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Abstract 

Titel: Destination: Åland – Åland som resmål: tankefigurer och 

marknadsföringsstrategier 

Nivå: C-uppsats i Medie-och kommunikationsvetenskap, 15 högskolepoäng  

Författare: Linnéa Söderholm  

Handledare: Eva Åsen Ekstrand 

Examinator:  

Seminarietid:  

Syfte: Att undersöka hur kampanjer och strategisk kommunikation kan påverka 

turismen på en destination.  

Forskningsfråga: Vad är det för tankefigurer som styrt sändarens budskapsutformning 

i marknadsföringen från Visit Åland? 

Metod: Kvalitativa intervjuer och fallstudie av organisations Visit Ålands 

marknadsföringskampanjs ”Världens bästa mamma” 2013 

Empiri: Har insamlats via intervjuer med aktörer inom det åländska näringslivet och 

via studier av den förmedlade bilden av Åland som samhälle. 

Slutsats: Det finns olika typer av tankefigurer på Åland gällande turismen. Dessa är på 

flera vis lika, exempelvis gällande uppfattningen av Åland som turistdestination, men 

skiljer sig åt när det kommer till hur man arbetar med turismen rent konkret. På olika 

plan ser beslutsfattare olika problem. På sikt kan det bidra till minskad turism genom att 

insatser görs separat istället för gemensamt. Genom arbete med en gemensam målbild 

kan man arbeta fram en mer sammahållen bild av Åland som resmål.  

Nyckelord: Strategisk kommunikation, Kampanjer, Marknadsföring, Åland, 

Tankefigurer, Image 
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1. Bakgrund  

I detta inledande kapitel redogörs bakgrunden till studien genom en presentation av 

problematiken. En introduktion av forskningsämnet och studieobjektet görs. 

 

”Världen krymper” är ett uttryck som hörs allt oftare. Priserna på resor har under de 

senaste decennierna sjunkit ordentligt. Det är inte längre en få förunnad lyx att flyga 

iväg till varma destinationer, tvärtom. Enligt statistik från Vagabond.se gjorde 

svenskarna under 2012 hela 13 miljoner utlandsresor. En majoritet av dessa resor 

bokades dessutom på egen hand över internet.
1
 Spanien dominerar tillsammans med 

övriga europeiska länder men även fjärran belägna resmål som Thailand är mycket 

populärt. Fler får råd att åka längre bort till mer exotiska destinationer och fler väljer 

också att göra det.  

Men hur klarar sig de mindre och närmare belägna turistorterna när turisterna lockas allt 

längre bort? Trenderna inom turismen är ett problem som flertalet mindre orter står 

inför. Åland är ett av dessa mindre resmål. Beläget drygt två timmars båtresa från 

Stockholm ligger ögruppen med huvudorten Mariehamn. På öarna bor 28.000 

människor året runt och det är under sommarmånaderna under turistsäsongen som de 

flesta branscher hårdsatsar på sin verksamhet då det under tre månader ska inbringa 

inkomster så att man klarar sig under lågsäsongen. 

Under 2011 övernattade 201 000 svenskar på Åland, en ökning med 3 % från 2010.
2
 

Under samma period genomförde Visit Åland, Ålands officiella turistorganisation, en 

marknadsföringskampanj för Åland. Kampanjmaterialet publicerades på olika centralt 

belägna platser runt om på Åland, Sverige och Finland, främst i huvudstadsregionerna.  

Då ökningen skedde under perioden då kampanjen var aktiv går det att göra antagandet 

att kampanjen åtminstone till viss del hade effekt. Vilka faktorer spelade roll och vad 

behöver man tänka på när man utformar en kampanj för en destination, i detta fall 

Åland? Vilka teoretiska aspekter bör man ta hänsyn till och vilka tankefigurer finns det 

kring turismen som påverkar de kommunikativa budskap som förmedlas? 

                                                 
1
 http://www.vagabond.se/artiklar/nyheter/20130528/sa-reser-svenskarna 

2
 http://www.asub.ax/files/statistisk_arsbok13.pdf 
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2. Syfte och frågeställning 

Nedan behandlas de frågor som ligger till grund för studien samt en redogörelse för 

tidigare forskning som influerat denna studie. 

 

Då Åland, liksom många andra mindre orter står inför problemet med minskad turism är 

det nödvändigt att ställa frågan, vad är det som påverkar turismen? Finns det några 

speciella faktorer som gör Åland mer eller mindre populärt för turisterna? Studiens 

huvudsakliga syfte är att undersöka hur kampanjplanering, tankesätt och strategi kan 

påverka turismen till Åland samt med hjälp av en fallstudie, Visit Åland, illustrera hur 

kommunikation kan användas för att främja turismnäringen. 

Den övergripande frågeställningen är: 

- Vad är det för tankefigurer som styrt sändarens budskapsutformning i 

marknadsföringen från Visit Åland? 

2.1 Tidigare forskning   

Kampanjstudier hör till viss del till fältet för marknadskommunikation då kampanjer 

strävar efter att genom budskapsförmedling fylla ett marknadsbehov. Men även till 

medie-och kommunikationsvetenskap då kampanjer alltid är ett svar på ett problem som 

uppstått. Vilket är problemet och hur kan det lösas med hjälp av kommunikation? 

Därför har både rent teorietiska men även praktiska undersökningar varit till hjälp under 

arbetets gång. Statistik och marknadsundersökningar varvas med grundläggande 

teoretiska metoder för att bilda en så god uppfattning som möjligt om studieobjektet.  

