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Sammanfattning 

 

Den här uppsatsen behandlar fenomenet Destination Marketing Organisations och deras 

destinationsmarknadsföring. Syftet med studien har varit att komma fram till ett antal 

aspekter som destinationer och DMO bör fokusera på när de marknadsför sin 

destination. Detta har undersökts dels genom studerande av tidigare forskning och dels 

genom ett empiriskt fall, Destination Kalmar. De forskningsmetoder som har använts är 

innehållsanalys av deras marknadsföringsmaterial (hemsida och magasin) samt 

strukturerade intervjuer med personal på Destination Kalmar. Studien har resulterat i 14 

aspekter som DMOs bör fokusera på när de marknadsför sin destination. Dessa aspekter 

berör främst vilka informationskanaler DMOs bör använda och på vilket sätt, hur de bör 

hantera säsongsproblematik på destinationen, samt hur DMOs bör hantera 

kundrelationer och lojalitet.  

 

Nyckelord: Destinationsmarknadsföring, DMO 
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1 Inledning 

 

1.1 Bakgrund om DMOs och destinationsmarknadsföring 

Eftersom turism ses som en ekonomisk aktivitet med stor potential att utveckla 

samhällen (Oppermann, 1996, se Morosan, 2008:217), har de flesta beslutsfattare på 

destinationer valt att skapa organisationer med mål att marknadsföra destinationen till 

potentiella besökare, som exempelvis turistbyråer och DMOs (Destination Marketing 

Organisation) (Morosan, 2008). Att marknadsföra sin destination är en av de mest 

inflytelserika medel som finns när det gäller att öka antalet besökare till sin destination 

(Pratt, et. al., 2010). Enligt Litvin & Mouri (2009) är DMOs främsta uppgift att 

marknadsföra destinationer och locka besökare. Enligt Perdue & Pitegoff (1990) är 

DMOs roll på en destination att öka effektiviteten på transaktionen mellan de som 

erbjuder produkter och tjänster till turister och de turister som önskar ha eller få reda på 

information om de produkter och tjänster.  

 

Som en lösning på turismens komplexitet och den svårighet att hitta information om 

destinationer som tidigare fanns för turister, skapades en mängd olika 

turismorganisationer med inriktning på marknadsföring (Perdue & Pitegoff, 1990). 

Historisk sett har så kallade Destination Marketing Organisations (DMOs) fokuserat på 

marknadskommunikation samt främjande och spridning av information om 

destinationen (Perdue & Pitegoff, 1990), men nu kan de även arbeta med andra 

områden, som exempelvis destinationsutveckling (Gartrell, 1994, se Bornhorst, Ritchie 

& Sheehan, 2009). Enligt Pike (2004) är en DMO vilken organisation som helst, på 

vilken nivå som helst, som är ansvarig för marknadsföringen av en identifierbar 

destination. Ibland kallas DMOs för Destination Management Organisation istället för 

Destination Marketing Organisation. Page & Pike (2013) anser att detta är felaktigt då 

DMOs ofta har lite makt att kontrollera och manage destinationen. Vi håller med Page 

& Pike och kommer att hänvisa till definitionen Destination Marketing Organisation vid 

användande av förkortningen DMO. 

 

En DMO är nödvändig för destinationer att ha om de vill kunna konkurrera med andra 

destinationer. Eftersom turismprodukter är så pass splittrade behöver destinationer 

någon som marknadsför de turismprodukter som finns på destinationen som en 

upplevelse, destinationen, istället för flera (Sainaghi, 2006). Många nationer, stater och 
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städer väljer att satsa på DMOs som deras huvudverktyg för att konkurrera och attrahera 

besökare till just sin destination (Page & Pike, 2013). Cox & Wray (2011) menar på att 

DMOs bör satsa på att utveckla, märka (brand), promota och leverera en upplevelse 

som utmärker destinationen från andra genom att vara unik. Genom att framställa sin 

destinations attraktivaste egenskaper hoppas de kunna influera turisters köpbeslut, som i 

sin tur leder till att turisterna besöker just deras destination (Litvin & Mouri, 2009). 

 

1.2 Bakgrund om Destination Kalmar 

Vi har valt att studera Destination Kalmar eftersom Kalmar är en mindre destination 

som är konkurrenskraftig på marknaden. Kalmar som destination var även ett 

bekvämlighetsurval eftersom båda författarna till uppsatsen bor och lever i Kalmar 

vilket underlättade vår arbetsprocess, exempelvis gällande intervjuer.  

 

Kalmars Destination Marketing Organisation heter Destination Kalmar. De beskriver en 

av sina huvuduppgifter som att vara att “i samverkan med näringslivet utveckla, 

profilera och marknadsföra Kalmar som besöksmål” (kalmar.com A, 2015). Kalmar är 

en turismdestination i Sverige som har lyckats väl med att synas och attrahera besökare, 

och blev även under sommaren 2015 utsedd till Årets Sommarstad av Reseguidens 

besökare (Reseguiden.se, 2015). 

 

Den första stora satsningen som gjordes för att marknadsföra Kalmar som destination 

skedde år 1997 när Kalmar stad firade 600-års jubileumet för Kalmarunionen, vilket 

blev en stor succé. Efter det började Kalmar kommun att titta på hur andra DMOs 

arbetade runt om i Sverige, som Göteborg och Co., och skapade en mindre version av 

det i Kalmar (Jenny Roloff, 2015). Destination Kalmar grundades när man slog ihop de 

två tidigare bolagen Kalmar Turism AB och Kalmar Slott AB i början av 2000-talet 

med målet att utveckla och sätta Kalmar på kartan. Idag är Destination Kalmar AB ett 

kommunalt bolag som ägs av Kalmar kommun genom ett kommunalt koncernbolag. De 

har ett strategiskt uppdrag att arbeta med utvecklingen av Kalmar som plats och 

destination, där målet är att Kalmar ska ses som en intressant plats att besöka (Stefan 

Johnson, 2015). Destination Kalmar har fyra affärsområden: Evenemang, idrottsturism, 

Kalmar Slott och besöksservice (Kalmar turistbyrå och Kalmar gästhamn) (kalmar.com 

A, 2015). Med tiden har fokus hos Destination Kalmar gått mot att utveckla fler och fler 

evenemang för att skapa en attraktivitet för att verka, bo och leva i staden. Genom att 
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satsa på att destinationen ska vara en bra plats att bo på utvecklas också Kalmar som ett 

besöksmål genom att invånarna sprider positiv word-of-mouth i sina kontaktnät (Stefan 

Johnson, 2015). 

 

Destination Kalmar utgår i dagsläget i sitt arbete från en modell som innehåller delarna 

fysisk miljö, utbud, service och bemötande, och marknadsföring och profilering. Fysisk 

miljö handlar mycket om hur det ser ut i staden och vilket första intryck besökare får. 

Utbud kan vara allt ifrån evenemang till utbildning. Gällande service och bemötande så 

arbetar Destination Kalmar mycket med att det ska vara en viktig del i helheten och inte 

bara inom turismindustrin. Marknadsföring och profilering är den del som man arbetar 

mest med inom Destination Kalmar och då främst gällande varumärke och 

kommunikation (Jenny Roloff, 2015). 

 

1.3 Problematisering av DMOs destinationsmarknadsföring 

Som beskrivs ovan är DMOs viktiga för att destinationer ska kunna synas och 

konkurrera bland alla de resmål som det går att välja mellan. Då DMOs numera är 

nästintill nödvändiga för en destination och har en stor del i om en destination är 

framgångsrik eller inte, anser vi att det är ett intressant område att undersöka. DMOs 

roll på en destination kan studeras ur olika perspektiv. Dels hur de arbetar på 

destinationen, med exempelvis destinationsutveckling, samordning mellan aktörer etc. 

(Gartrell, 1994, se Bornhorst, Ritchie & Sheehan, 2009), och dels hur de arbetar för 

destinationen på marknaden, med destinationsmarknadsföring. Vi anser att båda dessa 

perspektiv kan vara intressanta att undersöka på grund av att både DMOs arbete på och 

för en destination är nödvändigt, men har gjort det aktiva valet att undersöka DMOs 

destinationsmarknadsföring för att vi ville göra en normativ studie. DMOs interna roll 

på en destination kan variera på grund av att destinationer inte ser ut på samma sätt och 

då kan ha olika behov av en DMO. Därför anser vi att det kan vara svårare att komma 

fram till normativa slutsatser om DMOs interna roll. 

 

Vid studerande av tidigare forskning om DMOs och deras destinationsmarknadsföring 

har vi upptäckt att artiklar ofta fokuserar på större områden som större geografiska 

regioner, länder eller större städer, ofta i större länder som Kina eller USA (Se 

exempelvis Li & Wang, 2010; Wober & Fesenmaier, 2004; Giannopoulos & 

Mavragani, 2011), medan det endast finns en liten mängd forskning om DMOs 
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destinationsmarknadsföring på mindre destinationer, i mindre länder. De kan vara svårt 

att applicera de teorier som finns om större destinationer på små destinationer, då de kan 

ha väldigt olika förutsättningar. Därför anser vi att de är relevant att försöka fylla detta 

hål i forskningen. Genom att undersöka om det finns skillnader, och även likheter, anser 

vi att det går att hitta teorier som är generaliserbara, som fyller det hål i forskningen 

som är beskrivet ovan. Vi har då valt att använda oss av frågeställningen “Hur bör 

DMOs marknadsföra sin destination?”, och jämföra teorier om DMOs 

destinationsmarknadsföring på större destinationer, med empiri från en framgångsrik 

mindre destination och dess DMO’s destinationsmarknadsföring. Studerande av detta är 

inte endast teoretiskt relevant utan kan även ge (speciellt nya) DMOs i praktiken en bild 

av hur de bör lägga upp sin marknadsföring. 

 

1.4 Syfte och uppsatsfråga 

Syftet med denna uppsats är att komma fram till ett antal olika aspekter som 

destinationer och DMOs i allmänhet, oavsett storlek, bör fokusera på när de 

marknadsför sin destination. Detta har besvarats med hjälp av uppsatsfrågan som lyder 

som följande: 

 

Hur bör DMOs marknadsföra sin destination? 
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2 Metodkapitel 

 

Denna studie har först undersökt teorier kring hur DMOs arbetar med 

destinationsmarknadsföring. Dessa teorier har sedan prövats på en framgångsrik DMO 

(Destination Kalmar) för att se om teorierna faktiskt används eller inte i praktiken. 

Genom att pröva om teorierna har stöttning av praktiken har vi kunnat komma fram till 

om teorierna har giltighet för hur DMOs bör marknadsföra sin destination. 

 

Detta innebär att denna studie har en deduktiv ansats. Åsberg (2001:61–62) beskriver 

följande att “metoden innebär att man deducerar (härleder) satser eller konsekvenser 

som följer med logisk nödvändighet ur redan fastslagna satser, bevis och tillkommande 

empirisk premiss”, det vill säga att man genom att undersöka “redan fastslagna satser”, 

så som teorier, skapar logiska hypoteser som sedan prövas genom erfarenhet. Vi har då 

(som nämns ovan) valt att börja studien med att undersöka tidigare forskning om DMOs 

och destinationsmarknadsföring. 

 

2.1 Normativ metod 

Vi har valt att använda oss av en normativ metod och analys i denna studie. Detta 

reflekteras särskilt i vår uppsatsfråga eftersom enligt Badersten (2006) den normativa 

analysen syftar att svara på frågan om hur något bör vara och hur detta kan rättfärdigas. 

Ordet “rättfärdiga” är centralt inom normativ metod, och med rättfärdiga menas att 

motivera, försvara, eller visa att något som grundar sig i värden och värderingar är rätt 

och riktigt (Badersten, 2006:134). Detta är vad denna studie syftar att göra, att hitta 

sättet DMOs bör marknadsföra en destination genom att jämföra teori i ämnet med ett 

framgångsrikt DMO. 

 

Motsatsen till normativ analys är den empiriska analysen som syftar till att “svara på 

frågan om hur något är och hur detta kan förklaras eller förstås” (Badersten, 2006:38).  

Syftet med normativ analys är att påvisa vagheter, oklarheter och inkonsistenser i 

definitioner av normativa begrepp. Det innehåller ofta tydligt komparativt drag, 

exempelvis jämförande av olika definitioner för att utreda och förtydliga oenigheter 

eller problematisera relationen mellan olika värden (Badersten, 2006:43). Det 

komparativa draget är en stor del i denna studie då vi har jämfört teori och empiri 

gällande hur DMOs marknadsför sin destination, för att hitta det sätt DMOs bör göra det 
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på. Badersten (2006:187) beskriver att “Varje normativ analys (...) tar sin utgångspunkt 

i ett värde. Ett värde talar om för oss vad som är gott eller ont, rätt eller orätt, vad som 

är bättre eller sämre än något annat.”. Detta stämmer överens med vår genomförda 

studie då studien har sökt att hitta den värdeutsaga som beskriver vad det rätta och bästa 

sättet att marknadsföra en destination på är, med andra ord hur DMOs bör marknadsföra 

en destination. 

 

2.2 Ontologiska och epistemologiska val 

Vi har i uppsatsen utgått från den ontologiska nivån idealism. Allwood & Erikson 

beskriver att “ontologi handlar om hur världen ytterst sett är beskaffad, och i samband 

med vetenskapsfilosofin fokuserar man ofta specifikt på hur man anser att forskningens 

studieobjekt är beskaffade” (Allwood & Erikson, 2010:42–43). Den ontologiska nivån 

beskriver alltså vilken värld man studerar. Som beskrivet har vi utgått från idealism. 

Denna uppsats studerar fenomenet (DMO’s) destinationsmarknadsföring, det vill säga 

idéerna kring destinationsmarknadsföring. Vi har alltså utgått från en världsbild som 

beskriver att verkligheten uppstår genom det mänskliga tänkandet, då fenomenet 

destinationsmarknadsföring inte är någonting som existerar oberoende av om 

människan upplever det eller inte. Åsberg (2001:6) fortsätter att beskriva att “idealismen 

vilar således på aprioriantaganden (innan erfarenhet, egen anmärkning) av 

medvetandefilosofisk art”(Åsberg, 2001). 

Enligt Wallén (2008:12) är epistemologi, även kallad kunskapsteori, “läran om 

kunskapens uppkomst, art, deras relation till verkligheten och riktigheten m.m.”. Vi har 

valt att använda rationalism som kunskapsansats för denna studie. Eftersom denna 

studie har utgått från tidigare forskning och teorier, som sedan har prövats i praktiken, 

har rationalismen ansetts vara den kunskapsansatsen som stämmer bäst överens med 

tillvägagångssättet för denna studie. Rationalismen utgår som beskrivet ovan även från 

aprioriantaganden, vilket är vad vi har använt oss av. Prövningen i praktiken, det vill 

säga vår erfarenhet, har sedan relaterats till teorierna för att kunna skapa ny meningsfull 

kunskap. 

 

I denna studie har som tidigare nämnt fenomenet (DMO’s) destinationsmarknadsföring 

undersökts, först i form av studerande av tidigare forskning, och sedan genom prövning 

av de funna teorierna i praktiken i form av en innehållsanalys av Destination Kalmars 

destinationsmarknadsföring och strukturerade intervjuer. Vi har valt att arbeta på detta 
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sätt, det vill säga använda oss av en så kallad nomotetisk metod, för att hitta ett antal 

olika aspekter som varje DMO bör fokusera på för att skapa en lyckad marknadsföring 

av sin destination. Åsberg (2001:65) beskriver att nomotetisk metod just “innebär att 

man utifrån syntetiska och komparativa perspektiv söker fastställa generella 

lagsamband”. 

 

2.3 Insamling av data 

2.3.1 Studerande av tidigare forskning 

I denna studie har störst fokus legat på studerande av tidigare forskning inom 

ämnesområdet DMO’s destinationsmarknadsföring, eftersom, som nämnts tidigare, 

studien har avsett finna ett flertal olika teorier om (DMO’s) destinationsmarknadsföring, 

som sedan har undersökts i praktiken. För att kunna få fram dessa teorier har alltså en 

stor del av studiens arbete behövts läggas på studerande av tidigare forskning. 

