala hade det sannolikt påverkat resultatet eftersom ju fler 
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företag som undersöks desto fler likheter och skillnader syns. Exportmognad är ett begrepp som 

ligger i framkanten för turismutveckling, därför är det intressant att se hur utvecklingen ser ut då det 

ännu inte är ett etablerat begrepp.  

 

Projekten Strategi 2020 och Bohuslän på export hade varit intressanta ämnen att studera efter 

projektens slut, t.ex. att granska om projekten bidragit till en utveckling och deras syften och visioner 

fått genomslag. Det vore även intressant att djupare granska min tredje fråga, d.v.s.; Hur företagens 

exportmognad påverkar destinationsutvecklingen. Genom de ovannämnda projekten går det att 

granska hur destinationer påverkas om turistföretagen och deras produkter är exportmogna.  

 

För att få ett bredare perspektiv på denna studie hade det varit intressant att tillägga annan forskning 

för att få flera faktorer.  Som tidigare nämnt i min avgränsning vore det intressant att studera vidare 

utifrån min studie i två steg till. Det första steget efter min studie tycker jag ska vara inom 

kulturgeografisk forskning där man studerar platsers attraktivitet. Exempelvis granska Bohuslän och 

studera hur platsen attraktivitet tillsammans med företagens exportmognad kan attraherar nationella 

och internationella besökare.  

 

Nästa steg tycker jag ska innehålla forskning inom destinationsutveckling. För att bygga på de tidigare 

stegen ska studien fokusera på hur företags exportmognad och platsers attraktivitet kan påverka 

destinationers utveckling och exportmognad. Genom att ha exportmogna företag och en attraktiv 

plats tror jag är viktiga faktorer för att destinationer ska kunna utvecklas och attrahera både 

nationella och internationella besökare. I denna studie har jag fokuserar på de företagsekonomiska 

faktorerna, men genom att tillföra andra faktorer och annan forskning kan studier utvecklas inom 

samma ämne.   
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BILAGOR 

Bilaga 1: ”Kategoristeringen Sverige – Norden - Världen” 

 

Figur 2: Västsvenska, Sverige – Norden – Världen; Förutsättningar för turistföretag 

                                                                                     

(Västsvenska Turistrådet [VT], odat.) 

 

Figur 3: Västsvenska, Sverige – Norden – Världen; Förmåner för turistföretag 

 

(Västsvenska Turistrådet [VT], odat.) 
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Bilaga 2: ”Intervjuguide” 

Intervjuguide till turistföretagen 

Syfte och frågeställning i min studie 
Syftet är att undersöka hur turistföretag i Bohuslän arbetar för att attrahera internationella marknader och bli 
mer exportmogna. Samt undersöka hur destinationsbolaget Västsvenska Turistrådet arbetar för att stötta 
turistföretagen i Bohuslän för att bli exportmogna.   
 
► Hur arbetar turistföretagen i Bohuslän för att bli exportmogna och nå internationella marknader? 
► Hur verkar Västsvenska Turistrådet för att stödja turistföretagen i Bohuslän att utvecklas och bli 
exportmogna? 
 
Företagsutveckling 
Turismsektorn utvecklas och växer ständigt, det blir viktigare att nå en större marknad och attrahera 
utländska besökare.  
 
Berätta om ert företag! 
 
Vilka är era huvudsakliga målgrupper?  
Vilka är åldersgrupperna? 
Har ni utländska besökare? Om ja, i så fall från vilka länder? 
 
Vad är er turistprodukt? 
 Vilket är ert företag kärntjänst? Har ni stödtjänster och bitjänster som stöttar upp er kärntjänst?  
Ex, att era upplevelser är besökarens största reseanledning, och era andra tjänster skapar ett mervärde för 
kunden.  
 
För att attrahera fler turister kan företag samarbeta med stödjande verksamheter. 
Samarbetar ni med några stödjande verksamheter för att utveckla ert koncept? Exempelvis, ett hotell, ett 
bussbolag, en restaurang, ett upplevelseföretag m.m.  
 
Har ert företag genomgått en internationaliseringsprocess? 
Har ert företag rikta sig emot hemmamarknaden för att sedan försöka utvecklas och riktas mot mer 
internationella marknader? 
 
Hur arbetar ni för att nå en större marknad och för att bli mer exportmogna? 
Har ni någon tidigare erfarenhet/ kunskap om internationella marknader? 
 Använder ni er utav VT’s kunskaper om internationella marknader? 
 
Har ni någon gång använt er utav hemsidan www.exportmognad.se?  
Det är en hemsida där företag och destinationer kan se hur exportmogna de är genom 44 frågor som ger dig 
tips på hur du kan utvecklas och attrahera utländska marknader. 
 
För att kunna växa och attrahera besökare behöver man synas. 
Arbetar ni utifrån några marknadsföringsplaner för att attrahera mer besökare? Exempelvis: marknads- eller 
säljorienterad, marknadsföringsprocess, de 4 p: na, AIDAS, relationsmarknadsföring m.m. Motivera och utveckla 
gärna era svar! 
 
Ett annat arbetssätt för att attrahera besökare är distributionskanaler, är det något ni använder er utav? I så fall 
vilka? Utveckla gärna!  
VT fungerar som en mellanhand, använder ni er utav flera mellanhänder? I så fall vilka? 
Använder ni er av researrangörer? I så fall vilka? 
 