 

Destinationsmarknadsföring hör till stor del till forskningsfältet turismvetenskap, men 

då denna uppsats har som huvudsyfte att granska de kommunikativa aspekterna i en 

reklamkampanj är det även främst relevant att ta i beaktande vissa teoretiska aspekter 

inom marknadskommunikationsområdet. Tidigare forskning har främst varit 

insiktsgivande och gett värdefulla uppslag kring hur denna studie har struktureras och 

även gett idéer till vidareutveckling av de frågeställningar studien bygger på.  
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I Sverige finns turismorganisationen Visit Sweden vilka har tagit fram en profil för 

nutidens resenär.  De har valt att kalla projektet ”den globala resenären”.
3
 Den globala 

resenären har vissa grundläggande önskemål och krav på sitt resande. Det går att anta 

att många av dessa är applicerbara på potentiella Ålands-resenärer också då det inte 

finns några större kulturella skillnader mellan Sverige och Åland.  

 

3. Teoretiska ramar 

I teoriavsnittet redogörs litteraturstudier för de teoretiska aspekter vilka gynnat 

uppsatsens syfte. Begreppen image och tankefigur definieras.  

 

En teori är enligt marknadsföringsforskare Lars Christensen et al. ”en abstrakt 

beskrivning av ett specifikt fenomen av verkligheten” vilken bildas av modeller och 

begrepp. 
4
 Dessa modeller beskriver hur begreppen bör användas i förhållande till 

verkligheten. Johan Alvehus, lektor vid institutionen för service management och 

tjänstevetenskap vid Lunds universitet, beskriver teorin som en, om än något bristfällig, 

karta över verkligheten. Denna karta innehåller inte all information om verkligheten 

men kan bidra till att ge en överskådlig blick, som senare tillsammans med empiri kan 

resultera i idéskapande. 
5
  Denna uppsats ligger inom tre olika teoretiska fält vilka är 

turismvetenskap, företagsekonomi/marknadsföring och det huvudsakliga, medie- och 

kommunikationsvetenskap (MKV).  

 

 

 

Figur 1. Studiens teoretiska fält 

                                                 
3
 http://www.visitsweden.com/sverige/brand/Malgrupp-och-kommunikation/Malgrupp/Den-globala-

resenaren/Segment/ 2014-05-12 
4
 Christensen, Lars, Marknadsundersökning: en handbok, 3., [uppdaterade] uppl., Studentlitteratur, Lund, 

2010 s 63 
5
 Alvehus, Johan, Skriva uppsats med kvalitativ metod: en handbok, 1. uppl., Liber, Stockholm, 2013 s 24 

Turismvetenskap 

MKV 
Företagsekonomi 

Marknadsföring 

http://www.visitsweden.com/sverige/brand/Malgrupp-och-kommunikation/Malgrupp/Den-globala-resenaren/Segment/
http://www.visitsweden.com/sverige/brand/Malgrupp-och-kommunikation/Malgrupp/Den-globala-resenaren/Segment/
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3.1 Turism 

Med turism avses människors aktiviteter på resor och orter som är andra än den normala 

omgivningen.
6
 Anders Steene, docent i turismvetenskap beskriver en turist som den som 

med personliga motiv reser bort för rekreation, vila, utöva en hobby eller liknande. Som 

komplement till själva turisten finns turismindustrin, de omgivande 

tjänsteproducenterna som tillgodoser turisterna med de tjänster de kan tänkas behöva 

under sin semester. Tillsammans bildar de begreppet turism.
7
 

 

På flera vis har turismen en psykologisk faktor. Många av de som semestrar gör det för 

att komma bort från vardagen och de potentiella problem som finns där. En lyckad 

semester kan främja så väl det psykiska som det fysiska välmåendet. Goda erfarenheter 

och miljöombyte stimulerar enligt Steene den sociala förmågan hos turisterna. Här 

kommer turismindustrin in i bilden med sina sevärdheter, evenemang och nöjen.  

 

Att turismen är beroende av välfärd kan ses som givet då det kostar pengar att resa, bo 

och leva på annan ort än sin hemort. God ekonomi ger ett bredare handlingsutrymme, 

vilket ofta leder till högre konsumtion.
8
 Detta, hävdar Steene, gör således att turism i 

mångt och mycket är främst förekommande i de industrialiserade länderna i väst.
9
 

 

Ekonomin har stor inverkan på turismen och genom samhällsklasser och normer 

påverkas valet av intressen och hobbyer. Detta gör att olika turister kräver olika saker 

från sina semesterorter. Beroende på arbete eller sysselsättning värderar olika grupper i 

samhället sin fritid på olika sätt och vill även fylla den med olika typer av aktiviteter. 

Steene listar tre olika kriterier utifrån vilka turister motiverar sin fritid och semester:
 10

 

 

- Vila från fysiskt/psykiskt ansträngande arbete 

- Underhållning som omväxling till vardagslivet 

- Personlig utveckling, ge livet mer mening i både arbete och fritid 

 

                                                 
6
 Turism. http://www.ne.se/lang/turism, Nationalencyklopedin, hämtad 2014-04-21. 

7
 Steene, Anders, Turism: om att sälja drömmar, 1. uppl., Studentlitteratur, Lund, 2013 s 18 

8
 Steene, Anders, Turism: om att sälja drömmar, 1. uppl., Studentlitteratur, Lund, 2013 s 22 

9
 Steene, Anders, Turism: om att sälja drömmar, 1. uppl., Studentlitteratur, Lund, 2013 s 19 

10
 Steene, Anders, Turism: om att sälja drömmar, 1. uppl., Studentlitteratur, Lund, 2013 s 21 
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Dessa  kriterier kan även jämföras med de huvudsakliga motiv som Peter Murphy listar 

i sin bok: Tourism: a community approach och som återges i Steenes bok:  

 

- Fysiska motiv, avkoppling, motion, bra mat och god komfort 

- Kulturella motiv, strävan efter att få uppleva en destinations kultur och 

traditioner 

- Sociala motiv, träffa nya människor, ta en paus från vardagen och eventuell 

social prestige vilket är förknippad med resmålet, till exempel Franska Rivieran 

jämfört med Hedemora.  Franska Rivieran är sedan länge känt som ett exklusivt 

resmål dit många celebriteter och övriga välbärgade semestrar. Hedemora har 

inte samma fina stämpel. 