 

I sökningsprocessen efter tidigare forskning har vi i första hand valt att använda oss av 

sökorden “Destination marketing”, “DMO”, “tourism” och “success” i olika 

kombinationer, och även utgått från referenser i relevanta artiklar för att få ett bredare 

utbud av artiklar. För att hitta ytterligare artiklar inom områden som endast enstaka 

artiklar behandlade, har ytterligare sökord använts, som “season” och “loyalty”. Även 

denna gång i olika kombinationer med tidigare nämnda sökord. Artiklar som 

behandlade hur DMOs bör marknadsföra en destination, och även hur turister influeras 

av destinationsmarknadsföring, granskades sedan, och relevanta teorier valdes ut. Då 

studien genomfördes under en begränsad tidsperiod valde vi att utgå från ett antal olika 

frågor som ansågs bidra till en övergripande bild av fenomenet när vi granskade 

artiklarna. Dessa frågor var följande: Vad bör DMOs marknadsföra? Hur bör DMOs 

marknadsföra det? Var bör DMOs marknadsföra det? Vem bör DMOs marknadsföra 

till? När bör DMOs marknadsföra? Dessa frågor användes endast som en avgränsning 

och hjälp vid granskandet av artiklarna och är inte någonting som har besvarats i 

uppsatsen. 

 

Det problem som har uppstått vid studerande av tidigare forskning har varit att det finns 

mycket tidigare forskning om destinationsmarknadsföring och DMOs, vilket har gjort 

att det har varit svårt att välja ut just det som är relevant för den här studien. Detta 

problem har hanterats genom att ha ett tydligt syfte och uppsatsfråga, och även genom 
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att följa de avgränsningar som beskrivs ovan. Endast publicerade vetenskapliga artiklar 

har använts för att få en högre reliabilitet på studien. 

 

2.3.2 Innehållsanalys av marknadsföringsmaterial 

Vi har valt att genomföra en innehållsanalys för att se om DMOs i praktiken, i detta fall 

Destination Kalmar, marknadsför sin destination som teorin beskriver att de bör göra. 

Då denna studie har genomförts under en begränsad tidsperiod har vi valt att endast 

fokusera på en destination i praktiken för att kunna analysera deras marknadsföring mer 

djupgående, istället för att studera ett antal olika destinationer mer ytligt. 

 

Metoden innehållsanalys har som sagt använts i studerandet av 

marknadsföringsmaterialet. Enligt Smith (2010:201) är “innehållsanalys ett verktyg för 

att undersöka tryckt eller grafisk kommunikation; vad som sägs (skrivet eller visuellt 

presenterat), hur det sägs och av vem det sägs”. Han fortsätter beskriva att det finns två 

olika sorters innehåll som kan undersökas, det manifesta innehållet och det latenta 

innehållet. Analyserande av det manifesta fokuserar på de specifika ord och bilder som 

uttrycks, medan analyserande av det latenta fokuserar på det implicita, det 

bakomliggande till det som uttrycks (Smith, 2010:206). Vi har i denna studie främst 

fokuserat på det manifesta innehållet. 

 

Vi har valt att genomföra en innehållsanalys av Destination Kalmar officiella hemsida 

och två av deras magasin (Tema Sommar och Tema Höst och Vinter). Vi valde att 

undersöka detta marknadsföringsmaterial för att det är det som finns och är tillgängligt 

för oss, samt är permanent i deras utbud. Även i de intervjuer som vi har genomfört 

betonades det att hemsidan och magasinen var det viktigaste i deras marknadsföring. Vi 

har då också valt bort vissa broschyrer och flyers på grund av att vi ville undersöka det 

permanenta marknadsföringsmaterialet, som är tillgängligt för alla (inte flyers som 

endast skickas till specifika segment). Vi har även gjort vissa avgränsningar i det valda 

marknadsföringsmaterialet, då vi inte har analyserat de delar av hemsidan och 

magasinen som berör utveckling av staden eller om att bo permanent på destinationen, 

då denna uppsats främst handlar om besökare till destinationen och inte lokalinvånarna. 

 

För att kunna få fram det underlag som behövs för att kunna pröva teorierna har vi valt 

att gå tillväga på två olika sätt; att räkna teman och att besvara frågor. För att identifiera 
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det varumärke som Destination Kalmar vill förmedla och hur de positionerar det har vi 

valt att räkna teman. På hemsidan har vi valt att fokusera på startsidan och flikarna 

“Göra”, “Evenemang” och “Paket” och deras underflikar, och även relevanta delar 

under fliken “Resa”. Avgränsningen har gjorts för att de övriga flikarna “Bo” och “Äta” 

är mer inriktade på enskilda hotell och restauranger och inte på Kalmar som varumärke, 

därför ansågs dessa inte vara relevanta för denna studie, som just fokuserar på hela 

varumärket för destinationen Kalmar. Vi har genom att räkna frekvensen av olika teman 

på marknadsföringen kunnat urskilja ett antal utmärkande teman i materialet som visar 

på vilket varumärke Destination Kalmar vill förmedla, och hur de positionerar sin 

destination på marknaden. I granskandet av magasinen har vi utgått från dessa teman 

och sedan undersökt hur de marknadsförs i magasinen, för att se om de finns med där 

med. Hela magasinen har gåtts igenom. Resultaten av detta tillvägagångssätt har även 

använts vid prövning av andra teorier, så som hur de bör arbeta med 

säsongsmarknadsföring. Enligt Smith (2010:210–211) är detta en variant på kvantitativ 

innehållsanalys där man kategoriserar ord eller fraser i förutbestämda kategorier och 

kodar antalet förekomster. 

 

För att pröva resterande teorier, det vill säga om Destination Kalmars hemsida och 

tryckta marknadsföring innehåller det som teorin beskriver att de bör innehålla, skapade 

vi istället ett antal olika frågor (se bilaga “Innehållsanalys”) som vi har utgått från. 

 

En svaghet vid innehållsanalys av hemsidan är att den endast har undersökts under en 

tidsperiod. Då detta skedde i december var det under tillfället stort fokus på jul och nyår 

på hemsidan. Hade analysen skett under en annan tidpunkt på året hade den sett väldigt 

annorlunda ut. Detta var inte ett problem för analysen av magasinen då magasinen för 

både sommar- och höst/vintersäsongen fanns tillgängliga, och vilket gjorde att vi kunde 

undersöka de magasin som finns för de olika säsongerna. 

 

Då en innehållsanalys är svår att genomföra helt objektivt och ofta tenderar att vara 

subjektiv i någon form (Smith, 2010), har vi försökt att inte vara subjektiva genom att 

välja tillvägagångssätt (se ovan) som kan anses vara objektiva. Risken för subjektivitet i 

innehållsanalysen har även minskat då vi enbart har undersökt det manifesta innehållet i 

marknadsföringsmaterialet. 
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2.3.3 Strukturerade intervjuer 

Intervjuer har genomförts för att komplettera innehållsanalysen, då exempelvis hur 

Destination Kalmar arbetar med bakomliggande faktorer och strategier inte går att 

besvara fullt ut genom innehållsanalysen. Vi har genomfört strukturerade intervjuer (se 

bilaga 2 för intervjufrågor) med två personer inom Destination Kalmar, Jenny Roloff 

som är marknadsföringsansvarig hos Destination Kalmar samt Stefan Johnson som är 

turistchef på Kalmar turistbyrå. Vi valde att endast genomföra dessa två intervjuer då vi 

efter intervjuerna upplevde att empirisk mättnad hade uppnåtts. De valda 

intervjupersonerna var de som var mest kvalificerade att besvara intervjufrågorna, och 

därför ansågs det vara osannolikt att ny information skulle framkomma från ytterligare 

intervjuer. De frågor som har använts i intervjuerna har baserats på slutsaster från teori, 

eftersom dessa teorier sedan har prövats genom insamling av empiri, i form av 

innehållsanalys av marknadsföringsmaterial och intervjuer. Vi har valt att använda oss 

av strukturerade intervjuer eftersom vi hade specifika teoribaserade frågor som behövde 

besvaras. Totalt var intervjuerna på cirka en och en halv timme. Smith (2010:110) 

förklarar att intervjuer är effektivt att använda när mer djupgående information om ett 

område från ett mindre urval önskas. 

 

De problem som kan uppstå när intervjuer används som metod för insamling av empiri 

kan vara att man ställer ledande frågor som leder till ett svar som intervjuaren vill höra, 

och inte det som respondenten egentligen skulle ha svarat. När intervjun handlar om 

exempelvis en organisation kan det även hända att respondenten ger strategiska svar 

som bidrar till positiva konsekvenser för personen eller organisationen (Smith, 

2010:116). Detta har undvikits då varje fråga har handlat om de konkreta åtgärder som 

organisationen gör och inte om de är bättre eller sämre eller personalens personliga 

värderingar. 

 

2.4 Metod för analys 

Denna uppsats är strukturerad så att analysen sker i varje kategorikapitel (underrubrik). 

Först presenteras teorier och sedan jämförs de med vårt empiriska material. I analysen 

av empiri i förhållande till teori har vi använt oss av en komparativ metod för att vi gör 

en normativ studie, där teori ställs mot empiri för att undersöka likheter och skillnader 

(ne.se, 2015). De utvalda teorierna har jämförts med empirin från innehållsanalysen och 

de strukturerade intervjuerna för att se om teorierna om hur DMOs bör marknadsföra 
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sin destination stämmer överens med hur Destination Kalmar arbetar i praktiken. 

Jämförandet av teorierna och empirin har lett till att teorierna antingen har blivit 

bekräftade av praktiken eller inte. Bekräftande av teorierna har lett till att slutsatser har 

kunnat dras om ett antal olika aspekter som beskriver hur DMOs bör marknadsföra sin 

destination. Dessa slutsatser presenteras i avsnittet “Slutsatser och begränsningar”. 
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3 Branding och positionering 

 

Traditionell marknadsföring brukar fokusera på fyra P, på engelska place, price, product 

och promotion, men Page & Pike (2013) argumenterar att DMOs endast har makten att 

påverka promotion av destinationen, det vill säga marknadsföringen. Marknadsföring av 

destinationer började ta fart på 1990-talet och har vuxit mycket sedan dess. Exempelvis 

marknadsföringsstrategierna branding och positionering har ökat och en förklaring till 

detta är att DMOs har blivit mer medvetna om konsumenternas stora urval av 

destinationer (Pike, 2012). 

 

Page & Pike (2013) beskriver att för att vara konkurrenskraftiga och ha en ledande 

position på marknaden bör DMOs externa arbete följa tre steg, där de först behöver 

skapa ett varumärke, positionera sitt varumärke, och sist mäta effekterna av den 

positionering som de har gjort. Vi har valt att endast fokusera på de två första stegen då 

denna studie fokuserar konkret på hur DMOs bör marknadsföra destinationer och inte 

på hur de bör mäta resultaten som den marknadsföringen ger. 

 

3.1 Att skapa ett varumärke 

 

“A brand is a distinguishing name and/or symbol (such as a logo, 

trademark, or package design) intended to identify the goods or services 

to either one seller or a group of sellers, and to differentiate those goods 

from those of competitors.” (Aaker, 1991, citerad i Pike, 2004:74) 

 

Enligt Page & Pike (2013) är branding (att skapa ett varumärke) en grundpelare i 

marknadsföringen av en destination för de flesta DMOs. DMOs använder sig av 

branding genom platsnamnet, slogan och genom bilder (Pike, 2012), det vill säga 

branding finns med i all marknadsföring som en DMO producerar. Blain, Levy & 

Ritchie (2005) fann i sin studie att många DMOs definierar branding med att utveckla 

en logga för destinationen och att ha en slogan (beskrivs även ibland som tagline) som 

är en projektion av destinationens tänkta image. Destinationsbranding är dock en 

mycket mer komplicerad process än så. Pike (2004:74) beskriver att “it is useful to 

consider a brand as representing an identity for the producer and an image for the 

consumer”. 
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Destinationers loggor kan hjälpa DMOs att etablera varumärkesimage och identitet, 

något som är särskilt relevant innan den faktiska besöksupplevelsen. Loggor är ett sätt 

att skapa medvetenhet och kommunicera vissa attribut om en destination för att locka 

den målgruppen som DMOs försöker attrahera. Detta är en viktig del för att “sticka ut” 

bland den stora mängden av destinationer som en turist kan välja mellan (Blain, Levy & 

Ritchie, 2005). 

 

Effektiv destinationsbranding med hjälp av loggor kan inkludera att försäkra sig om att 

loggan differentierar destinationen och ger den ett unikt säljargument, att loggans 

design är i linje med DMOns avsikter, samt att se till att loggan matchar besökarnas 

uppfattning av destinationens image (Blain, Levy & Ritchie, 2005). DMOs måste vara 

försiktiga med vilka bilder och uppfattningar som skapas om deras destinationer genom 

deras marknadsföringskampanjer (Bornhorst, Ritchie, & Sheehan, 2009). Den bilden av 

varumärket som DMOs vill projicera till besökare kan tolkas väldigt annorlunda i 

verkligheten beroende på olika faktorer, exempelvis information från andra källor som 

media (Tasci & Kozak, 2006). 

 

Ett varumärke hjälper destinationen att differentiera sig från andra platser genom att 

följa en hållbar branding strategi. Det är inte tillräckligt att en destination är rik på 

kultur eller natur utan man bör fokusera på ett visst element som reflekterar platsens 

karaktär och låta det skapa identiteten för en destination, till exempel Big Ben i London 

(Tasci & Kozak, 2006:314). Litvin & Mouri (2009) fann i sin studie att destinationer 

bör fokusera sina marknadsföringskampanjer på deras ikoniska och välkända 

attraktioner, snarare än vanligare tillgångar som skulle kunna finnas var som helst. Detta 

leder till en mer gynnsam image av destinationen som ett semesterval. 

 

3.2 Kalmars varumärke 

Den officiella loggan för destinationen Kalmar är väldigt enkel. Den består endast av 

“KALMAR” i stora vita bokstäver med deras slogan under, som är “Upplevelser året 

runt”. Det är svårt att uppfatta hur själva designen av loggan förmedlar destinationens 

tänkta varumärke, men det manifesta budskapet i loggan i form av deras slogan 

förmedlar tydligt varumärket Kalmar och är centralt i Destination Kalmars arbete med 
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destination. Vi kan konstatera att destinationen Kalmars varumärke bygger sig på att 

Kalmar är en destination där det finns upplevelser året runt. 

 

Hemsidans grafiska utformning är också en del av Kalmars varumärke. 

Marknadsföringsansvarig beskriver att “Man jobbade fram ett grafiskt manér baserat på 

två färger. Det var terrakotta som stod för det historiska, anrika, gamla, man har ju det 

på slottet, den färgen bland annat, sedan var det blå-grått som var mer framtidstro, hav, 

lite kallare färger, så det var liksom dåtid möter nutid...” (Jenny Roloff, 2015). 

 

Vi anser att Destination Kalmars slogan (“Upplevelser året runt”) på ett tydligt sätt 

förmedlar destinationens tänkta profil, och den genomsyrar hela destinationens 

marknadsföring och produktutbud. Då den grafiska utformningen av deras logga kunde 

ha förmedlat destinationens profil på ett tydligare sätt, påverkade detta inte mycket då 

deras slogan är en del av deras logga. Vi kan konstatera att genom att Destination 

Kalmars logga och slogan tydligt förmedlar Kalmars varumärke kan de kommunicera ut 

de attribut av destinationen som de vill, och på så vis attrahera sina målgrupper. 