Utav de distributionskanaler ni har, använder ni er utav en pull- och/eller pushstrategi? 
Pullstrategi är om ni marknadsför er direkt mot kunden 
Pushstrategi är om ni förser mellanhänderna med uppdaterat material om era  
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Västsvenska Turistrådet (VT) 
VT arbetar bland annat med att Västra Götaland ska utvecklas, attrahera nya marknader och bli 
exportmogna.  
 
Hur längre har ni samarbetat med/varit medlemmar hos VT? 
 
Hur tycker ni att samarbetet med VT fungerar? 
Ser ni positiva och/eller negativa effekter? Utveckla och motivera gärna era svar! 
 
Får ni ut det ni vill av samarbetet med VT? 
Känner ni att ni växer och utvecklas? Utveckla och motivera gärna era svar! 
 
Västsvenska arbetar med att få företagen i Västsverige att bli mer exportmogna. De har en kategorisering som 
heter: ”Sverige – Norden – Värden” 
Har ni hört om denna? 
I så fall, vad tycker ni om den? 
 
Hör ni hört om projektet Bohuslän på Export som tillväxtverket har tillsammans med VT? 
Bohuslän en utav pilotdestinationer som ska få en större satsning på export inom besöksnäringen.  
Hur tror ni detta kommer påverka era företag? 
Kommer det påverkar positivt och/ eller negativt?  
 
Destinationsutveckling 
Studier visar att destinationsutvecklingen påverkas av hur företagen i destinationen arbetar.    
 
Tror ni att en destination påverkas av turistföretagens utveckling och exportmognad? 
I så fall, på vilket sätt? 
 Är det positivt och/ eller negativt? 
Vilka tänkbara effekter kan turistföretagen skapa för destinationsutvecklingen? 
 
Tycker ni att er destination arbetar för att stötta er turistföretag och får er tillsammans att utvecklas? Motivera 
och utveckla gärna era svar! 
 
Har ni hört om Strategi 2020? 
Strategi 2020 fokuserar på hållbar tillväxt för företag och destinationer i Sverige.  
Hur ser ni på detta arbete?  
Tror ni detta kommer påverka er positivt och/ eller negativt? 
 
 Har ni något mer ni skulle vilja tillägga? 
 
Jag vore evigt tacksam om ni skulle vilja dela med er utav era affärsplaner, marknadsföringsplaner m.m. för att 
hjälpa mig med mitt underlag till uppsatsen.  
 
Tusen tack för er medverkan! 
/ Lisa Thorstensson 
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Bilaga 3: ”Intervjuguide” 
 
Intervjuguide till Västsvenska Turistrådet 
                Västsvenska Turistrådet 

 Berätta om ert arbete med exportmognad! 
 Hur arbetar ni för att stödja turismföretagen i Bohuslän att utvecklas och bli exportmogna?  
 Vilka hjälpmedel och verktyg använder ni er av för att stödja turismföretagen i processen att bli 

exportmogna? 
 Stöttar ni företagen att bli exportmogna på ett annat sätt än kategoriseringen Sverige – Norden – 

Världen? 
 Vilka resurser har ni för att hjälpa företag att bli exportmogna? 
 Vilken slags kompetens sitter ni för ert förfogande? 
 Vilken slags kunskap och stöttning kan ni erbjuda företagen som de inte kan få fram på egen hand? 
 Vilka distributionskanaler använder ni er av för att hjälpa företagen på nationella och internationella 

marknader? 
 Hur arbetar ni med marknadsföring av företagen på nationella och internationella marknader? 
 Hur når ni andra marknader för att exponera era företag och hjälper dem att bli exportmogna?  

 
Sverige – Norden – Världen 

 Berätta om kategoriseringen Sverige – Norden – Världen!  
 Vad är syftet med kategoriseringen? 
 Vad är bra och/ eller vad är mindre bra med kategoriseringen? 
 Kan något förbättras med den? I så fall vad? 
 På vilket sätt är kategoriseringen användbar? 

 
Relationen med företagen 

 Vilken roll har VT gentemot turismföretagen? 
 Vilken roll har turismföretagen gentemot VT? 
 Hur fungerar ert samarbete med företagen?  
 Vad är syftet med ert samarbete? 
 Fungerar ni som en mellanhand för företagen? Om ja, utveckla gärna! 
 Hur fungerar kommunikationen mellan VT och turistföretagen?  
 Hur arbetar ni med företagens åsikter? Om turismföretag kommer med kritik, förslag på ändring, idéer 

m.m., hur arbetar ni med det? 
 
Projekt inom exportmognad 

 På vilket sätt anser ni att ”Bohuslän på export” kan stötta turismföretagen att bli exportmogna och 
attrahera utländska besökare samt påverka destinationerna i Bohuslän att utvecklas? 

 Strategi 2020, som är en nationell satsning, hur tror ni den kan påverka turismföretagen och 
destinationerna i Bohuslän?  
 
Destinationsutveckling 

 Hur arbetar ni med era destinationer i Västra Götaland ska utvecklas och bli exportmogna? 
 Arbetar ni något med att företag i samma destination ska samverka för att bli exportmogna? 
 Arbetar ni på något sätt att koppla samma företag som kan nyttjas av ett samarbete? Om ja, i så fall 

hur. Utveckla gärna! 
 
 