- Fantasimotivet, då individen innan avresa bygger upp en föreställning och 

förväntningar om hur semestern kommer vara och kring denna föreställning 

även binder en glädje i förskott. Hit hör även idéer om upplevelser på 

semestermålet. 
11

 

 

Många turister uppfyller flera av dessa kriterier och därmed utesluter inte det enda det 

andra.  

3.2 Destinationsmarknadsföring 

Destinationsmarknadsföring är som namnet säger, ett sätt att strategiskt placera 

destinationen/platsen på kartan och locka turister. Att marknadsföra en destination är på 

många sätt en omfattande uppgift. Det handlar dels om att sammankoppla en 

destination, vilket kan vara både en stad, kommun, region eller rent av en kontinent, 

image och rykte med tillräckligt attraktiva boendemöjligheter och sevärdheter. Men 

även att, som kulturgeografen och forskaren Josefina Syssner framhåller i sin bok 

Världens bästa plats (2012), att medvetet framhålla och synliggöra vissa sevärdheter 

eller liknande på en destination eller plats.
12

 

 

En reklamkampanj inom turism handlar i första hand om att förmedla en positiv bild av 

destinationen. Enligt Syssner är den bild som förmedlas av platsen en blandning av 

olika aktörers respektive tankefigurer och uppfattningar kring platsen. Dels den 

                                                 
11

 Steene, Anders, Turism: om att sälja drömmar, 1. uppl., Studentlitteratur, Lund, 2013 s 27 
12

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

Academic Press, Lund, 2012 s.11-12 
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politiska inblandningen via exempelvis struktursatsningar och budgetering, dels övriga 

beslutsfattare så som företrädare inom näringslivet.
13

 För att skapa en sammanhållen 

bild av en plats eller destination är det även av vikt att den befintliga befolkningen har 

en uppfattning av samhället som åtminstone till viss mån motsvaras av det som 

marknadsförs.  

Figur 3. Modell över imageförmedling 

Källa: Syssner, Världens bästa plats (2012) 
14

 

 

På Åland fungerar Visit Åland som samordnare för många mindre företagare och att 

organisera den mängd företag, som även fungerar som ägare i organisationen, krävs en 

fungerande strategisk kommunikation. Frågan är hur man ska marknadsföra Åland som 

ett attraktivt alternativ till potentiella turister.  Philip Kotler, professor i internationell 

marknadsföring vid Northwestern University skriver om konkurransfördelar och hävdar 

att det gäller att genom en kombination av bland annat kvalitet, service och pris försöka 

stå sig mot likvärdiga konkurrenter.
15

 Konkurrenter i fallet Åland är destinationer som 

erbjuder motsvarande utbud och service. 

 

När det kommer till forsking bedriven vid svenska universitet och högskolor är 

mängden publicerat material begränsat. Destinationsmarknadsföring eller 

platsmarknadsföring går ofta in under huvudkategorin marknadsföring och då 

marknadsföring som forskningsämne är i ständig förändring är det svårt att finna 

                                                 
13

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

Academic Press, Lund, 2012 s.15 
14

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

Academic Press, Lund, 2012 s. 15 
15

 Kotler, Philip, Kotlers marknadsföringsguide från A till Ö [80 begrepp som du behöver kunna], Pagina 

Förlag AB/Optimal Förlag, Falun, 2003 s 64 

< 

Den förmedlade bilden av platsen Befolkningen 

Beslutsfattarna 

Besökarna 
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tillförlitligt material. Dock finns generella antagande som kan göras vid 

destinationsmarknadsföring vilka inte är beroende av destinationen i sig.   

3.3 Medie- och kommunikationsvetenskap 

Medie- och kommunikationsvetenskap är ett relativt ungt akademiskt 

forskningsområde. Forskningsområdet är tvärvetenskapligt och det finns tydliga 

influenser av bland annat sociologi och kulturvetenskap. Detta blandas med mer 

konkreta studier av medier och dess effekter. Den teknologiska utvecklingen har 

bidragit till att forskningsområdet inom MKV ständigt utvecklas då nya arenor för 

kommunikationsutbyte konstrueras. Numera traditionella mediers så som tryckta 

pappersmedier, radio och tv har sedan internets entré fått en ny konkurrent men i det 

även fler möjligheter. Den teknologiska utvecklingen har på många vis hjälpt till att 

effektivisera och förbättra kommunikationen inom ett företag, exempelvis via intranät, 

e-post och personaltidningar.
16

 Men även externt har utvecklingen bidragit till att man 

som företag eller organisation nu kan nå ut till en större målgrupp och skaffa sig en 

större mottagarkännedom via undersökningar online. Något som numera används flitigt 

vid exempelvis destinationsmarknadsföring. Den främsta inriktningen inom MKV som 

är relevant i denna uppsats är strategisk kommunikation.   