 

En stor del av Kalmars image och även profil involverar Kalmar Slott. På destinationens 

hemsida finns bilder på slottet genomgående med totalt sju (7) olika bilder (kalmar.com 

B, 2015, se bilaga 1). Turistchefen i Kalmar beskriver även att slottet är som “ett 

flaggskepp för Kalmar i sin profil” (Stefan Johnson, 2015). Vi kan konstatera att 

Kalmar Slott är en central del i Destination Kalmars marknadsföring och produktutbud, 

och vi uppfattar att slottet är Kalmars “ikoniska” och “välkända attraktion”. 

Marknadsföringsansvarig beskriver att slottet “är en anledning också till att man stärker 

Kalmars identitet som en historisk stad” (Jenny Roloff, 2015). Slottet agerar som en 

symbol för det historiska på destinationen, och det är slottet som turister vanligtvis 

förknippar med Kalmar. Genom att marknadsföra (och även använda sig utav) slottet, 

som är det ikoniska och välkända på destinationen, anser vi att Destination Kalmar kan 

differentiera sig mot andra destinationer som inte har en unik attraktion som Kalmar 

Slott, och blir på så vis inte lika utbytbar mot destinationer som är liknande Kalmar på 

andra sätt. 
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3.3 Att positionera varumärket och destinationen 

I sin bok “Destination Marketing Organisations” (2004) tar Pike upp Aakers (1996, se 

Pike 2004) teori om varumärkesidentitet (brand identity), varumärkesimage (brand 

image) och varumärkespositionering (brand positioning), tre kompontenter av 

begreppet varumärke (eng. brand). Enligt Aaker är varumärkesidentitet organisationens 

interna orientering som representerar självbild och den eftersträvade marknadsbilden. 

Varumärkesimage beskrivs vara den externa marknadens orientering, den faktiska 

bilden som innehas av konsumenter. Även Milman & Pizam (1995, citerad i Litvin & 

Mouri, 2009:152-153) beskriver att en destinations image är “defined as the visual or 

mental impression of a place held by the general public”. 

 

Figur 1 (Pike, 2004:112) 

 

Modellen (se figur) i Pike (2004) består av de två begreppen (varumärkesidentitet och 

varumärkesimage) och även begreppet varumärkespositionering som beskrivs vara 

samspelet mellan varumärkesidentitet och varumärkesimage. Varumärkespositionering 

beskrivs ytterligare som följande: 

 

“A brand position is the part of the brand identity and value proposition 

that is to be actively communicated to the target audience and that 

demonstrates an advantage over competing brands” (Aaker, 1996, 

citerad i Pike, 2004:111) 
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Varumärkespositionering består alltså av positionering av destinationsnamn, slogan och 

symboler (det vill säga varumärket) och är det som DMOs kan påverka och aktivt 

marknadsföra till potentiella besökare. En effektiv positionering av sitt varumärke kan 

agera som en konkurrensfördel för en destination (Pike, 2004). 

 

En av de största utmaningarna för DMOs är att vara framgångsrika med att differentiera 

sin destination från andra destinationer som erbjuder samma utbud (Pike, Murdy & 

Lings, 2011). DMOs måste ha en tydlig positionering mot sina konsumenter för att 

differentiera sig mot mängden av (ofta likartade) konkurrenter (Pike, 2012). En stor 

utmaning för DMOs är att smalna av sitt fokus till ett eller några få attribut av 

destinationen och positionera det, eftersom en destination representerar ett varierat 

sortiment av produkter. En fråga som då är viktig för DMOs att ställa sig är “vilken 

enstaka idé eller koncept står mitt varumärke för hos potentiella besökare?” (Pike, 

2004:117). Cox & Wray (2011) menar att det är viktigt för en destination och dess 

varumärke att den ses som unik och säregen jämfört med andra destinationer, därför bör 

DMOs arbeta för att utveckla och marknadsföra en upplevelse som särskiljer 

destinationen, en så kallad point of difference. 

 

Pike (2012) anser att en positioneringsstrategi som är baserad på kundvärde är mer 

effektiv än ett produktorienterad synsätt. En destinationspositionering som utgår från 

kundvärde kan få kontakt med kunderna baserat på deras motivationer och lockar då en 

större mängd besökare än positionering som fokuserar på produkter och dess attribut. 

Själva kärnan i positionering är att fokus ligger på kundens behov och önskemål och 

inte på produkterna (Pike, 2012). 

 

Ibrahim och Gill (2005) menar att mätning av kunders uppfattning och tillfredsställelse 

kan resultera i identifiering av specifika nischmarknader som kan användas för att 

utveckla och främja en effektiv positionering för en destination. Valet av lämpliga 

nischmarknader baserade på unika attribut på destinationen kan differentiera 

destinationen, och på så sätt möta kunders krav på speciella semestermål (Ibrahim & 

Gill, 2005). Att använda sig av välutvecklade nischbaserade marknadsföringsstrategier 

kan leda till marknadstillväxt. För att utveckla sådana marknadsföringsstrategier måste 

turismansvariga på destinationen mäta den image som besökarna har av destinationens 

turismprodukter och identifiera hur nöjda de är med de produkterna (Ibrahim & Gill, 
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2005). DMOs bör ta hänsyn till socio-demografiska influenser när de planerar sina 

marknadsföringsstrategier för att försäkra sig om att de levererar rätt sorts 

turismprodukter och lockande budskap till de olika målgrupperna (Ibrahim & Gill, 

2005). 

 

3.4 Positionering av Kalmar 

I Destination Kalmars arbete för att differentiera sig och positionera sitt varumärke på 

marknaden arbetar de aktivt med att skapa upplevelser året runt, i enlighet med deras 

slogan “Upplevelser året runt”. I vår innehållsanalys upptäckte vi ett 20-tal olika 

aktiviteter som var specifikt säsongsbaserade. Även turistchefen i Kalmar beskriver hur 

deras slogan finns med i arbetet: “Det är ju en tagline som finns med i helheten, vi 

jobbar ju självklart för ett året-runt perspektiv i någon form utav upplevelsebank som 

ska finnas året runt.” (Stefan Johnson, 2015). 

 

Som kan ses i innehållsanalysen (se bilaga 1) upptäckte vi ett antal genomgående teman 

i Destination Kalmars marknadsföringsmaterial. De teman var kultur, historia, natur och 

friluftsliv, sport/motion, shopping, och även evenemang. De olika evenemangen 

passade även in under de andra teman, men vi valde att ha evenemang som ett separat 

tema eftersom väldigt mycket av marknadsföringen var av just evenemang. Dessa teman 

uppfattas vara de attribut som Destination Kalmar har valt att satsa på i sin profilering 

och även positionering av destinationen. Beskrivningen av Kalmar på hemsidan stöttar 

även vår slutsats och lyder även som följande: 

 

“Upplevelser året runt 

Kalmar är en stad full av kontraster. Här möts dåtid och nutid, 

avkoppling och puls. Historiska byggnader, kullerstensgator och vackra 

parker ger staden charm och karaktär. Samtidigt finns det ett stort utbud 

av butiker, restauranger och pubar. Det finns ett modernt universitet, 

multinationella företag och en flygplats tio minuter från stadskärnan. På 

promenad- och cykelavstånd kan du uppleva parker, ängar, hav, 

kullerstensgator, butiker, museer och kaféer. Och ett alldeles riktigt 

slott med tinnar och torn. Under hela året kan du njuta av konserter, 

teaterföreställningar och andra evenemang. I Kalmar finns det 

upplevelser året runt.” (kalmar.com C, 2015) 
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Genom att fokusera på dessa olika attribut kan de under hela året erbjuda upplevelser till 

besökare, och då positionera sin destination som en destination som erbjuder 

upplevelser året runt. Vår slutsats är att detta är deras point of difference i förhållande 

till andra (liknande) destinationer. Genom att erbjuda möjligheten för besökare att 

uppleva destinationen under hela året, när andra destinationer endast kan erbjuda 

upplevelser under specifika säsonger, särskiljer sig Kalmar tydligt från de andra 

destinationerna. De har då även någonting unikt att marknadsföra gentemot andra 

destinationer, vilket kan leda till att de sticker ut i mängden. 

 

Evenemang är enligt Destination Kalmar någonting som är väldigt viktigt i Kalmars 

profil, och för att differentiera sig från andra, och Destination Kalmar arbetar mycket 

för att evenemangsägare ska välja att placera sina evenemang i Kalmar framför andra 

(större) städer. En viktig del i att attrahera evenemang är att skapa rätt förutsättningar 

för att kunna hålla i evenemangen, exempelvis byggde kommunen ett område med 

beach-volleybollplaner och fick därefter förfrågan från svenska fotbollsförbundet om de 

ville arrangera Beach Soccer SM. För att differentiera sig arbetar de även med att skapa 

evenemang som inte finns någon annanstans eller på få ställen (Jenny Roloff, 2015). 

 

Nyckelordet i Kalmars profil är attraktivitet, både för evenemangsägare och besökare, 

att de ska vara attraherade att komma till Kalmar. Destination Kalmar vill att de större 

evenemangen ska bli som festivaler eller stadfesten där alla känner “det här händer i 

min lilla stad, min destination och det vill jag också uppleva” (Stefan Johnson, 2015). 

Besökare har även varit väldigt nöjda med evenemang i Kalmar, och Destination 

Kalmar har därför fortsatt på det spåret (Stefan Johnson, 2015). 

 

Destination Kalmar nämner även att en annan viktig del i profileringen är satsningen på 

att lyfta fram de olika bitar som bidrar till känslan av Kalmar. Då nämns värdeord som 

historia, kultur samt stadens puls, evenemang och annat som händer i staden (Stefan 

Johnson, 2015; Jenny Roloff, 2015). De arbetar även med profilerande saker som gör att 

Kalmar sticker ut samt betonar vikten av att vara först med dessa saker. Jenny Roloff 

menar att det blir det ingen effekt av det man gör om någon annan redan har gjort det. 

Exempel på detta i Kalmar är Kalmar-skylten (en stor skylt som syns från vattenhållet 

när man kommer in till gästhamnen i Kalmar) och övergångstället i Pride färger som 
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gjordes för att uppmärksamma Kalmar Pridefestival (Jenny Roloff, 2015). När dessa 

genomfördes var de unika i sitt slag och blev mycket diskuterat, vilket i sin tur bidrog 

till profileringen av Kalmar. 

 

Vi kan konstatera att Destination Kalmar fokuserar mycket på att skapa evenemang 

(speciellt större evenemang) som turister är positiva till, för att attrahera besökare till 

destinationen och differentiera sig från andra destinationer. De inriktar sig även på att 

skapa aktiviteter eller attraktioner som är unika för destinationen. 

 

Destination Kalmar har även gjort mätningar av vad allmänheten förknippar med 

Kalmar. Det handlar ofta om Kalmar Slott, Kalmar FF, Ölandsbron och att staden ligger 

vid kusten (Jenny Roloff, 2015). Vi kan dra slutsatsen att genom att de gör mätningar av 

turisters image av Kalmar kan Destination Kalmar använda sig av turisternas image i sin 

marknadsföring, och när de bestämmer vilka målgrupper de vill rikta in sig på. De kan 

då identifiera olika potentiella nischmarknader, som exempelvis besökare intresserade 

av historia och kultur, idrott, eller natur. Det är även just dessa nischmarknader som de 

positionerat destinationen på (se mer under “Skapande av kundrelationer”). 

 

Som nämns ovan förknippar många Kalmar med Kalmar Slott. Slottet används 

genomgående i Destination Kalmars marknadsföring och produktutbud, och vi anser att 

de genom att genomgående använda slottet kan attrahera målgrupper som exempelvis är 

intresserade av kulturturism. Vi anser att genom att använda en positioneringsstrategi 

som är baserad på kundvärde istället för ett produktorienterat synsätt kan Destination 

Kalmar attrahera besökare på ett mer effektivt sätt, då de redan vet att besökarna är 

intresserade av det de erbjuder. 
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4 Marknadsför i rätt informationskanaler 

 

4.1 Integrerad marknadsföring online - offline 

På grund av att DMOs har ett sådant stort fokus på marknadsföring sågs internet, när det 

kom, som en ny revolutionerande miljö för deras “informations-intensiva” 

marknadsföringsstrategier. Genom att använda sig av de nya fördelarna som internet 

hade började DMOs marknadsföra sina destinationer på ett nytt sätt. Destinationens 

hemsida blev nu huvudverktyget för organisationens marknadsföring, med målet att 

erbjuda övertygande information till turister. På detta sätt kunde man sätta ord på det 

abstrakta med turismprodukter. Än idag använder sig DMOs av dessa strategier för att 

influera turisters sökande efter den information de behöver för att ta ett beslut (Kim, 

Ma, & Kim, 2006, se Morosan, 2008:217). 

 

Li & Wang, (2010) menar att det är nödvändigt för DMOs att ha sina egna hemsidor för 

att vara konkurrenskraftiga. DMOs kan använda internet för att marknadsföra och göra 

reklam för destinationen till potentiella besökare. När turisterna besöker hemsidan 

brukar de generellt inte ha tagit specifika beslut om resan, utan är i detta stadie relativt 

lättpåverkade. Då tenderar besökare av hemsidan även att lättare övertygas att förlänga 

sin vistelse på destinationen. En förklaring till detta beskriver Morosan (2008) vara att 

de genom hemsidan upptäcker fler attraktioner som de vill besöka. Exponering av 

informationen på en destinations officiella hemsida kan öka besökares inverkan på 

destinationen. En ökning i antalet attraktioner som turisterna besöker kan resultera i en 

mängd fördelar för destinationen, som ökade utgifter för turisterna, vilket leder till 

högre ekonomisk inverkan på destinationen (Morosan, 2008). På grund av detta är det 

gynnsamt för DMOs att få turister att besöka hemsidan. 

 

Vissa forskare trodde att på grund av att internet började användas skulle DMOs kunna 

skära ned på sin marknadsföring som skedde offline genom att fokusera mer på 

marknadsföringen på internet (Lau, Li, Lam, et al., 2001; Buhalis, 2003, se Morosan, 

2008:218). Trots att den största delen av marknadsföring idag sker på internet (Frew & 

Dorren, 1996; Lau, et al., 2001, se Morosan, 2008:218) behöver DMOs fortfarande 

satsa mycket på både online och offline marknadsföring, i form av hemsidor och 

resetidningar, dagstidningar, reklamskyltar, reseguider etc. (Lau, et al., 2001, se 

Morosan, 2008). Morosan (2008) menar på att eftersom turister blir influerade av både 



- 24 - 

destinationers officiella hemsidor och reseguider bör DMOs fortfarande satsa på en viss 

del tryckt marknadsföring, möjligtvis med en minskning av marknadsföring i form av 

tidningsartiklar eller reklamannonser i dagstidningar, eftersom de inte influerar besök av 

destinationen i samma utsträckning. 

 

Det mest effektiva sättet att marknadsföra sin destination på är dock genom en 

kombination av marknadsföringsmedel i olika informationskanaler som består av en 

officiell hemsida för destinationen och reseguider. Hemsidor och reseguider erbjuder 

information på ett strukturerat och detaljerat sätt, vilket gör att turisten enkelt kan hitta 

den information som den söker. När turisten söker information genom dessa medel är 

den hela tiden är mottaglig för annan information från DMOs. För att DMOs ska kunna 

dra fördel av den här kombinationen av marknadsföring bör DMOs uppmana användare 

av reseguider att besöka deras hemsida, och även erbjuda möjligheten att beställa 

reseguider på hemsidan (Morosan, 2008). 

 

4.2 Destination Kalmars integrerade marknadsföring online - offline 

Destination Kalmar marknadsför främst i två olika informationskanaler, på internet i 

form av destinationens officiella hemsida, och offline i form av magasin. Destination 

Kalmar har alltså inga reseguider, men magasinen täcker dock in ungefär samma 

information som en reseguide, förutom viss praktiskt informationen om destinationen, 

och annan fakta om destinationen (se bilaga 1). 