 

3.4 Strategisk kommunikation 

Strategisk kommunikation innebär enligt Jesper Falkheimer och Mats Heide, bägge 

filosofie doktor i strategisk kommunikation vid Lunds universitet, den övergripande 

strategiska planeringen inom både extern och intern kommunikation inom en 

organisation. Det kommunikativa synsätt som präglar hela en organisations 

kommunikation. 
17

  

-”Strategisk kommunikation är ett kunskapsområde som handlar om organisationers målinriktade 

kommunikation. Syftet är att belysa, förstå och granska dessa kommunikationsprocesser, som blivit 

allt mer komplexa. Kommunikationsperspektivet är centralt, liksom frågor kring effekter, makt, 

relationer. Konkret så innebär detta att strategisk kommunikation är ett paraplybegrepp som 

innefattar allt från propaganda, varumärkeskommunikation till intern kommunikation mellan ledning 

och medarbetare.”     Jesper Falkheimer 
18

 

                                                 
16

 Falkheimer, Jesper & Heide, Mats, Strategisk kommunikation: en bok om organisationers relationer, 1. 

uppl., Studentlitteratur, Lund, 2007 s 83 
17

 Falkheimer, Jesper & Heide, Mats, Strategisk kommunikation: en bok om organisationers relationer, 1. 

uppl., Studentlitteratur, Lund, 2007 s 36 
18

 http://marketingminds.se/2012/11/26/sju-snabba-fragor-till-sveriges-forsta-professor-i-strategisk-

kommunikation/ 
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Falkheimer och Heide menar även att kommunikationen är grunden till företagens 

existens. All kommunikation inom ett företag bör i viss mån vara strategisk för att på 

bästa sätt fungera och överensstämma med etablerade företagsvisioner, mål och 

värderingar. Därmed innefattas ofta alla inom företaget eller organisationen, inte bara 

kommunikationsansvariga eller marknadschefer, då alla utövar någon form av 

kommunikation, formell eller informell.
19

 Ett företags eller en organisations strategiska 

kommunikation innefattar alltså all kommunikation som sker inom företaget.  

 

I sin bok Kommunikation & organisation skriver Heide tillsammans med Catrin 

Johansson, docent i organisationers kommunikation och fil. dr i strategisk 

kommunikation Charlotte Simonsson om konkurrensfaktorn med en fungerande 

kommunikation. Då det kan vara svårt att i siffor mäta direkta effekter av en fungerande 

strategisk kommunikation menar Heide et al att de immateriella resurser som uppstår 

som följd av en välfungerande kommunikation, så som exempelvis kundlojalitet och 

varumärkesförstärkning är allt viktigare i ett samhälle där kommunikationen nu har 

blivit en så integrerad del att företag tvingats vara nytänkande och agera på tidigare 

okända arenor så som exempelvis sociala medier. 
20

 

 

Strategisk kommunikation är ett tvärvetenskapligt forskningsområde vilket har nära 

kopplingar till Public relations (PR), organisationskommunikation och marknadsföring. 

Genom en sammanslagning av dessa vetenskapliga intresseområden har den strategiska 

kommunikationen vuxit fram och på senare blivit ett eget forskningsområde. Inom PR 

har stävan efter att bibehålla goda långsiktiga relationen influerat den strategiska 

kommunikationen. Att jobba för en lyckad kommunikation där samtliga samarbetsparter 

är nöjda och eventuella konflikter löses under arbetsprocessen är lika väsentligt inom 

renodlad massmedial PR som inom ett företag. Falkheimer och Heide påvisar vikten av 

en kontinuerlig dialog som en av de största bidragande faktorerna till lyckade relationer 

och minskade risker för tvister.
21

 Lars Palm, professor i planerad kommunikations vid 

Högskolan i Halmstad beskriver strategisk kommunikations som planering och analys 

framför publicitetsjakt, något som ofta PR blivit förknippat med i Sverige under en 

                                                 
19

Falkheimer, Jesper & Heide, Mats, Strategisk kommunikation: en bok om organisationers relationer, 1. 

uppl., Studentlitteratur, Lund, 2007 s 36-39 
20

 Heide, Mats, Johansson, Catrin & Simonsson, Charlotte, Kommunikation & organisation, 1. uppl., 

Liber, Malmö, 2012 s. 20 
21

 Falkheimer, Jesper & Heide, Mats, Strategisk kommunikation: en bok om organisationers relationer, 1. 

uppl., Studentlitteratur, Lund, 2007 s 47 
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längre tid på grund av uppmärksammade PR-kupper vilket i stort sätt gått ut på att skapa 

uppmärksamhet till vilket pris som helst. 
22

 

 

Enligt Falkheimer och Heide saknas vissa kommunikativa aspekter inom 

marknadsföringsforskningen, såsom ett nyanserat perspektiv på mer långsiktiga 

kommunikationsprocesser. Inom forskningsområdena för organisationskommunikation 

och PR fokuserar man däremot på att kommunicera med mottagarna istället för till dem.  

Marknadsföring koncenterar sig oftast på envägskommunikation, även om trenden har 

börjat vända under senare år. 
23

  

 

 
 

Figur 2. Strategisk kommunikation – tre forskningsfält enligt Heide och Falkheimer 
Källa: Falkheimer och Heide (2003) 

24
 

 

 

Organisationskommunikation är mer eller mindre ett samlingsnamn för all 

kommunikation som pågår inom ett företag. Organisationskommunikation fokuserar 

främst på den interna företagskommunikationen men innefattar även de externa 

kommunikationskanalerna. Falkheimer och Heide citerar Stanley Deetz, vilken 

sammanställt tre övergripande inriktningar inom organisationskommunikation. Den 

första är att se org. kom som ett specialområde vilket utbildade kommunikatörer och 

strateger arbetar med. Den andra inriktningen är att se org. kom som ett fenomen som 

förekommer inom organisationer. I denna inriktning ligger fokus främst på att studerar 

org. kom och dess byggnadsdelar. Den tredje inriktningen är att se org. kom som ett 

perspektiv utifrån vilket man kan förklara och förstå organisationer och deras 

                                                 
22

 Palm, Lars, Kommunikationsplanering: en handbok på vetenskaplig grund, Studentlitteratur, Lund, 

2006 s. 15 
23

 Falkheimer, Jesper & Heide, Mats, Strategisk kommunikation: en bok om organisationers relationer, 1. 

uppl., Studentlitteratur, Lund, 2007 s 43 
24

 Falkheimer, Jesper & Heide, Mats, Strategisk kommunikation: en bok om organisationers relationer, 1. 

uppl., Studentlitteratur, Lund, 2007 s 43 
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verksamhet. 
25

 Denna inriktning är mest relevant i denna studie då just förståelsen av 

organisationen i fråga är viktig för studiens syfte.  