 

På hemsidan finns en rubrik som heter “Broschyrer” där de tre olika magasinen 

antingen kan beställas eller läsas online i form av en PDF (kalmar.com D, 2015). I 

magasinen hänvisar de ofta till de hemsidor som relaterar till den artikel eller 

marknadsföring som finns för mer information, vilket nödvändigtvis inte behöver vara 

kalmar.com. Faktum är att vanligtvis är det inte destinationens officiella hemsida som 

det hänvisas till, utan den hemsida som är relevant för det evenemang eller attraktion 

som marknadsförs, exempelvis “kalmarsalen.se” vid konserter på KalmarSalen, 

“kalmarslott.se” vid marknadsföring av aktiviteter på slottet, eller 

“handelsstadenkalmar.se” vid shopping i Kalmar. Om informationen däremot finns på 

den officiella hemsidan hänvisas det till den, exempelvis vid marknadsföring av paket, 

då det hänvisas till “kalmar.com/paket” (kalmar.com E, 2015; Kalmarmagasinet 2015 

tema sommar, 2015; Kalmarmagasinet 2015 tema höst och vinter, 2015).  
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Turistchefen menar dock på att “det [hemsidan] är navet för all vår centrala information, 

dit vi försöker att driva så mycket utav den kommunikativa dialogen med gästerna. Vi 

vill att de ska ta sig dit för att de ska verifiera vad vi har och vad Kalmar kan erbjuda, 

och viktigt för oss att lyfta fram det som är aktuellt i nuet, för att hela tiden liksom möta 

dem kommunikationsmässigt.” (Stefan Johnson, 2015). När Destination Kalmar 

marknadsför destinationen genom annonser hänvisas det alltid till den officiella 

hemsidan (Jenny Roloff, 2015). 

 

Även om det inte hänvisas till den officiella hemsidan i så stor utsträckning i 

magasinen, hänvisas det ändå till hemsidor som ger information om aktiviteter på 

destinationen, vilket fortfarande leder till ökad turism till Kalmar. Vi kan dra slutsatsen 

att det negativa med detta dock är att på dessa hemsidor exponeras inte turisten för 

information om och marknadsföring av andra aktiviteter som finns på destinationen. Då 

magasinen beställs eller kan läsas direkt på hemsidan kan det antas att turisten i många 

fall redan har besökt hemsidan vid kontakt med magasinen, men då dessa magasin finns 

på turistbyrån och kanske även på andra platser på destination, är detta inte alls 

någonting som är garanterat. Vi anser att genom att inte integrera sin marknadsföring 

fullt ut kan det bidra till att turister missar information om aktiviteter som de annars 

hade deltagit i, vilket gör att destinationen försummar potentiella positiva konsekvenser. 

 

Destination Kalmar håller även på att utveckla en app, som i stort sett ska innehålla 

samma information som finns på hemsidan, men som presenteras på ett annat sätt. 

Marknadsföringsansvarig på Destination Kalmar beskriver det så här: “Sedan jobbar vi 

även med att ta fram en officiell app för Kalmar med fokus på evenemang, och att man 

ska kunna styra sina och prenumerera på de intresseområden som verkligen intresserar 

mig…” (Jenny Roloff, 2015). Trots att teorin inte nämner att DMOs behöver ha en egen 

app för att vara konkurrenskraftiga, anser vi att det ändå kan vara gynnsamt för 

destinationer att ha en mobilanpassad hemsida, så att besökaren enkelt kan få tillgång 

till informationen direkt i sin mobil. 

 

4.3 Att synas i sökmotorer 

Eftersom turister tenderar att utgå från en sökmotor när de påbörjar sitt online-sökande 

efter information (Choi, Lehto & Oleary, 2007) är det även viktigt för destinationer att 



- 26 - 

den officiella hemsidan syns på internet. För att hemsidan ska synas på internet behöver 

den vara högt upp på en sökmotors resultatlista (Pan, 2015). När en hemsida hamnar 

högt upp på listan är det troligare att den får mer besökare som är i tidigare stadier av 

sitt reseplanerande (Choi, Lehto & Oleary, 2007). Förutom att hamna långt upp på 

resultatlistan inom deras utvalda sökfraser behöver det även finnas en relevant text 

under länken, så att personer klickar på länken, vilket i sin tur till slut leder till fler 

besökare till destinationen (Pan, 2015). Det kan vara avgörande för en destinations 

hemsida att även ha passande nyckelord på sidan, så väl som en passande beskrivning 

(Choi, Lehto & Oleary, 2007). Det är svårt för destinationer att nå högt upp på 

resultatlistan vid mer allmänna sökningar, på grund av detta bör DMOs satsa mer på sin 

nischmarknad, speciellt om det finns mycket konkurrens i området. Att hitta och 

fokusera på att marknadsföra sig till sin nischmarknad är avgörande i en värld av 

sökmotorer (Pan, 2015). 

 

4.4 Kalmars synlighet i sökmotorer 

Kalmars officiella hemsida har inga nyckelord, utan endast en beskrivning som lyder 

som följande: “Kalmars officiella besöks- och evenemangsguide. Här bokar du hotell, 

stuga, vandrarhem och camping. Du hittar också information och erbjudanden både för 

dig som bor i Kalmar och för dig som planerar ett besök.” (kalmar.com B, 2015). 

Destination Kalmar beskriver att “Webben är ju naturligtvis vårt viktigaste verktyg. Vi 

jobbar jättemycket med den, vi jobbar också för att den ska synas i sökmotorerna...” 

(Jenny Roloff, 2015). 

 

Då det kan vara svårt för Kalmar att synas enbart genom användning av en passande 

beskrivning, har de istället lyckats hamna högt i resultatlistan på Google vid mer 

allmänna sökningar genom att vara framgångsrika inom en av sina nischmarknader 

(som sommarstad). Artikeln på reseguiden.se om Kalmars utmärkelse som “Årets 

Sommarstad 2015” är tvåa på resultatlistan vid sökningen “Populära städer i Sverige”, 

“Turiststäder i Sverige” och “Populäraste turiststäderna i Sverige” (Google.se, 2015), 

vilket har lett till att destinationen har blivit synlig i sökmotorer. 

 

Destination Kalmars framgång med att hamna högt på resultatlistan även vid mer 

allmänna sökningar genom att skapa en attraktiv destination som är framgångsrik på en 

av sina nischmarknader, har lett till att marknadsföring av destinationen når turister i ett 
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tidigt skede av deras reseplanerande. Vi kan dra slutsatsen att genom att marknadsföring 

av destinationen finns med högt upp på sökmotorers resultatlistor ökar chansen att 

turister influeras av destinationsmarknadsföringen, och tillslut väljer att besöka 

destinationen. 
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5 Turisters informationsbehov 

 

5.1 På internet 

Morosan (2008:217) beskriver att ett flertal tidigare studier har undersökt anledningarna 

till varför turister söker information om destinationer på internet. Dessa är:  

 Turister söker efter information som stöttar deras köpbeslut eller vill ta reda på 

mer om specifika attraktioner.  

 Turister använder sig av internet för att de vill minska de upplevda riskerna 

associerade med deras köp.  

 Turisterna värdesätter användandet av internet då det är ett bekvämt sätt att nå 

ett stort urval av produktalternativ.  

 Turister besöker en destinations officiella hemsida för att få övergripande 

information om destinationen  

 

Eftersom en destinations officiella hemsida är till för att tjäna besökarnas behov är det 

viktigt att hemsidans design utformas på ett sådant sätt som gör det enkelt för besökaren 

att navigera på den (Giannopoulos & Mavragani, 2011). Enligt Shanshan, Law & 

Buhalis (2008) bör de som designar en destinations officiella hemsida fokusera på vad 

användarna letar efter när de utformar den. Enligt studien vill besökare av destinationers 

hemsidor se en hemsida med hög kvalitet som är användarvänlig. Besökaren kan då på 

ett snabbt sätt hitta den information som besökaren letar efter. En framgångsrik 

destinationshemsida bör inte bara vara en plats för information om destinationen, utan 

även en plattform som är enkel att använda (Shanshan, Law & Buhalis, 2008). För att 

vara säkra på att den färdiga hemsidan uppfyller dessa krav är det viktigt att 

marknadsföringspersonalen på DMOs samarbetar med de som designar hemsidan under 

själva skapandet av hemsidan (Giannopoulos & Mavragani, 2011). 

 

En destinationshemsida behöver bestå av olika sorters information beroende på hur stor 

destinationen är, då turisters behov och förväntningar på informationen skiljer sig 

beroende på om de letar information om ett land eller en stad. Om hemsidan 

marknadsför ett helt land behöver det finnas allmän information om historia, geografi, 

reseinformation, ekonomisk information och kultur. Om hemsidan däremot är för en 

mindre destination, som exempelvis en stad, behöver information vara mer specifik och 

fokus bör ligga på aktiviteter (Choi, Lehto & Oleary, 2007) och attraktioner (Morosan, 
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2008). En destinations officiella hemsida kan innehålla en mängd olika funktioner, som 

exempelvis bokningsinformation, kartor, information om restauranger och boende etc. 

(Choi, Lehto & Oleary, 2007). 

 

DMOs marknadsföring på internet bör involvera kommunikation med kunder och aktivt 

arbete för att skapa kundrelationer genom att förstå deras behov och önskemål. 

Informationskanaler på internet bör vara till för mer än att bara ge information. I 

verkligheten utnyttjar DMOs sällan denna möjlighet till interaktivitet på internet till 

max. Oftast används de officiella hemsidorna mest som en informationskanal om 

produkter och tjänster och inte som ett sätt att öka värdet för kunderna genom 

interaktivitet (Wang, 2008). 

 

5.2 Destination Kalmar på internet 

Som kan ses i innehållsanalysen, finns det information om ett stort antal olika saker på 

den officiella hemsidan. Hemsidan har ett brett utbud av information, som täcker in 

både praktisk information om bokning, att ta sig till/från eller på destination, 

evenemang, aktiviteter, sevärdheter, destinationen i sig, bo och äta, så väl som fakta om 

evenemang, aktiviteter, destinationen i sig och sevärdheter (kalmar.com B, 2015). Vi 

kan därför dra slutsatsen att det finns övergripande och användbar information om 

destinationen på hemsidan.  

 

Förutom den övergripande information om destinationen Kalmar som finns på 

hemsidan (se ovan), går det även att boka hotell och resor, och även söka efter 

matställen och barer, aktiviteter och evenemang och se dess priser och plats på 

hemsidan. Hemsidan är uppbyggd av ett antal olika huvudflikar: “Bo”, “Göra”, 

“Evenemang”, “Äta”, “Resa” och “Paket”. Under dessa huvudflikar finns det även 

underflikar (kalmar.com B, 2015), som vi anser underlättar användarens navigering på 

hemsidan. På hemsidan finns ytterligare sidor: “Om Kalmar” och “Kontakt”. Det finns 

även en kartfunktion där användaren kan kryssa i kategorier, exempelvis “Caféer” eller 

“Julevenemang”, och få upp platserna för var alla caféer finns eller julevenemang äger 

rum på kartan. Hemsidan finns på tre språk, svenska, engelska och tyska (kalmar.com 

B, 2015). Vi anser att den information som finns på hemsidan är väsentlig och ger 

tillräcklig upplysning sitt område. Exempelvis information om evenemang innehåller 

information om akten, hur biljetter köps och pris, när akten äger rum och var, och en 
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länk till en hemsida med mer information om akten (kalmar.com B, 2015). Vi kan 

konstatera att de huvud- och underflikar som finns på hemsidan kombinerat med 

sökfunktionen gör att det snabbt och enkelt går att hitta det man söker på hemsidan, och 

att den är användarvänlig. Vi anser även att informationen på hemsidan är av hög 

kvalitet. 

 

Som beskrivs ovan finns det både information om aktiviteter på destinationen så väl 

som fakta om destinationen. Eftersom majoriteten av hemsidans huvudflikar och dess 

innehåll fokuserar på att marknadsföra och erbjuda information om aktiviteter på 

destinationen, och resterande flikar erbjuder behövlig praktiskt information för turisten 

(så som information om boende och resande till och från destinationen), eller fakta om 

destinationen (kalmar.com B, 2015), kan vi dra slutsatsen att destinationens officiella 

hemsida är aktivitetsorienterad. 

 

Eftersom Kalmar endast har ett fåtal permanenta attraktioner (exempelvis Kalmar Slott) 

fokuserar hemsidan som sagt på att marknadsföra en mängd olika aktiviteter 

(permanenta, tillfälliga, eller engångsaktiviteter) som kan genomföras på destinationen. 

Även dessa aktiviteter anser vi kan tänkas influera potentiella besökares inverkan på 

destinationen. 

 

Vi har kommit fram till att Destination Kalmars hemsida uppfyller de krav som 

besökare har på en destinations officiella hemsida, vilket leder till att potentiella 

besökare enkelt kan hitta det de letar efter och få svar på sina frågor om destinationen. 

Vi anser att om kraven på hemsidan inte hade uppfyllts finns möjligheten att den 

potentiella besökaren istället väljer bort destinationen för en annan. Om dessa områden 

inte behandlas behöver användaren hitta den information som den söker någon 

annanstans. Om personen inte är villig att göra det kan det leda till att den istället väljer 

att besöka en annan destination, vilket leder till negativa konsekvenser för 

destinationen. 

 

Hemsidan används främst som en plattform för marknadsföring men det finns även 

möjlighet att skicka in frågor direkt på hemsidan. Besökare kan enkelt hitta “kontakt”-

sidan på Destination Kalmars hemsida (kalmar.com F, 2015), där det bland annat finns 

frågeformulär, kontaktuppgifter (telefonnummer, e-mail samt besöksadress) till all 
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personal inom Destination Kalmar (även turistbyrå och Kalmar Slott), och länkar till 

Destination Kalmars konto på Facebook, Twitter och Instagram. Det mesta av deras 

tvåvägskommunikation verkar dock ske på Facebook (facebook.com, 2015, se bilaga 1) 

där de regelbundet lägger ut inlägg om kommande evenemang och är snabba på att 

svara på kommentarer. På Facebook finns också möjlighet att skicka privata 

medelanden till Destination Kalmar och få snabba svar. Även här kan man lätt hitta 

kontaktinformation till Destination Kalmar och länk till hemsidan. 

 

Eftersom Destination Kalmar kommunicerar med sina kunder i ett antal olika 

informationskanaler, vilket gör att kunderna kan ställa (och få svar på) sina frågor direkt 

när de uppstår, och inte behöver spendera tid att försöka hitta svaret på något annat håll, 

eller inte alls, kan vi konstatera att Destination Kalmar nyttjar internet för interaktivitet 

med kunder på ett förmånligt sätt. 

 

5.3 Tryckt marknadsföring 

Tryckt marknadsföring i form av broschyrer kan influera turisters resebeslut. DMOs 

måste ta hänsyn till att det finns turister som inte använder sig av internet. De turister 

som inte är besökare av destinationens officiella hemsida är mer benägna att influeras 

av magasin och vägskyltar. Dessa turister influeras av just reklam i magasin och 

vägskyltar för att de tenderar att influeras av kortvarig exponering av marknadsföring. 

Det finns inga tydliga bevis för om det är att det är hög kvalitet på marknadsföringen 

eller att turisten har stor kännedom om destinationen sedan innan som gör att dessa 

turister influeras av reklam längs med vägar eller i dagstidningar och magasin 

(Morosan, 2008). 

 

För att influera en persons beslut om att besöka en destination behöver informationen i 

broschyren anses vara användbar. Hur användbar informationen i broschyren anses vara 

är det viktigaste för att broschyren ska vara effektiv. Tidigare besök till destinationen 

som broschyren gör reklam för anses även vara viktigt (Zhou, 1997). Morosan (2008) 

påpekar att oberoende av varför icke-internetanvändare influeras av dessa medel, är de 

effektiva medel för DMOs att använda när de vill locka dessa turister till sin destination. 
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5.4 Destination Kalmars tryckta marknadsföring 

Destination Kalmars tryckta marknadsförings består främst av tre magasin som de 

publicerar under året. Det finns ett magasin för sommarsäsongen, ett för höst- och 

vintersäsongen och ett som inriktar sig på att leva i Kalmar. Magasinen består av 

marknadsföring av olika aktiviteter och sevärdheter, både i form av 

evenemangskalendrar och direkt fakta om aktiviteten, och artiklar om aktiviteten eller 

sevärdheten. Det finns även artiklar om utvecklingar i staden och historisk fakta om 

platser. Även annonser från lokala företag finns med i magasinen (Kalmarmagasinet 

2015 tema sommar, 2015; Kalmarmagasinet 2015 tema höst och vinter, 2015; se bilaga 

1) Destination Kalmar använder magasinen för att exempelvis ge en bredare bild av 

staden och marknadsföra de aktiviteter som annars inte skulle synas (Jenny Roloff, 

2015).  