 

3.5 Tankefigurer vs image 

Per Grängsjö skriver i sin avhandling i destinationsmarknadsföring från Göteborgs 

universitet att det är en organisations medlemmars självbild som reflekterar tidigare och 

pågående handlingar.
26

 I denna studie används begreppet tankefigurer. Sociologen Lars 

Ekstrand beskriver tankefigurer om tankemodeller vilka styr handlande och tänkande. 

Dessa ligger dolda, kan vara svåra att urskilja och fungerar enligt Ekstrand som 

”osynliga, inre regissörer” över vårt tänkande.
27

 Tankefigurerna styr helt enkelt den 

världsbild man har. 

 

En organisations tankefigurer utgörs av de tankar och värderingar som finns djupt 

rotade bland medarbetare och beslutsfattarna i organisationen och som påverkar 

organisationens agerande. Dessa tankar kan man försöka nå genom att studera 

publicerade texter och övrigt material samt genom intervjuer med personer vilka arbetar 

inom organisationen. Ekstrand påpekar dock svårigheterna i att korrekt avläsa 

tankefigurer då människor i allmänhet är väldigt rädda om sin världsbild och vill inte se 

den kullkastas av andra tankefigurer 

 

Med begreppet image menas den uppfattning som omgivningen har av ett företag eller 

en organisation och som tillgodogörs av företaget själva. Imagen påverkas av till 

exempel kunskaper, fördomar, historia samt företgets transparens. 
28

 Barbro Weatherill 

som skrivit boken Planerad marknadskommunikation (1997)  beskriver image som 

summan av profilen och identiteten. Denna studie utgår ifrån tesen att tankefigurerna 

hos beslutsfattare i viss mån styr utformningen av den image som förmedlas i 

kampanjer från Visit Åland.  Tankefigurerna förmedlas alltså indirekt, genom 

budskapsutformningen i en kampanj till en publik eller en målgrupp. 

 

                                                 
25

 Falkheimer, Jesper & Heide, Mats, Strategisk kommunikation: en bok om organisationers relationer, 1. 

uppl., Studentlitteratur, Lund, 2007 s 50 
26

 Grängsjö, Per, Destinationsmarknadsföring: strategiska vägval vid marknadsföring av turism, 

Företagsekonomiska institutionen, Handelshögsk., Lic.-avh. Göteborg : Univ.,Göteborg, 1998 s 100 
27

 http://www.detgodarummet.nu/sidor/text2.html 2014-05-19 
28

 Erikson, Peter, Planerad kommunikation: strategiskt ledningsstöd i företag och organisationer, 7., 

[uppdaterad] uppl., Liber, Mamö, 2008 s 289 

http://www.detgodarummet.nu/sidor/text2.html
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4. Metod, material, urval och avgränsning 

I följande kapitel beskrivs de metoder som använts under studiens gång. Här 

presenteras även respondenter, intervjusätt och angreppsvinkel vilka använts för att 

främja studiens syfte. 

 

4.1 Intervjuer  

Då ett syfte med uppsatsen är att undersöka hur sändaren tänkt kring utformningen av 

kampanjen framom direkta statistiska effekter har jag genomfört intervjuer med två 

beslutsfattare: Magnus Krantz, affärsutvecklare på Visit Åland, som förväntas har god 

kännedom kring kampanjutveckling på företaget samt kunskaper om den aktuella 

kampanjen och Fredrik Karlström, näringsminstiter på Åland som utifrån sin position 

även han förväntas ha en god inblick i hur Åland fungerar ur turism- och 

marknadsföringssynpunkt.  Respondenterna är utvalda utifrån företagsposition och 

kompetens.  

En kvalitativ intervju innebär insamling av information genom öppna frågeställningar 

vilka efter intervjun analyseras och tolkas utifrån ett teoretiskt perspektiv.
29

 Detta skulle 

ha försvårats av att enbart granska verksamheten ifrån ett ovanifrånperspektiv eller 

genom att under intervjun ställa vägledande frågor.   

 

Syftet med intervjuerna är alltså att se samband mellan respondenternas svar och sedan 

ställa dessa mot ett teoretiskt ramverk. Metoden semistrukturerade intervjuer har 

använts och intervjuerna genomfördes skriftligen via e-mail. Respondenterna fick ta del 

av ett antal frågor vilka utformats utifrån respondentens yrkesområde och sakkunnighet. 

Metoden och materialet blir alltså redskapet för att ge svar på de forskningsfrågor som 

uppsatsen ämnar redogöra för.
30

   

Studien utgår från avsändarens perspektiv även om mottagarna i viss mån kommer 

behandlas. Orsaken till att svensk forskning används som huvudsaklig källa är att det 

bristande utbudet på motsvarande finsk, finlandsvensk eller åländsk litteratur som finns 

                                                 
29

 Østbye, Helge et al, Metodbok för medievetenskaps, 2003 s. 101 
30

 Ekengren, Ann-Marie & Hinnfors, Jonas, Uppsatshandbok: [hur du lyckas med din uppsats], 2., [rev.] 

uppl., Studentlitteratur, Lund, 2012 
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att tillgå. Bedömningen har gjorts att då det åländska samhället till stor del påminner om 

det svenska, både kulturellt och språkligt, att forskningen till stor del är applicerbar. 

4.2 Kampanjanalys 

Med utgångspunkt i studieområdet för strategisk kommunikation har en kvalitativ 

analys med förankring i teorin genomförts. Olika teorier har använts som 

tolkningsredskap för att kunna dra slutsatser om valt studiematerial. Genom att ställa ett 

antal frågor baserat på teorin till kampanjen kan slutsatser dras. En fallstudie innebär ett 

närmare undersökande av ett studieobjekt utifrån en större övergripande teori. En 

fallstudie, eller ett case används ofta för att exemplifiera teorin genom 

hypotesillustrationer och fördjupningar i verkliga företeelser.
31

 En fallstudie används 

även för att samla empiri om aktuellt forskningsämne. En koncentration av empirin kan 

ge utfall i konkreta uttryck och kan tillskillnad från antagande på principiell allmän 

teoretisk nivå leda till möjligheten att dra slutsatser. 
32

 Det fall som denna uppsats 

kommer fokusera på är Visit Ålands reklamkampanj Världens bästa mamma från 2013.  

 

4.3 Validitet och reliabilitet 

Validiteten består av överensstämmelsen med det teoretiska synsättet som valts för 

uppsatsen. I denna studie är validiteten inte optimal då aktuell teori ej finns om Åland 

som resmål och att därmed teori anpassad för övriga marknader använts och applicerats 

i möjlig mån. Reliabiliteten motsvarar tillförlitligheten på det undersökta materialet. 

Reliabiliteten i denna studie bör vara god då studien infattas av befintligt material som 

använts i fallstudien samt data som publicerats av en etablerad källa.  Feltolkningar eller 

slumpfel som uppstått under forskningsprocessen är ej kända.  

4.4 Empiri 

Termen empiri motsvaras av det material som tagits del av under forskningsprocessen 

och som använts för att göra antaganden och dra slutsatser. Empirin till denna uppsats 

har insamlats via intervjuer och tillgodogörande av litteraturstudier inom aktuell 

teoretiskt område. Faktainsamlingen har gjorts via dokumentstudier och granskning av 

för allmänheten publicerade dokument. Då jag som författare till studien är född och 

uppvuxen på Åland har min lokalkännedom till viss del även den bidragit till empirin. 

                                                 
31

 Fallstudie. http://www.ne.se/lang/fallstudie, Nationalencyklopedin, hämtad 2014-04-21. 
32

 Alvehus, Johan, Skriva uppsats med kvalitativ metod: en handbok, 1. uppl., Liber, Stockholm, 2013 s 76 
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4.5 Metodkritik 

Faktiska konstaterande blir svåra att göra och då det rör sig om en kampanj, spelar 

tycke, smak och personliga referensramar ofta in hur budskapen mottas hos 

målgruppen. Att fokusera på kampanjens avsändare kan dessutom ytterligare bidra till 

en mer positiv vinkling av budskapsfrågan. Då studien är kvalitativ är det även mer 

problematiskt att avgöra hur pass hög reliabilitet den har då forskningsmetoden inte kan 

garantera exakta resultat.  

Medieforskaren Anne Ryen beskriver vad hon kallar ”Standardinvändningar mot den 

kvalitativa intervjun” och menar att verkligheten ofta är alltför komplex och 

svårhanterlig för utifrån intervjuer kunna göra vetenskapliga antagande eller vara 

hypotesprövande. Den är för personsberoende och subjektiv. Enligt Ryen är den 

kvalitativa intervjun en metod som speglar det sunda förnuftet och kan vara explorativ i 

en undersökning.
33

 

Även om fallstudien bidrar med fördjupad empirisk kunskap kunde en jämförande 

studie med motsvarande organisation på jämnstor ort ha gynnat uppsatsens validitet. 

Övrig kritik är att intervjuerna genomfördes via e-mail. Orsaken till detta var att det inte 

fanns möjligheter till fysiska intervjuer. Detta kan bidra till en minskad omfattning på 

intervjuerna, brist på följdfrågor och en ökad risk för misstolkningar. 

5. Turismen på Åland – historia och nutid  

Under denna rubrik kommer bakgrundsfakta kring Åland som resmål att presenteras. 

Historiska fakta tillsammans med den turismens samhällsekonomiska betydelse 

behandlas i syfte att utreda var Åland idag står inom turismutvecklingen. Här 

presenteras även organisationen Visit Åland. 

 

För att förstå turistbranschen på Åland är det viktigt att titta på både historia och nutid. 

Under åren har det liksom på många andra ställen, skett en utveckling inom 

infrastukturen och den tekniska utvecklingen vilket har påverkat turismen. Genom en 

nulägesanalys kan man granska marknaden för att bilda sig en uppfattning om hur 

                                                 
33

Ryen, Anne, Kvalitativ intervju: från vetenskapsteori till fältstudier, 1. uppl., Lier ekonomi, Malmö, 

2004 
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omvärlden ser ut och kommer att se ut.
34

 Åland har ett invånarantal på 28 .000 personer, 

vilket motsvarar en mellanstor svensk stad i storlek med Sandviken. Vid sidan av 

sjöfarten är turismen en av de största näringarna i samhället.  

På Åland har de främsta turistattraktionerna alltid bestått av naturen och de möjligheter 

till aktiviteter som tillhandahålls där. Åland saknar exklusiv shopping, skidorter och 

nöjesparker och det klimat som råder lockar heller inte till solsemester annat än under 

sommaren. Det som främst marknadsförs är närheten till naturen och skärgården. 

Stuguthyrning, fiske och cykelsemester är vanliga sysselsättningar för turisterna. På 

flera ställen runt om på Åland finns gästhamnar med tillhörande stugbyar och 

restauranger.  