 

Som kan ses i innehållsanalysen (se bilaga 1) är informationen i magasinen är till stor 

del den samma som på hemsidan, men i magasinen finns det en aning mer djupgående 

information, och även texter som kanske inte klassas som direkt marknadsföring, utan 

är mer som reportage av händelser i staden. Marknadsföringen i magasinen anser vi är 

lika användbar som marknadsföringen på hemsidan då de innehåller samma sorts 

information, i vissa fall även samma text. Magasinen innehåller även många bilder och 

sidorna består av ungefär hälften text, vilket vi anser gör att det enkelt går att uppfatta 

vad sidan handlar om och hitta det man är intresserad av (Kalmarmagasinet 2015 tema 

sommar, 2015; Kalmarmagasinet 2015 tema höst och vinter, 2015; se bilaga 1) Då 

magasinen både har mycket och användbar information, och är användarvänliga kan vi 

konstatera att Destination Kalmars tryckta marknadsföring uppfylla de krav som teorin 

beskriver. Detta leder till att de även kan attrahera besökare som inte använder sig utav 

internet. 

 

Marknadsföringsansvarig beskriver att magasinen är “fruktansvärt effektiva” hos icke-

internetanvändare. Flyers och annonser används även ibland, men då marknadsförs 

endast det som Destination Kalmar tror lockar besökare (Jenny Roloff, 2015).  
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6 Marknadsför till rätt personer vid rätt tidpunkt 

 

6.1 Säsongsproblematik 

Turister nu för tiden är mer platsspecifika och upplevelsespecifika, de letar efter det som 

är unikt. Turister reser för att de har ett speciellt intresse, vilket motiverar dem att välja 

en viss destination. Många massturismdestinationer kämpar med säsongproblematik på 

grund av den säsongbetonade produkten, bestående av sol och sand vilket ofta betyder 

att en destination är lätt utbytbar då destinationen skulle kunna vara var som helst. 

Alltså kan den image turister har av en destination vara en stark barriär för 

destinationens turismsäsong. Detta är på grund av att turisterna har skapat en 

säsongsrelaterad bild av destinationen och främst associerar den med exempelvis sol- 

och strandsemester vilket begränsar deras förmåga att se andra produkter som kan 

erbjudas under vintersäsongen (Koutra & Karyopouli, 2013). 

 

Det finns orsaker till säsongsproblematik som beslutsfattare, så som DMOs, kan 

påverka (festivaler och event etc.) och sådant som inte kan påverkas (exempelvis 

klimat) (Cuccia & Rizzo, 2011). Mitchell & Hall (2003) nämner även socialt tryck och 

sportsäsong (exempelvis skidor på vintern) samt tradition (exempelvis att fortsätta ta 

semester under skollov fast barnen inte längre går i skolan) som orsaker till 

säsongsproblematik för turismdestinationer. 

 

Ett verktyg som destinationer använder för att försöka minska säsongsproblematiken är 

just marknadsföring. Att differentiera turismprodukten är en vanlig strategi för att 

minska säsongsproblematiken på destinationer (Cisneros-Martínez & Fernández-

Morales, 2015). Special interest tourism (SIT) och alternativ turism används ofta för att 

differentiera en plats och motverka säsongsproblematiken (Koutra & Karyopouli, 2013). 

Kulturturism används ofta för att motverka säsongsberoendet på mogna destinationer i 

livscykeln. Några anledningar till detta är att kulturturister generellt sett har en högre 

inkomst och spenderar därför mer pengar, de är mer intresserade av lokala 

kvalitetsprodukter än massproducerade produkter, och de är mer självgående resenärer 

och är inte beroende av resebyråer och andra externa arrangörer (Figini & Vici, 2012). 
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6.2 Kalmars säsongproblematik  

Kalmar har en image som sommardestination med en högsäsong under veckorna 28-31 

(Stefan Johnson, 2015). Detta syns särskilt då Kalmar blev framröstat som årets 

sommarstad i Sverige (reseguiden.se, 2015). Destination Kalmar vill dock att Kalmar 

ska vara en året runt-destination och arbetar mycket med att förlänga sommarsäsongen 

genom att ha attraktiva händelser både i början och slutet av säsongen. Turistchefen ger 

ett exempel på detta: 

“... då gör vi Skandinaviens största hundtävling som går av stapeln första veckan i juli 

månad som genererar många hitresande och det blir ju en effekt. Då kommer det ju ett 

par tusen gästnätter för ett sådant event som gör att destinationen är omtalad även i 

början på sommaren.”  (Stefan Johnson, 2015).  

 

Vi tolkar Destination Kalmars slogan “Upplevelser året runt” som ett tydligt försök till 

att förändra den nuvarande bilden som sommarstad, tillsammans med destinationens 

mängd av aktiviteter och evenemang som hålls över hela året, även om deras 

huvudsäsong är sommarsäsongen. Genom att arbeta med att erbjuda upplevelser året 

runt på destinationen kan Destination Kalmar attrahera besökare under alla säsonger, 

och är då inte längre begränsade till endast sommarsäsongen. Vi kan konstatera att detta 

kan leda till att destinationen kan erhålla de positiva konsekvenserna av turism i större 

utsträckning.  

 

Destination Kalmar arbetar även med att påverka bilden av Kalmar genom profilerande 

saker som gör att Kalmar sticker ut (Jenny Roloff, 2015), samt att skapa evenemang och 

upplevelser året runt och lyfta fram att det finns alltid någonting att göra i Kalmar 

(Stefan Johnson, 2015). Enligt marknadsföringsansvarig har 

destinationsmarknadsföringen olika innehåll och är indelad under året med en 

sommarkampanj från slutet av april till juni/juli samt en höst- och julkampanj (Jenny 

Roloff, 2015). Denna kampanj består främst utav Destination Kalmars magasin som 

släpps tre gånger om året och hemsidan som uppdateras regelbundet och är 

säsongsanpassad. Exempelvis i december marknadsförs det många jul- och 

nyårsevenemang och paketerbjudandet (se bilaga 1).   

 

Vi kan se att Kalmar som destination satsar mycket på kultur och historia samt ett stort 

utbud av evenemang för att differentiera sig, vilket ger destinationen en låg nivå av 
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utbytbarhet trots dess image som sommardestination. I innehållsanalysen (se bilaga 1) 

var kultur det tema som var överlägset störst i marknadsföringen av Kalmar. Vi kan 

konstatera att teori och empiri överensstämmer i att DMOs bör arbeta för att 

differentiera destinationen genom att satsa på special interest tourism för att minska 

destinationens nivå av utbytbarhet. 

 

Ett annat sätt som Destination Kalmar arbetar med säsongsförlängning är att alla som 

bor på hotell i Kalmar under sommartid får ett värdefullt erbjudande att komma tillbaka 

till Kalmar under perioden oktober till mars och stanna två nätter på ett hotell men bara 

betala för en. Detta är inte bara ett värdefullt erbjudande för kunden, utan för hela 

destinationen som får besökare som stannar i staden i två dagar under lågsäsong då det 

är svårare att attrahera besökare (Stefan Johnson, 2015). 

 

Slutligen kan vi konstatera att Destination Kalmar som har en säsongsbegränsande 

image aktivt försöker att förändra den, i enighet med tidigare forskning, exempelvis 

genom erbjudanden under lågsäsong och differentiering av turismprodukten. Detta gör 

att de för att kunna attrahera besökare året runt och erhålla de positiva konsekvenser 

som turism till destinationen leder till under hela året, istället för bara under en säsong.   

 

6.3 Återkommande och förstågångsbesökare till destinationer 

Återkommande besökare och förstagångsbesökare till en destination skiljer sig gällande 

val av aktiviteter. Att differentiera mellan dem är en god grund för 

marknadssegmentering. Tron på de lojala kundernas höga värde har lett till att många 

företag inom turismindustrin har satsat stort i sin marknadsföring på att behålla 

existerande kunder (Croes, Shani & Walls, 2010). Enligt Croes, Shani & Walls (2010) 

finns det flera argument för att lojala kunder är mer lönsamma än nya kunder, 

exempelvis är de mindre priskänsliga, vilket gör att det kostar mindre att tjäna dem då 

de är bekanta med tjänsten, de är mer tillgängliga för direkt marknadsföring, och de 

genererar mer positiv word-of-mouth. DMOs bör uppmuntra besökare till återbesök 

eftersom turister vid ett andra besök på samma destination är mer villig att söka sig 

utanför huvudattraktionerna, och på så vis sprids de ekonomiska fördelarna av turismen 

ut på större delar av destinationen (Litvin & Mouri, 2009). 
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Croes, Shani och Walls (2010) argumenterar att destinationer bör tänka om gällande att 

de främst marknadsför mot lojala besökare på bekostnad av att attrahera 

förstagångsbesökare. 

 

Det finns inga starka bevis på att lojala besökare spenderar mer pengar än icke-lojala 

besökare, fast de flesta destinationer antar detta ändå. De menar att man behöver forska 

mer om sambandet mellan lojalitet och lönsamhet, samt mellan lojalitet och 

spenderande, då många destinationer baserar sin marknadsföring på falska premisser. 

 

6.4 Återkommande och förstågångsbesökare till Kalmar 

Destination Kalmar arbetar med marknadsföring både till förstagångsbesökare och 

återkommande besökare. Som tidigare nämnt använder sig Destination Kalmar av 

nyhetsbrev och erbjudanden (två nätter för priset av en på hotell) för att uppmuntra till 

återbesök och skapa lojala kunder. De försöker också få besökare att gilla deras sida på 

Facebook så att de är uppdaterade med vad som händer i Kalmar (Jenny Roloff, 2015). 

Detta gäller både förstagångsbesökare som planerar sin resa och vill få information 

innan de besöker destinationen och de som redan har besökt Kalmar och vill veta vad 

som händer i staden inför ett eventuellt återbesök. Vi kan inte upptäcka någon tydlig 

skillnad i marknadsföringen på hemsidan och magasinen gällande om de riktar in sig till 

förstagångs- eller återbesökare till Kalmar. Det är även oklart om de satsar mer på 

förstagångs- eller återkommande besökare, och om deras marknadsföring till det ena 

segmentet blir på bekostnad av det andra. 
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7 Skapa lojala kunder 

 

7.1 Skapande av kundrelationer 

Första steget mot att utveckla lönsamma kundrelationer är att identifiera målgrupper och 

marknader (Pike, 2004). DMOs bör fokusera på turisters motivationer och känslor 

eftersom de spelar en stor roll i deras val av destination och huruvida de är lojala till 

destinationen. För att höja tillfredställelsen av turisters reseupplevelser är det viktigt att 

marknadsföra sina pull-faktorer, alltså det som attraherar besökare till destinationen, så 

som destinationens unika attributer. DMOs bör leverera lämpliga 

destinationsattraktioner och sevärdheter till passande målgrupper för att öka 

destinationens konkurrenskraftighet. DMOs kan även ta hänsyn till turisters 

efterköpsbeteende, exempelvis graden av tillfredsställelse, och använda det i 

organisationens beslutsfattande och framtida arbete (Yoon & Uysal, 2005). 

 

Ett begrepp inom marknadsföring är Customer Relationship Management (CRM), där 

tanken bakom är att det är mer effektivt att direkt kommunicera med existerande kunder 

än att marknadsföra genom massmedia mot icke-konsumenter (Pike, Murdy & Lings, 

2011). Pike, Murdy och Lings (2011) studie visar att DMOs generellt är bra på att svara 

på besökares förfrågningar, men att de är mindre bra på att ta kontakt med tidigare 

besökare i förebyggande syfte. Visitor relationship management (VRM) är nära 

besläktat med CRM. DMOs som arbetar med VRM anstränger sig för att utveckla 

långsiktiga relationer med utvalda besökare till destinationen för att uppmuntra dem till 

återbesök (Pike, Murdy & Lings, 2011). Pike, Murdy och Lings (2011) menar att det 

finns två huvudanledningar till att DMOs ägnar sig åt VRM. Den första anledningen är 

att de vill öka chanserna för upprepade besök i vissa marknadssegment. Den andra 

anledningen handlar om konkurrens och huruvida destinationen är utbytbar mot andra 

konkurrerande destinationer. 

 

DMOs som inleder relationsmarknadsföring bör ta hänsyn till det segment av kunder 

som ger högst avkastning. De bör även försäkra hög kvalitet på kundbemötanden genom 

att expandera marknadsföringskonceptet (marketing concept) till hela destinationen och 

dess individuella aktörer. Marknadsföringskonceptet innebär att alla 

marknadsföringsbeslut fattas med tanke på kunden, det kräver en förståelse för 

målgruppernas behov och önskemål och att leverera nöjdhet mer effektivt än 
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konkurrenterna. DMOs bör även erbjuda ökat värde till utvalda kunder genom att 

stimulera samarbetsansträngningar för att erbjuda värde (genom exempelvis paketresor), 

samt att uppmuntra till att utveckla långsiktiga ömsesidigt fördelaktiga relationer (Pike, 

2004:128–129). 

 

7.2 Destination Kalmar och kundrelationer 

De målgrupper som Kalmar främst arbetar med är de som Visit Sweden har definierat 

som: Double income no kids (DINK) och wealthy healthy older people (WHOP). Alltså 

par utan barn som har pengar att spendera och råd att göra saker. Ålderspannet på dessa 

målgrupper för Destination Kalmar ligger på 40-70 år (Jenny Roloff, 2015). Destination 

Kalmar menar att det är den målgrupp som Kalmar attraherar med sin kulturhistoriska 

grund och att Kalmar ses som en city-break destination att åka till för en kortare 

weekendresa. Den tredje målgruppen som Kalmar riktar in sig mot är active family då 

de har flera produkter som riktar in sig till familjer med barn som Kalmar Slott och 

flertal museum, som barnfamiljer ser ett värde i att besöka (Stefan Johnson, 2015). Vi 

anser att Destination Kalmar har implementerat riktad marknadsföring väl i sin 

marknadsföring. Alltså kan vi konstatera att Destination Kalmar stöttar teorin om att 

riktad marknadsföring är en viktig del i den totala marknadsföringen.  

 

Kalmar har också geografiska målgrupper som de har delat in i två primära områden, 

Mälardalen samt inre delar av Småland och Blekinge. Gällande att skapa relationer till 

kunder så är det lättare att nå ut till de som bor närmare och Destination Kalmar vet 

ungefär vilket beteende de har. Exempelvis har många i de inre delarna av Småland och 

Blekinge fortfarande dagstidning, vilket man oftast inte har i storstäderna kring 

Mälardalen (Jenny Roloff, 2015). Ytterligare ett geografiskt område som Destination 

Kalmar har riktat in sig på är Gotland då man har sett att de gärna tar sig till Kalmar via 

färjan till Oskarshamn och passar på att stanna en helg i Kalmar eftersom det ligger så 

pass nära (Stefan Johnson, 2015). 