Åland är beläget mitt i Östersjön mitt emellan Stockholm och Åbo. Åland har hört till 

Finland ända sedan 1808-1809 års krig mellan Ryssland och Sverige då Finland blev en 

del av Ryssland. Före det var Åland, liksom Finland en del av det svenska riket. På 

Åland är det officiella språket svenska och finska myndigheter är skyldiga att använda 

sig av svenska språket vid kontakt med ålänningar. Ålänningar är stolta över sitt 

svenska språk, vilket även framgår i ålänningens sång, en icke-officiell nationalsång
35

 

och har även flera gånger under historiens gång begärt att få återförenas med Sverige 

men fått avslag.  

År 1921 behandlades frågan om en återförening i Nationernas Förbund, föregångaren 

till dagens FN och där beslutades att Åland skulle förbli en autonom del av Finland med 

svenska som enda språk. Åland sedan dess självstyrt, vilket innebär att man i flertalet 

frågor får fatta egna beslut utan inbladning av finska riksdagen, även om Åland tillhör 

Finland. Den lag som regelerar vilka områden Åland får bestämma fritt om går under 

namnet självstyrelselagen.
36

  

Åland har länge fungerat som en kulturbrygga mellan Sveriges västliga- och Finlands 

östliga kultur men har även en stark egen kultur, starkt präglad av det maritima och 

sjöfarten som ständigt varit och är närvarande i vardagen. Både svenskar och finländare 

har i alla tider turistat på Åland. På många ställen på Åland kan man även betala med 

svenska kronor även om valutan liksom i resten av Finland är euro.  

                                                 
34

 Larsson, Larsåke, Tillämpad kommunikationsvetenskap, 3. uppl., Studentlitteratur, Lund, 2012 s 98 
35

 ”Högt skall det klinga, vårt svenska språk, tala med manande stämma, lysa vår väg som en flammande 

båk, visa var vi äro hemma. ” 

http://www.bibliotek.ax/web/arena/alanningens-sang 
36
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Åland har bara en stad. Mariehamn ligger på ett näs med vatten runt om sig på tre sidor. 

Det går nästan att likna med Manhattan rent geografiskt. Men där slutar likheterna. 

Mariehamn grundades så sent som 1861 genom en hopslagning av ett antal byar. Åland 

var då, precis som övriga Finland före 1918, ryskt. Därför uppkallades staden efter 

dåvarande ryska tsaren Alexander II’s hustru Maria Alexandrova. I slutet av 1800-talet 

var Mariehamn en populär badort med flertalet badhus och hotell. Denna epok kallas 

badhusepoken och är det första spåret av riktig turism i Åland historia. De välbärgade 

solade, badade och socialiserade sig på det numera sedan länge rivna Societetshuset i 

Mariehamn.  Denna epok tog slut i och med första världskriget.
 37

  Därefter skulle det 

dröja många år innan turismen kom igång igen. Närmare bestämt till 1960-talet. 

5.1 Allt börjar med resan 

Transporten till och från Åland är en stor del av turismen. Majoriteten av alla turister 

anländer med någon av de olika rederiernas båtar. Alternativen som finns är att flyga 

från Stockholm Arlanda eller Helsingfors Vanda.   

Det har i alla tider förekommit båttrafik från Åland till Sverige och Finland. Under 

1960-talets början grundades det åländska rederiet Viking Line och under 1970-talet 

ökade trafiken då rederiet tog tre nya fartyg i bruk. Under denna period hävdar rederiet 

själva att den tidigare transportorienterade trafiken, vars huvudsyfte hade varit transport 

av varor och fordon byttes ut mot en mer passagerarinriktad med större fokus på 

komfort och trivsel. Restauranger och nöjen introducerades ombord och utvecklingen av 

det som de allra flesta idag känner som kryssningsbåtar hade börjat. 
38

 

Idag har Viking Line sex kryssningsfartyg som så gott som dagligen angör Åland. Det 

kompletteras av Tallink Silja med fem fartyg och Eckerölinjens fartyg som kör tur och 

retur tre turer om dagen. Kryssningarna har länge varit populära då det har varit ett lätt 

sätt att fly vardagen utan att åka allt för långt bort. Alla bekvämligheter finns ombord på 

de större fartygen. Mat, dryck, hytter och nöje. Utöver detta är det även Taxfree på 

varorna som säljs ombord.  

Åland inte hör till den Europeiska unionens mervärdes- och punktbeskattning, vilket 

innebär att rederierna har rätt att i likhet med internationella flygplatser bedriva 

                                                 
37

 http://www.visitaland.com/se/fakta/mariehamn/mariehamns_historia 
38

 http://www.vikingline.com/sv/Koncernen/Historik/Farjetrafik/ 2014-04-07 
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skattebefriad försäljning. 
39

 Detta har rederierna tagit väl tillvara på och det 

marknadsförs som ett hav huvudsyftena med att resa. Taxfree-butikerna säljer mycket 

alkohol och tobaksprodukter. För att få bedriva taxfree försäljning på båtarna krävs att 

fartygen gör en så kallad invikning vid en åländsk hamn. Därför gör även 

kryssningsfartyg som trafikerar exempelvis rutten Stockholm-Tallinn stopp på Åland. 

Enligt undersökningen The significance of duty-free sales on board ferries to the 

transnational transport system in the Baltic Sea Region från Ålands statistik och 

utredningsbyrå (ÅSUB) 
40

 är det inte enbart rederierna själva som vinner på den 

skattefria försäljningen, utan även leverantörer av produkter som säljs ombord och 

transportföretag. Sjöfarten står för 22 % av Ålands totala BNP.
41

 Under den senaste 

lågkonjunkturen har den svenska kronan varit stark gentemot euron, som används som 

valuta på Åland och i Finland. Detta har rederierna kunnat utnyttja då man kan betala 

med bägge valutor ombord. Den starka kronan har bidragit till att gynna rederiernas 

försäljning i nära samband med att skatt och acciser på tobak och alkohol höjts i land.
42

 

Taxfree-försäljningen ombord utgör den huvudsakliga inkomstkällan och därmed kan 

biljettpriser hållas relativt låga, vilket är en bidragande faktor till att locka mer turister.  