 

Både på hemsidan kalmar.com och i magasinen som Destination Kalmar producerar 

marknadsförs Kalmar slott, ett av de mest unika attributen och sevärdheten i Kalmar, på 

flera olika sidor och förknippas med Kalmars rika kultur och historia (se bilaga 1). Detta 

tolkar vi som ett tydligt bevis på att Kalmar utnyttjar sina pull-faktorer i sin 

marknadsföring, i det här fallet Kalmar Slott som enligt Destination Kalmar är det 
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största intäktsbringande affärsområdet (Stefan Johnson, 2015), samt att slottet är ett av 

attributen besökare förknippar mest med Kalmar, tillsammans med Ölandsbron och 

stadens läge vid havet (Jenny Roloff, 2015, Stefan Johnson, 2015). Även idrott är ett 

specialintresse som Destination Kalmar har valt att fokusera sin marknadsföring på 

genom att etablera relationer med idrottsförbund för att kunna hålla vissa tävlingar och 

utveckla de idrottsevenemang de har (Stefan Johnson, 2015). 

 

En viktig del av att skapa, utveckla och bibehålla kundrelationer är att kommunicera 

med existerande kunder och Destination Kalmar gör detta främst genom nyhetsbrev 

som skickas ut till de kunder som bokat via dem och anmält att de vill ha nyhetsbrev. 

De har även målgruppsdefinierade nyhetsbrev, exempelvis har slottet ett eget 

nyhetsbrev till sina kunder (Stefan Johnson, 2015; Jenny Roloff, 2015). 

 

Gällande att ge ökat värde till kunder så är kundbemötande något som Destination 

Kalmar tycker är viktigt, och de arbetar med service och bemötande på destinationsnivå, 

inte bara enskilda aktörer (Jenny Roloff, 2015), enligt det så kallade 

marknadsföringskonceptet (se “Lojalitet genom marknadsföringsstrategier”). Vi kan se 

att Destination Kalmars strategi att arbeta med service och kundbemötande för hela 

destinationen för att påverka turisternas upplevelser stämmer överens med tidigare 

forskning om att DMOs bör ha ett marknadsföringskoncept för hela destinationen. 

Annat som Destination Kalmar gör för att ge ökat värde till besökare är att de har ett 

flertal paketerbjudanden, till exempel på hotell och teaterföreställning. Dessa är lätta att 

hitta på deras hemsida då det finns en flik där alla paketerbjudanden är samlade (se 

bilaga 1). 

 

7.3 Kunders nöjdhet leder till positiva effekter 

En viktig del inom destinationsmarknadsföring är att mäta turisternas nöjdhet eftersom 

det är direkt kopplat till återbesök. Det viktigaste att mäta är huruvida destinationer 

möter turisternas behov. Med denna information kan marknadsföringsansvariga sedan 

fokusera sina krafter på att förbättra kvaliteten på produkterna och tjänsterna och på så 

vis öka hela destinations konkurrenskraftighet (Mao & Zhang, 2014). Återkommande 

besökare är ett viktigt fenomen eftersom dessa står för över hälften av de totala 

turisterna på många destinationer (Croes, Shani & Walls, 2010). 
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Turisters nöjdhet och faktorer så som uppfattat värde kan ge DMOs insyn i turisters 

lojalitetsbeteenden. Nöjdhet bör mätas i relation till uppfattat värde då dynamiken i 

turismlojalitet inte kan förstås helt genom endast nöjdhet (Song, Su & Liaoning, 2013). 

Enligt Pike, Murdy & Lings (2011) är det inte helt säkert att upprepade besök leder till 

fördelar så som ökad nöjdhet, lojalitet och således också avkastning. För att uppnå detta 

måste DMOs, som beskrivs tidigare i uppsatsen, inleda en dialog med besökarna (Pike, 

Murdy & Lings, 2011). 

 

Turisternas nivå av lojalitet reflekteras i deras avsikter att besöka destinationen igen och 

i deras avsikter att rekommendera upplevelsen till vänner och familj (Zhang et. al., 

2014). Lojalitet har länge setts som viktigt för turismdestinationer eftersom det kan leda 

till fördelar för destinationen, som exempelvis minskade kostnaderna för 

marknadsföring genom spridning av positiv word-of-mouth (Mao & Zhang, 2014, Yoon 

& Uysal, 2005). 

 

7.4 Destination Kalmars nöjda kunder 

Turistchefen (Stefan Johnson, 2015) menar att det är svårt att mäta kundnöjdhet och att 

det enda adekvata sättet att mäta kunder på destinationsnivå är antalet gästnätter och 

unika kundmätningar kring olika projekt, som exempelvis gällande ett evenemang som 

Ironman. Att antalet gästnätter har ökat visar dock inte på ökad lojalitet eller att 

kunderna är nöjda. Destination Kalmar avviker från hur tidigare forskning beskriver att 

DMOs bör arbeta i och med att trots att de arbetar mycket med att skapa nöjda kunder 

så har de i dagsläget ingen metod för att mäta om kunderna faktiskt är nöjda, vilket kan 

försvåra deras utvecklingsarbete, något som kan ses som en svaghet i deras 

marknadsföringsarbete.  

 

Enligt turistchefen (Stefan Johnson, 2015) är den regionala invånaren som sprider 

budskapet “i Kalmar händer det saker” en stor del i Destination Kalmars 

destinationsutvecklande arbete för att skapa en dialog mellan dem och besökare och 

sprida positiv word-of-mouth. Marknadsföringsansvarig (Jenny Roloff, 2015) menar att 

en viktig aspekt för att sprida positiv word-of-mouth är att ha bra evenemang som folk 

pratar om och sprider vidare i sina egna kanaler (Jenny Roloff, 2015). 
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Vi kan se att Destination Kalmar har strategier för att skapa en dialog med besökarna, 

och på så vis även skapa positiv word-of-mouth bland sina besökare och dess 

kontaktnät. De saknar dock för tillfället ett sätt att mäta nöjdhet hos destinationens 

besökare. Det är då svårt att även få reda på deras nivå av lojalitet. Vi anser att 

Destination Kalmar behöver utveckla ett sätt att mäta nöjdhet för att se om destination 

möter besökarnas behov vilket slutligen påverkar deras benägenhet att återbesöka 

destinationen. 

 

7.5 Lojalitet genom marknadsföringsstrategier 

Effekterna av marknadsföring och branding av en destination är inte bara viktiga för att 

attrahera turister att besöka destinationen utan de spelar också en roll i att utveckla 

lojalitet genom att etablera en kognitiv eller känslomässig koppling mellan turister och 

destinationen. Turister som har en positiv uppfattning om en destination är mer 

sannolika att återbesöka den eller rekommendera den till andra (Mao & Zhang, 2014). 

Kunskap om turisters bild av en destination skulle öka förutsägbarheten av deras 

lojalitet. En positiv image kan hjälpa destinationer att behålla kundlojalitet på ett 

hållbart sätt, då en destination med en distinkt, positiv och välkänd image har större 

chans att bli vald av turister. Marknadsföringsansvariga måste därför sträva efter att 

skapa, underhålla och förbättra den uppfattade bilden av en destination (Zhang et. al., 

2014). 

 

Både destinationsimage och turistlojalitet har visat sig vara viktiga inslag i att ha hög 

konkurrenskraftighet för destinationer. Destinationsimage påverkar, direkt eller indirekt, 

besökares lojalitet till destinationen i form av turisters avsiktliga beteende, exempelvis 

spridning av positivt word-of-mouth (Song, Su & Liaoning, 2013). För att uppnå 

destinationslojalitet måste man först etablera en gynnsam destinationsimage genom att 

nå sina målgrupper i olika informationskanaler (se “Att positionera sitt varumärke” och 

“Marknadsför i rätt informationskanaler”). Denna destinationsimage förhöjs sedan 

genom turisternas personliga erfarenhet på destinationen. Detta betyder att DMOs måste 

samarbeta med serviceleverantörerna på destinationen för att influera turisternas 

upplevelse och få deras lojalitet (Mao & Zhang, 2014). 
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7.6 Destination Kalmars arbete med lojalitet genom marknadsföringsstrategier 

Destination Kalmar mäter med några års mellanrum besökarnas bild av Kalmar och vad 

de förknippar med staden, återkommande attribut är Kalmar Slott, Ölandsbron och 

Kalmar FF (Jenny Roloff, 2015). Destination Kalmar arbetar med att påverka bilden av 

Kalmar och att marknadsföra en tydlig och sann bild, som Jenny Roloff (2015) utrycker 

det: “Man kan lägga alla pengar och värde på att pumpa ut budskap men är inte bilden 

sann så är det bara pengar i sjön.” 

 

Destination Kalmar uppmuntrar kunder till återbesök genom värdefulla erbjudanden, 

vilket i sin tur leder till lojala kunder som återkommer till destinationen. Därför kan vi 

se att det är viktigt att bygga upp ömsesidigt värdefulla relationer mellan kunden och 

destinationen. Vi kan konstatera att Destination Kalmar skaffar sig kunskap om 

turisternas bild av destinationen genom att de mäter vad tidigare besökare förknippar 

med staden och utifrån detta utformar sin egna önskade profil. Slutsatsen som vi kan dra 

är att när Destination Kalmar vet hur kunder uppfattar destinationens image så kan de 

även förstå hur de kan hantera och eventuellt förändra den.  

 

Destination Kalmar arbetar aktivt med för att influera besökares upplevelser på 

destination genom att arbeta med service och bemötande på destinationsnivå. 

 

“Service och bemötande - alltså hur man blir bemött är någonting som 

vi tror att inte så många städer jobbar medvetet med, man glömmer ofta 

bort det. Det kan ju vara hur fint som helst när man kommer in i en 

restaurang men blir man dåligt bemött så vill man ju inte gå dit igen, så 

att det är ju någonting som man verkligen måste jobba med. Inom 

turismen är man ganska van att tänka så men det är inte alltid man 

tänker så hela vägen.” (Jenny Roloff, 2015) 
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8 Slutsatser och begränsningar 

 

Denna uppsats har avsett besvara frågan “Hur bör DMOs marknadsföra sin 

destination?”, med syftet att komma fram till ett antal olika aspekter som DMOs bör 

fokusera på när de marknadsför sin destination. Sammanlagt har vi genom studerande 

av tidigare forskning och analys av empiriskt material kommit fram till 14 stycken 

aspekter. 

 

8.1 Aspekter 

Här presenteras de aspekter som vi, genom studerande av teori och jämförelse med 

empiri, har kommit fram till är det sätt som DMOs bör marknadsföra sin destination på. 

 

Aspekt 1: DMOs bör ha en slogan och en logga som tydligt förmedlar destinationens 

tänkta profil. 

Slutsatsen vi kan dra är att för att bättre förmedla destinationens varumärke och tänkta 

profil bör DMOs utveckla och marknadsföra en logga och en slogan som förmedlar 

destinationens identitet. Denna slutsats har kunnat dras eftersom både vårt teoretiska 

och empiriska material stöttar detta. 

 

Aspekt 2: DMOs bör satsa på att marknadsföra destinationens ikoniska och välkända 

attraktioner. 

Det kan konstateras att DMOs bör fokusera på att marknadsföra destinationens ikoniska 

och välkända attraktioner för att differentiera och urskilja sig från andra destinationer. 

Denna slutsats stöds av tidigare forskning och Destination Kalmars arbete. 

 

Aspekt 3: DMOs bör skapa en tydlig point of difference för sin destination, som är 

central i destinationsmarknadsföringen. 

För att differentiera sig mot andra (liknande) destinationer påstår vi, med stöd av teori 

och empiri, att DMOs bör skapa en tydlig point of difference för sin destination 

(någonting som gör att destinationen ses som unik och säregen jämfört med andra 

destinationer), som även är central i destinationsmarknadsföringen. 
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Aspekt 4: DMOs bör utgå från turisters behov, motivationer, och även image när de 

väljer hur de ska positionera och profilera sin destination. 

För att DMOs ska kunna positionera sin destination på ett effektivare sätt, beskriver 

tidigare forskning samt empiriskt material, att DMOs bör utgå från turisters behov, 

motivationer, och image av destinationen när de gör sina positioneringsval, istället för 

att använda sig av ett produktorienterat synsätt. 

 

Aspekt 5: En DMOs hemsida och tryckta marknadsföring bör ha relevant, passande, 

och användbar information om destinationen, och vara användarvänlig. 

Teori beskriver att för att DMOs officiella hemsidor och tryckta 

marknadsföringsmaterial ska vara så effektiva som möjligt bör de uppfylla vissa krav. 

Marknadsföring, speciellt destinationens hemsida, bör kunna ge svar på potentiella 

besökares frågor om aktiviteter och attraktioner på destinationen, destinationen i sig, 

praktiska frågor, etc., samt vara upplagd på ett sådant sätt som gör det enkelt för 

användaren att hitta det den söker. Vi anser att Destination Kalmar och dess hemsida är 

upplagt som beskrivs ovan och därför kan vi dra denna slutsats. 

 

Aspekt 6: DMOs bör använda sig av integrerad marknadsföring, och marknadsföra sin 

destination genom en mix av informationskanaler online och offline. 

Vårt teoretiska material beskriver att för att kunna nå ut till olika målgrupper på ett 

effektivt sätt behöver DMOs satsa på en kombination av marknadsföring online och 

offline. Integrerad marknadsföring i de olika informationskanalerna bör även ske. 

Marknadsföring på internet bör vara den främsta formen av marknadsföring, men med 

kompletterande marknadsföringskampanjer offline, för att nå icke-internetanvändare. 

Trots att Destination Kalmar inte arbetar på detta sätt fullt ut, kan vi ändå konstatera att 

detta är hur DMOs bör lägga upp marknadsföringen.  

 

Aspekt 7: DMOs bör arbeta med att göra sin destination synlig i sökmotorer. 

Både tidigare forskning och empiri stöttar slutsatsen att DMOs bör arbeta med att göra 

sin destination synlig i sökmotorer för att kunna konkurrera på marknaden, i form av att 

placera sig högt upp i resultatlistan.  

 

 



- 45 - 

Aspekt 8: På en DMOs hemsida bör det finnas möjlighet till tvåvägskommunikation 

mellan turister och DMO. 

Tidigare forskning menar på att det bör finnas möjlighet till tvåvägskommunikation 

mellan turister och DMO på internet, främst på deras hemsida. Destination Kalmar ger 

möjlighet till detta i flera informationskanaler, till exempel på deras hemsida och 

Facebook-konto, och därför kan denna slutsats dras. 

 

Aspekt 9: DMOs bör arbeta med att förändra destinationens image som 

säsongsdestination. 

Teori menar på att många destinationers turismsäsong är begränsad på grund av den 

image som destinationen har, och bör arbeta med att förändra denna image. Destination 

Kalmars arbete utifrån sin slogan “Upplevelser året runt” stödjer vår slutsats.  

 

Aspekt 10: DMOs bör ha riktad marknadsföring till passande nischmarknader och 

målgrupper, och marknadsföra passande attribut till dem.  

Vi kan påstå, med stöd av teori och empiri, att bred marknadsföring till massorna inte är 

det mest effektiva sättet att locka besökare till en destination, särskilt om destinationen i 

fråga har valt att rikta in sig på specifika nischmarknader och målgrupper. Vår slutsats 

är att rikta marknadsföringen till specifika grupper, och marknadsföra passande attribut 

till dem, är en bättre strategi och alltså något som DMOs bör satsa på.  

 

Aspekt 11: DMOs bör uppmuntra till återbesök, och även inleda och bibehålla 

kundrelationer.  

Både tidigare forskning och Destination Kalmar påstår att erbjudanden som gör det 

lönsamt för kunder att återkomma är också lönsamt för hela destinationen. Detta anser 

vi DMOs bör implementera eftersom det är ett första steg till att bygga kundrelationer, 

som så småningom kan leda till lojala kunder till destinationen. 

 

Aspekt 12: DMOs bör involvera alla aktörer på destinationen i sitt 

marknadsföringskoncept. 

Enligt tidigare forskning är besökarnas helhetsintryck en viktig del av upplevelsen och 

vistelsen på destinationen, därför bör alla aktörer samarbeta och ha en genensam strategi 

för att optimera destinationens nivå på service och bemötande. Även empiri stöttar detta 

påstående och därför kan vi dra denna slutsats. 
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Aspekt 13: DMOs bör inleda en dialog med destinationens besökare för att mäta och 

hantera kundnöjdhet samt mäta deras image av destinationen. 

Tidigare forskning påstår att det är viktigt att DMOs mäter kundernas nöjdhet för att 

kunna utvecklas som destination, och att de har kundvärde i fokus under denna 

utveckling. DMOs bör även skaffa sig kunskap om turisters image av destinationen 

genom att mäta deras uppfattning, för att sedan kunna påverka den imagen. Destination 

Kalmar mäter kundernas image av destinationen men de bör utveckla hur de mäter 

kundnöjdhet. Vår slutsats är alltså att DMOs bör mäta både nöjdhet och image.  

 

Aspekt 14: DMOs marknadsföring av destinationen bör riktas till både 

förstagångsbesökare och lojala kunder. 

Tidigare forskning menar att det är mer effektivt att marknadsföra till lojala kunder än 

massmarknadsföring, men att DMOs inte kan bara marknadsföra till lojala kunder utan 

måste kombinera detta med att försöka locka nya besökare till destinationen. Vi kan 

konstatera att Destination Kalmar arbetar på detta sätt och alltså stöttar teorin, därför 

kan vi dra slutsatsen ovan.   

 

Slutligen kan vi konstatera att empirin, det vill säga hur Destination Kalmar arbetar med 

och marknadsför sin destination, i de flesta fall stämmer överens med hur teorin 

beskriver att DMOs bör marknadsföra sin destination. Vi har därför kunnat komma fram 

till dessa aspekter och dra slutsaster gällande hur DMOs bör marknadsföra sin 

destination. Genom att arbeta enligt de aspekterna som är listade ovan så är det troligt 

att DMOs (och även andra destinationsmarknadsförare) är framgångsrika i att 

marknadsföra sin destination. 

 

8.2 Begränsningar 

Möjligheten finns att denna studie inte är tillräcklig för att göra en heltäckande studie av 

hur DMOs bör marknadsföra sin destination, då det empiriska materialet endast utgick 

från en DMO (Destination Kalmar). Då denna studie gjordes under en begränsad 

tidsperiod fanns inte möjligheten att studera ett flertal DMOs på ett lika djupgående sätt 

som vi nu har kunnat göra med Destination Kalmar. 
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Vår avgränsning när vi studerade tidigare forskning kan behöva utvecklas då de frågor 

som vi använde (vad, hur, var, till vem och när DMOs bör marknadsföra) inte garanterar 

en heltäckande bild av fenomenet. 

 

8.3 Framtida studier 

I framtiden skulle man kunna jämföra hur flera olika DMOs (stora och små) arbetar, för 

att komma fram till potentiella ytterligare aspekter som beskriver hur DMOs bör 

marknadsföra sin destination. Genom att studera ett flertal DMOs kan man även få 

ytterligare stöd för att teorin är generaliserbar och kan appliceras på olika destinationer 

och dess unika situationer. 
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10 Bilagor 

 

10.1 Bilaga 1: Innehållsanalys 

 

Tillvägagångssätt: “att räkna teman” 

 

Hemsida 

Startsida 

Huvudbanner - Säsongsbetonad marknadsföring, i form av bild på julbelysning i 

Kalmar och text om att det finns mycket att göra året runt, med fokus på julaktiviteter. 

 

På sidan finns underrubriker i form av bilder med kortare text som länkar till sidor med 

längre beskrivande text. De kategorier som finns är: 

“Ge bort en sportig julklapp” - Säsongsbetonad marknadsföring av sport i form av bild 

på en stor grupp människor som deltar i en löptävling.  

“Jul på slottet” - Säsongsbetonad marknadsföring av kultur i form av bild på ett 

musikframträdande. 

“Upplev julen i Kalmar” - Säsongsbetonad marknadsföring i form av bild på 

juldekorationer i centrala kalmar. 

“Teaterpaket” - Säsongsbetonad marknadsföring av kultur i form av bild på 

teaterensamble. Undertext: “Utomhusteater i Kalmar är ett givet sommarnöje!”, vilket 

indikerar att det är givet på sommaren.  

“Bernthssons Lilla elaka revy” - Säsongsbetonad marknadsföring av kultur, i form 

marknadsföring för en nyårsrevy. 

“Benny Anderssons orkester” Marknadsföring av kultur. 

“Kalmarsundsrevyn 2016” - Marknadsföring av kultur. 

“Cykla Kalmar Grand Prix Open” - Marknadsföring av sport/evenemang genom ett 

videoklipp som innehåller cykelloppet, slottet, Kalmar-skylten och helikopterfilmade 

vyer av Kalmar, med undertext som är riktad mot elitcyklister. 

 

Göra 

Det finns två (2) huvudrubriker på sidan: 
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“Barnsligt kul” - Marknadsföring av aktiviteter till barn & familj/kultur. Leder till en 

sida med bara marknadsföring av aktiviteter till barn, platser för barn (exempelvis Leos 

lekland, äventyrsbad), och utställningar för barn. 

 

“Upplev julen i Kalmar” - Säsongsbetonad marknadsföring av jul i Kalmar. Leder till en 

sida med marknadsföring av julen i Kalmar. 

På sidan finns underrubrikerna: 

“Barnens jul” - Säsongsbetonad marknadsföring till barn. 

“Tomtens mamma kommer från Kalmar!” – Säsongsbetonad marknadsföring av 

historia/kultur i form av en beskrivning av en konstnär och marknadsföring av hennes 

utställning på ett museum. 

“Show och revy” - Marknadsföring av kultur/evenemang i form av bild på revyn. 

“Julkonserter” - Säsongsbetonad marknadsföring av kultur/evenemang i form av bild på 

en konserthall. Leder till en evenemangkalender med 12 stycken evenemang. 

“Sylvesterloppet på nyårsafton” - Säsongsbetonad marknadsföring av sport/evenemang 

i form av bild på deltagare i loppet. 

“Julmarknader” - Säsongsbetonad marknadsföring av evenemang i form av bild på 

besökare av marknaden. 

 

Underflikar: 

 

Aktiviteter 

Sidan består av en lista med aktiviteter i Kalmar (se längre ned i dokumentet). 

 

Sevärdheter 

Sidan består av en lista med sevärdheter i Kalmar (se längre ned i dokumentet). 

 

Utställningar 

I listan finns endast marknadsföring av kultur eller kultur/historia i form av utställningar 

(se antal längre ned i dokumentet). 

 

Shopping 

En hel sida med marknadsföring av endast shopping. 
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Marknadsföringen beskriver de olika shoppingplatserna på olika sätt; vissa är beskrivna 

som “pulserande” (https://www.kalmar.com/sv/baronen-kopcenter), medan vissa är 

beskrivna som historiska med “kullerstensgator och välbevarade 1600-talsbyggnader” 

(https://www.kalmar.com/sv/gora/shopping). 

 

Evenemang 

De huvudrubriker som finns på sida (“Kalmarsundsrevyn 2016”, ”Bernthssons Lilla 

elaka revy” och “BAO - Benny Anderssons Orkester”) återkommer på flera sidor på 

hemsidan och har därför redan analyserats (se rubriken Startsida). 

 

“Jul på slottet” - Säsongsbetonad marknadsföring av kultur i form av en konsert (ett 

evenemang). Beskrivs som en musikalisk resa med traditionella och moderna jullåtar 

 

På sidan finns underrubriker i form av bilder med kortare text som länkar till sidor med 

längre beskrivande text. De kategorier som finns är: “Julkonserter”, “Evenemang för 

barnen”, “Vad kostar det? inget!”, “Idrott och sport”. 

 

“Julkonserter” - Har redan analyserats (se rubriken “Göra”) 

“Evenemang för barnen” - Marknadsföring av evenemang till barn & familj i form av 

bild på ett folkhav med barn. Länkar till sida med evenemangskalender med 3 stycken 

evenemang, två stycken jul/säsongsbetonade evenemang och ett kultur evenemang i 

form av en teaterföreställning.  

“Vad kostar det? Inget!” – Marknadsföring av evenemang/kultur i form av stor bild på 

en konsert utomhus på kvällen, med publik och scen. Beskrivning av evenemang året 

runt som är gratis. Kortare beskrivning av 5 stycken evenemang som är gratis i Kalmar. 

“Idrott och sport” - Marknadsföring av sport/evenemang i form av stor bild på simmare 

under Ironman-tävlingen. Nämner även flera olika sportevenemang som hålls i staden 

och deras framgångar. 

Underrubriker: “Löptävlingar”, “Kalmar kanalsimning 2015”, “Guldagility 2015”, och 

“Idrottsevenemang i Kalmar”. 

 

Resa 

Två (2) huvudrubriker: 
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“En stad på öar” - Leder till en sida med text som beskriver Kalmars närhet till havet, 

den betonar även närheten till gästhamn och “härliga badplatser” 

(https://www.kalmar.com/sv/en-stad-pa-oar). På sidan finns en stor bild på en av 

Kalmars badplatser med badande människor och blå himmel, med rubriken 

“Badplatser”. Det finns även en rubrik som beskriver att “SM i Beach Soccer avgjorde i 

Kalmar!”, och en som heter “Sandskulpturfestival”. “Kalmar kanalsimning” finns även, 

och “Vi ses i Kalmar Gästhamn!”. Marknadsföringen på sidan är väldigt 

säsongsbetonad med en viss inriktning på sport & motion och evenemang. 

 

“Visste du detta om Ölandsbron?” – Leder till en sida om historia om Ölandsbron. 

 

Paket 

Evenemangen är indelade på sidan i rubrikerna som länkar till andra sidor: Teaterpaket, 

Höstkampanj, Hotellpaket - Kalmarpaketet 

 

Underkategorier:  

“Konsert och Nöje” - Marknadsföring av paket med fokus på kultur. Huvudbanner som 

marknadsför KalmarSalen. På sidan finns länkar till sidor till olika shower och 

hotellpaket. 

“Sevärdheter och Aktiviteter” - Marknadsföring av paket med fokus på kultur. 

Marknadsför Kalmarpaketet med fritt inträde till de största sevärdheterna: Kalmar Slott, 

Kalmar läns museum och Kalmar konstmuseum. 

“Mat och Dryck” - Marknadsföring av hotellpaketet med fokus på tema mat och dryck.  

“Jul och Nyår” - Marknadsföring av säsongsbetonade paket. Marknadsför hur trevligt 

det är i Kalmar under juletid och paketerbjudanden på flera hotell och restauranger. 

 

Om Kalmar 

Huvudbanner på Kalmar-skylten. 

Huvudrubrik: “Upplevelser året runt” - Marknadsföring av kultur & historia. Beskriver 

att i Kalmar sker möte mellan nutid och dåtid, avkoppling och puls. Text om den 

historiska charmen i staden med stort utbud av butiker och restauranger, och de 

moderna aspekterna. Nämner flera olika saker/platser man kan upptäcka på gång - och 

cykelavstånd.  

 

https://www.kalmar.com/sv/en-stad-pa-oar
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Underrubriker: 

“Visste du det här om Kalmar?” – Marknadsföring av kultur & historia. Text om 

Kalmars historia och fakta om unika aspekter av Kalmar. Bild på sten med inristning: 

“Här landsteg Gustav Vasa 31 Maj 1520”. 

“Historiens vingslag” - Marknadsföring av historia. Nämner att i Kalmar finns det 

många välbevarade historiska byggnader, att Kalmar var en viktig stad under 

medeltiden, samt Gamla stan med sina gamla hus och slingrande gränder. Fokus på 

tidsepokerna Kalmarunionen (år 1397-1523) och Kalmarkriget (år 1611-1613). En (1) 

bild på slottet och havet.  

“Historiska miljöer” - Marknadsföring av kultur/historia. Listar sevärdheter av 

kulturhistoriskt intresse som Kalmar slott och Gamla stan. Karta där platserna är 

utmärkta.  

 

Kalmarmagasinet, tema sommar 

Framsida: Stora rubriker - “håll koll på allt som händer”, “evenemangstätt”, “en stad på 

öar”, “sevärt”. bild på folkhav kvällstid i centrala Kalmar. Evenemang och kultur. 

Mindre rubriker - “sommartips”, “sevärdheter”, “barnslig kul”, “idrott”, “shopping”. 

Säsong, barn & familj, sport och motion, shopping. 

Sid 2:“I sommar slår Kalmars evenemangsutbud rekord”. Nämner den mängd och 

variation av evenemang staden har samt de sevärdheter som finns. Marknadsföring av 

kultur, evenemang. 

Sid 3: “mitt bästa sommartips”. några “kalmarkännare”, både lokabefolkning och kända 

personer pratar om vad man kan göra i Kalmar under sommaren. Marknadsföring av 

Kultur, evenemang. 

Sid. 4: Flygbild med utmärka sevärdheter och platser vid kusten. Marknadsföring av 

Kalmars läge vid havet.  

Sid 5: Marknadsföring av natur & friluftsliv med fokus på aktiviteter vid gästhamnen 

och på vattnet. 

Sid. 6: Rubrik “kustevenemang”. Listar evenemang med fokus på havet/vattenaktiviter 

som är placerade nära havet, till exempel Kalmar båtmässa och Kalmar kanalsimning. 5 

st. mindre bilder på olika evenemang.  

Sid. 7: Rubrik “fem öar att besöka”. Lite kort information om öarna och motivationer 

till att besöka dem. 2 bilder tagna från vattnet på 2 olika öar. Marknadsföring av natur & 

friluftsliv. 
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Sid. 8: Om Kalmar slott och utställningar och evenemang på slottet. Marknadsföring av 

kultur & historia. 

Sid. 9: Mer om utställningar på slottet och Kalmar läns museum. Marknadsföring av 

kultur. 

Sid. 10: Om utställningar på Kalmar konstmuseum. Marknadsföring av kultur. 

Sid. 11: Bilder på olika sevärdheter. Listar sevärdheter i centrala Kalmar med lite kort 

info om varje. Marknadsföring av kultur/historia.  

Sid. 13: Marknadsföring om olika stadsvandringar. Kultur & historia. 

Sid 14-17: Marknadsföring av aktiviteter och evenemang för barn. 

Sid 18-19: Marknadsföring av shopping i Kalmar. Information om shopping i de olika 

galleriorna/shoppingområden.  

Sid 20-21: Om loppis under sommarhalvåret. Marknadsföring av shopping/säsong.  

Sid. 22: “handla närproducerat”, marknadsföring om shopping 

Sid. 26-27: om restaurangutbudet i Kalmar och matrelaterade evenemang. 

Sid. 28-29: “Vad kostar det? Inget!” - marknadsföring av evenemang med fri entré. 

Sid. 30-32: marknadsföring av kultur genom teaterföreställningar och konserter. 

Sid. 34-36: marknadsföring av sport och motion genom idrottsevenemang som Ironman 

och Kalmar Grand Prix. 

Sid. 37: Aktiviteter. Nämner vandring, paddla, cykel och golf. Natur & friluftsliv, Sport 

& motion.  

Sid. 39: Om att vara student i Kalmar och vad som är speciellt med att plugga där.  

Sid. 40-41: “på gång”, om projekt om områden som är under utveckling. 

Sid. 42: om utflyktmål i närheten av Kalmar. Öland, Astrid Lindgrens Värld och 

Glasriket. Natur & friluftsliv/kultur.  

Sid. 44-45: sevärdheter, marknadsföring av kultur.  

Sid. 46: listar hotell och andra boenden.  

Sid. 49-50: “Att göra”, marknadsföring av aktiviter. Barn & familj, Natur & friluftsliv 

Sid. 51: Ett urval av evenemang. 

Sid. 52-53: Listar matställen. 

 

Kalmarmagasinet, tema höst och vinter 

Framsida: “Kusligt”, “Ljus på kultur”, “Julstämning”, “Härligt höst”, “På gång”, 

“Evenemang”, “Vintersport”, “Mat”, “Barnsligt”. Säsong, kultur, sport och evenemang. 

Sid. 2: “Välkommen till en färgsprakande kulturhöst!”. Kultur, evenemang. 
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Sid. 3: “Härlig höst!”. Intervjuer med “kalmarkännare” om sina hösttips. Evenemang, 

kultur, sport och natur & friluftsliv. 

Sid. 4: “Robert fortsätter satsa i Kalmar”. Beskrivning av hans nya restaurang. Mat. 

Sid. 5: “Julmarknad på Baronen”. Säsong och Shopping. 

Sid. 6: “Herrgårdsmord klaras upp på Stufvenäs”, en teater. Kultur. 

Sid. 7: “Fler kusligheter”, spökvandringar. Kultur och historia. 

Sid. 8: “Ljus på kultur”, ett flertal konserter, teater och utställningar. Kultur och 

evenemang. 

Sid. 9: Olika evenemang. Kultur, barn & familj och mat. 

Sid. 10-15: “Evenemang i massor!” Olika kulturevenemang. Evenemangskalender för 

teater och shower, musik och dans, film, utställningar och andra evenemang, 

exempelvis berättande om historia. 

Sid. 16: Reportage om olika krögare i Kalmar. Mat. 

Sid. 17: “Jul på residenset”, ett reportage om ett residens. Kultur och historia. 

Sid. 18-19: Evenemangskalender för julen i Kalmar och lite information om Kalmar 

domkyrka. Kultur, historia och barn. 

Sid. 20-21: “Julklappstips”. Säsong, shopping och evenemang. 

Sid. 22-23: “Roligt för hela familjen!” julaktiviter för barnfamiljer, evenemang för barn 

& familj. Kultur. Säsong 

Sid. 24-25: Olika julturnéer och konserter. Kultur, säsong 

Sid. 26: Om olika teaterföreställningar. Kultur 

Sid. 28: Tips och information om aktiviteter på vintern. Säsong, natur & friluftsliv 

Sid: 29: Om sportevenemang. Sport & motion, evenemang 

Sid 30-31: Om universitetet och dess utveckling 

Sid. 32: “På gång”, om utvecklingsplaner av olika områden i staden. 

Sid. 33: Om nya flyglinjer från Kalmar Öland Airport. Näringslivsmässa. Ny butik. 

Shopping 

Sid. 34: Kalmar slott vinner pris. Kultur. Andra sevärdheter. 

Sid. 35: Om att utveckla landsbygden och att flytta till Kalmar. 

 

De teman som finns med genomgående i marknadsföringsmaterialet presenteras här. I 

innehållsanalysen är dessa teman understrukna. Alla understrykningar inom varje tema 

har räknats ihop, och resulterat i listan nedan. 

Marknadsföring av: 
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Historia: 15 st 

Kultur: 41 st 

Natur & friluftsliv: 7 st 

Sport & motion: 3 st 

Evenemang: 29 st 

Shopping: 7 st 

 

Marknadsföring till: 

Barn & familj: 5 st 

Säsongsbetonad: 22 st 

 

Ej inräknat i ovanstående resultat är de aktiviteter och sevärdheter som marknadsfördes 

i form av en lista. De presenteras här: 

 

Aktiviteter 

17 sport & motions fokuserade aktiviteter. 

11 natur & friluftslivs fokuserade aktiviteter 

2 specifika säsongsbetonade aktiviteter 

14 kultur/historia inriktade aktiviteter 

4 aktiviteter för barn 

 

Sevärdheter 

Sidan består av en lista med sevärdheter i Kalmar. 

19 kulturhistoriska miljöer 

6 kulturella sevärdheter 

3 natur- & friluftslivssevärdheter 

Sevärdheter med andra teman: gästhamn och Ölandsbron 

 

Utställningar 

10 kultur/historia utställningar 
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Tillvägagångssätt: “frågor” 

 

1. Finns det övergripande information om destinationen? 

På hemsidan finns det ett antal olika flikar, som heter följande: “Bo”, “Göra”, 

Evenemang”, “Äta”, “Resa” och “Paket”. 

Under fliken “Bo” finns det information om hotell, vandrarhem, bed and breakfast, 

camping, privata stugor och lägenheter, ställplatser för husbilar, att bo med hund i 

Kalmar, och även information om bokning. 

Under fliken “Göra” finns det information om aktiviteter och sevärdheter (för mer 

detaljerad beskrivning se “hemsida”). 

Under fliken “Evenemang” finns information om evenemang (för mer detaljerad 

beskrivning se “hemsida”). 

Under fliken “Äta” finns det information om restauranger, caféer, pubar och nattliv, 

handla närproducerat, och matrelaterade aktiviteter. 

Under fliken “Resa” finns information om cykelfärjan Kalmar - Öland, flyg till Kalmar, 

tåg till Kalmar, busstrafik, att cykla i Kalmar, och ställplats för husbilar. 

Under fliken “Paket” finns information om de olika paket som erbjuds (för mer 

detaljerad beskrivning se “hemsida”). 

På hemsidan går det även att boka hotell och resor, och även söka efter matställen och 

barer, aktiviteter och evenemang och se dess priser och plats. 

 

Flik “Om Kalmar” 

Rubrik: “Upplevelser året runt” 

 

“Kalmar är en stad full av kontraster. Här möts dåtid och nutid, avkoppling och puls. 

Historiska byggnader, kullerstensgator och vackra parker ger staden charm och karaktär. 

Samtidigt finns det ett stort utbud av butiker, restauranger och pubar. Det finns ett 

modernt universitet, multinationella företag och en flygplats tio minuter från 

stadskärnan. 

På promenad- och cykelavstånd kan du uppleva parker, ängar, hav, kullerstensgator, 

butiker, museer och kaféer. Och ett alldeles riktigt slott med tinnar och torn. Under hela 

året kan du njuta av konserter, teaterföreställningar och andra evenemang. I Kalmar 

finns det upplevelser året runt.” 
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Rubrik: “Historiens vingslag” - Historia om platsen. Nämner att i Kalmar finns det 

många välbevarade historiska byggnader, att Kalmar var en viktig stad under 

medeltiden, samt Gamla stan med sina gamla hus och slingrande gränder. Fokus på 

tidsepokerna Kalmarunionen (år 1397-1523) och Kalmarkriget (år 1611-1613). 

 

Rubrik: “Visste du det här om Kalmar?” – Kuriosa om Kalmars historia och fakta om 

unika aspekter av Kalmar. 

 

Rubrik: “Kalmar i siffror” - Övergripande information om Kalmar i siffror, exempelvis 

hur många invånare det finns i kommunen. 

 

Rubrik: “En stad på öar” - Text som beskriver Kalmars närhet till havet med betoning 

på närheten till gästhamn och “härliga badplatser” (https://www.kalmar.com/sv/en-stad-

pa-oar). 

 

2. Hur bra är kvaliteten på information och hur djupgående är den? Finns det 

(information om det) som behövs? 

 

Den information som finns på hemsidan är väsentlig och ger tillräcklig upplysning sitt 

område. Exempelvis information om evenemang innehåller information om akten, hur 

biljetter köps och pris, när akten äger rum och var, och en länk till en hemsida med mer 

information om akten. 

 

3. Är det enkelt för besökaren att snabbt hitta det som den letar efter? 

På hemsida går det att boka hotell och resor, och även söka efter matställen och barer, 

aktiviteter och evenemang och se dess priser och plats på hemsidan. Hemsidan är 

uppbyggd av ett antal olika huvudflikar: “Bo”, “Göra”, “Evenemang”, “Äta”, “Resa” 

och “Paket”. Under dessa huvudflikar finns det även underflikar som underlättar 

användarens navigering på hemsidan. Det finns även en kartfunktion där användaren 

kan kryssa i kategorier, exempelvis “Caféer” eller “Julevenemang”, och få upp platserna 

för alla caféer eller julevenemang äger rum på kartan. Hemsidan finns på tre språk, 

svenska, engelska och tyska. De huvud- och underflikar som finns på hemsidan 

kombinerat med sökfunktionen gör att det snabbt och enkelt går att hitta det man söker 

på hemsidan. 

https://www.kalmar.com/sv/en-stad-pa-oar
https://www.kalmar.com/sv/en-stad-pa-oar
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4. Är hemsidan aktivitetsorienterad? 

Eftersom majoriteten av hemsidans huvudflikar och dess innehåll fokuserar på att 

marknadsföra och erbjuda information om aktiviteter på destinationen, och resterande 

flikar erbjuder behövlig praktiskt information för turisten (så som information om 

boende och resande till och från destinationen), eller fakta om destinationen, kan det 

konstateras att hemsidan är aktivitetsorienterad. 

 

5. Hur mycket marknadsföring av attraktioner finns det på hemsidan? 

Eftersom Kalmar endast har ett fåtal permanenta attraktioner (exempelvis Kalmar Slott) 

fokuserar hemsidan som sagt på att marknadsföra en mängd olika aktiviteter 

(permanenta, tillfälliga, eller engångsaktiviteter) som kan genomföras på destinationen. 

 

6. Använder de integrerad marknadsföring online och offline? 

Destination Kalmar hänvisar till magasinen på sin hemsida, men hänvisar sällan till sin 

officiella hemsida i magasinen. De hänvisar istället till andra hemsidor med information 

om den marknadsförda aktiviteten, exempelvis Kalmar Slotts hemsida. 

 

7. Hur syns de i sökmotorer? 

Kalmars officiella hemsida har inga nyckelord, utan endast en beskrivning som lyder 

som följande: “Kalmars officiella besöks- och evenemangsguide. Här bokar du hotell, 

stuga, vandrarhem och camping. Du hittar också information och erbjudanden både för 

dig som bor i Kalmar och för dig som planerar ett besök.” 

 

Artikeln på reseguiden.se om Kalmars utmärkelse som “Årets Sommarstad 2015” gör 

att de syns i sökmotorer. På Google är artikeln tvåa på resultatlistan vid sökningen 

“Populära städer i Sverige”, “Turiststäder i Sverige” och “Populäraste turiststäderna i 

Sverige”. 

 

8. Vad har de för tryckt marknadsföring? 

De har främst magasin som ges ut tre gånger per år, men även enstaka flyers och 

annonser till specifika marknadssegment ibland. 
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9. Hur användbar är information i den tryckta marknadsföringen? 

Informationen i magasinen är för det mesta den samma som på hemsidan (ofta med 

exakt samma text), men i magasinen finns det en aning mer djupgående information. 

Texterna är ofta skrivna som artiklar eller liknande, och innehåller även texter som 

kanske inte klassas som direkt marknadsföring, utan är mer som reportage av händelser 

i staden. Eftersom marknadsföringen i magasinen innehåller samma sorts information 

som på hemsidan, i vissa fall även samma text, anses informationen i magasinen vara 

lika användbar som marknadsföringen på hemsidan. Magasinen består av många bilder 

och sidorna är uppbyggda av ungefär hälften text, vilket gör att det enkelt går att 

uppfatta vad sidan handlar om, och som gör det enkelt att hitta det man är intresserad 

av. Se rubrik “Kalmarmagasinet, tema sommar” och “Kalmarmagasinet, tema höst och 

vinter” ovan för mer detaljer. 

 

10. Använder de sig av tvåvägskommunikation på internet? 

Hemsida 

När man går in på fliken “Kontakt” kommer man direkt till ett frågeformulär där man 

kan skriva sin fråga. Det står också att man kan kontakta dem via telefon och e-mail. På 

samma sida finns telefonnummer, e-mail och adress till Destination Kalmar, Kalmar 

turistbyrå, Kalmar Slott, evenemang och administration samt faktureringsadress.  

På underfliken “Kalmar Turistbyrå” finns det även öppettider för turistbyrån och 

information om vad man kan få hjälp med av dem. På Underfliken “personal” finns det 

telefonnummer och e-mail till alla som jobbar på Destination Kalmar, där är det också 

tydligt vad för område de är specialiserade på till exempel ekonomi eller evenemang.  

Längst ner på hemsidans startsida finns det länkar till Destination Kalmars Facebook-

sida, Twitterkonto och Instagram-konto. 

 

Facebook 

På Facebook består den största delen av Destination Kalmars inlägg av länkar till 

kalmar.com som handlar om event. När personer ställer frågor gällande inläggen svarar 

de redan dagen efter. De gör inlägg med ett par dagars mellanrum, upp till en vecka 

emellan inläggen. På Facebook kan man också skicka direkta medelanden till 

Destination Kalmar, där står det att de oftast svarar inom några timmar. När personer 

gör inlägg på sidan och ställer frågor så svarar de snabbt och även när personer lägger 

upp privata bilder på till exempel ett evenemang så “gillar” Destination Kalmar 
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inlägget. På Facebook-sidan kan man lätt hitta telefonnummer, adress och e-mail till 

Destination Kalmar samt länk till hemsidan kalmar.com genom att gå in på fliken “om” 

och sedan underrubriken “sidinformation”. 

 

Twitter och Instagram 

Destination Kalmar är inte lika aktiva på Twitter, där är det ibland upp till två veckor 

mellan inläggen. Det verkar inte ske så mycket tvåvägskommunikation mellan 

Destination Kalmar och dess följare.  

På instagram sker det inte heller så mycket tvåvägskommunikation utan Destination 

Kalmar lägger mest upp bilder på event i efterhand och andra bilder som visar upp 

Kalmars bästa sida. 

 

11. Vilka informationskanaler använder de sig av? 

Officiell hemsida för Kalmar 

Sociala medier (Facebook, Twitter och Instagram) 

Magasin 

Kartor 

 

12. Använder de sig av attraktionen som är ikonisk och unik för destinationen i 

marknadsföringen? 

Bilder på slottet: 

Göra - sevärdheter 

Göra - aktiviteter - badplatser  

Bo - bra att veta om min bokning 

Paket - sevärdheter och aktiviteter  

Om Kalmar - historiens vingslag 

Om Kalmar - historiska platser - Kalmar slott 

(Ett värdefullt erbjudande - framsida) 

totalt 6 (7) st 
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10.2 Bilaga 2: intervjufrågor 

 

1. Vad arbetar ni på turistbyrån med? Vad är det primära fokuset på? 

2. Vad har ni för vision och mål för turismdestinationen Kalmar? Hur arbetar ni för 

att uppnå den visionen? 

3. Hur blev varumärket ”Kalmar - Upplevelser året runt” till? 

4. Vilken bild av Kalmar som besöksmål vill ni förmedla? Hur arbetar ni för att 

förmedla den bilden? 

5. Upplever ni att det finns några skillnader mellan er och besökarnas bild av 

Kalmar? Hur arbetar ni med det? 

6. Hur arbetar ni för att differentiera er från andra (liknande) destinationer? 

7. Hur ser er strategi gällande marknadsföring ut? Plan, bakomliggande tankar etc. 

8. Har ni fokuserat marknadsföringen på en viss sak (t.ex. en attraktion eller tema) 

eller försöker ni vara så breda som möjligt? 

9. Vilka olika målgrupper och/eller marknader marknadsför ni destinationen till? 

Varför? 

10. Vilka olika saker marknadsför ni till de olika målgrupperna/segmenten? 

11. Hur gör ni för att påverka turistens val att besöka just Kalmar som destination? 

12. Samarbetar ni med andra destinationer i er marknadsföring? Hur, var, varför? 

13. Hur arbetar ni med marknadsföring under de olika säsongerna? 

14. Vilka informationskanaler använder ni er av i er marknadsföring? Varför? 

 

15. Har ni olika strategier bakom marknadsföringen i de olika 

informationskanalerna? 

16. Arbetar ni på något annat sätt för locka turister? 

17. Hur ser ert arbete ut gällande besökares efterköps-beteende? 
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18. Hur jobbar turistbyrån med att skapa lojalitet hos besökare & för att få 

besökarna att återkomma till destinationen? 

19. Hur arbetar ni för att skapa positivt muntlig marknadsföring? 

20. Hur ser era riktlinjer ut för gästmöten? 

21. Hur mäter ni effekterna av marknadsföringskampanjer? Går det att se vad som 

leder till positiva resultat? 