Så själva resan till Åland blir en semester i säg med den shopping som erbjuds 

tillsammans med restauranger och övernattningsmöjligheter ombord. Varför ska man 

egentligen kliva av? 

5.2 Väl i land 

När man som turister kliver av på Åland gör man oftast det i Mariehamn eller i Eckerö. 

I de små terminalerna möts man av reklamaffischer och en trave gratis Ålands-

informationshäften som finns tillgängliga på svenska, engelska, finska och tyska. På 

framsidan ses ofta en somrig bild av barn och föräldrar i naturskön miljö samt en 

logotyp. På den står det Visit Åland.  

5.3 Visit Åland – organisationen 

Visit Åland är en medlemsorganisation som finansieras till viss del av medlemsavgifter. 

2014 var antalet medlemmar cirka 340. Majoriteten av dessa är företagare men det 

                                                 
39

 http://www.norden.org/sv/norden-foer-dig/flytta-inom-eller-till-norden/flytta-till-aaland/tullregler-paa-

aaland 2014-04-07 
40

 http://www.asub.ax/files/rapport_2011_8.pdf 2014-04-07 
41
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förekommer även privatpersoner. Exempel på medlemmar i organisationen är Viking 

Line samt ett flertal hotell runt om på Åland.  

På Åland ansvarar Visit Åland för att: 

”Marknadsföra och profilera destinationen Åland, utgående från medlemsföretagens intressen, 

föra turismbranschens talan inför myndigheterna, upprätthålla turistinformation och stimulera 

medlemsföretagen till produktutveckling, kvalitetshöjning och nya projekt inom turistbranschen” 

43
 

Enligt Visit Åland hemsida ser budgeten ut enligt följande:  

 ”Imagemarknadsföringen av Åland som destination samt omvärlds- och marknadsanalyser, 

gästundersökningar och kvalitetssäkring ingår i basverksamheten och finansieras genom en 

medlemsavgift baserad på omsättning med motfinansiering med offentliga medel. LR-medel
44

 

 för Visit Åland 2013 är 1 090 000 € vilket är uppdelat på Drift, Turistinformation och 

Marknadsföring.” 
45

 

Visit Åland arbetar alltså med att marknadsföra varumärket Åland och destinationen 

och upplevelser både nationellt och internationellt. De länder som räknas som 

primärmålgrupper är Sverige och Finland, sekundära är övriga nordiska länder, de 

baltiska länderna, Ryssland, Tyskland och Storbritannien säger Magnus Krantz på Visit 

Åland. 

Marknadsföringen görs delvis med ekonomiska medel från Ålands landskapsregering, 

vilket är högsta styrande organ inom de frågor som Åland har självstyre inom.  

I och med detta är inte Visit Åland en oberoende organisation utan influeras av sina 

ägares intressen och preferenser. Detta för att Visit Åland behöver vara skickliga på att 

samordna dessa ägare bakom en gemensam fasad i sitt företagande. Genom att 

representera medlemmarna i organisationen får Visit Åland stå för hela Ålands turism. 

I ett sådant sammanhang är det viktigt med en fungerande strategisk kommunikation så 

Visit Åland kan kommunicera på ett sammanhållet sätt. I och med att den teknologiska 

utvecklingen har gett oss förändrade möjligheter att kommunicera krävs också större 

insatser från företagen sida för att uppfattas som strukturerade och sammanhållna. 
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Annars är risken att intrycket som mottagaren av budskapen får är splittrade och detta 

bidrar i slutändan till sänkt förtroende och minskad vinst.  

Kommunikationsstrategier är i detta fall avgörande. Kommunikationsstrategier är det 

som strävar till att skapa en enhetlig bild av företaget och verksamheten och detta ska 

gynna verksamheten. Det är viktigt att företagets kommunikationsstrategier motsvaras 

av mottagarnas förväntningar, vilka byggs upp via företagets externa kommunikation. 

För hur lyckad en kampanj än må vara, är det lika viktigt att företaget bakom kampanjen 

kan stärka de intryck som förmedlats utåt. Annars riskerar mottagaren att känna sig 

vilseledd av det externa marknadsföringsmaterialet. Ålands näringsminister Fredrik 

Karlström menar att det har blivit allt viktigare att välja sin målgrupp och jobba aktivt 

utifrån vad de önskar få ut av sin ålandsvistelse.  

Åland har inte några världskända monument eller ruiner, inte heller exotiskt klimat eller 

djurliv. Därmed går det att göra antagande att de flesta främst reser till Åland för att 

besöka släkt och vänner, på friluftsresa eller rekreationsresorna. Då denna uppsats 

kommer fokusera på turisterna som väljer att kliva av båten så kommer 

kryssningsresenärerna inte ha en avgörande roll.  

Visit Åland har tagit fram en handlingsplan vilket innefattar en tioårsplan för turismen 

på Åland. Denna publicerades 2012 och sträcker sig därmed till år 2022. 
46

 

I denna handlingsplan finns en variant på nulägesanalys vilken beskriver vilken typ av 

verksamheter som idag finns och vad som krävs av dessa för att främja turismen. Steene 

nämner några av dessa variabler. 
47

 

- Service 

- Semesterboendets fysiska egenskaper 

- Bokningssystemet, smidighet 

- Säkerhet 

- Image 

- Valuta för pengarna 

Detta har Visit Åland beaktat till viss mån i sin handlingsplan. Här nämns även en 

problematik. Det finns inte några, om eventuellt få aktörer på Åland som på egen hand 
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kan tillgodose turistens samtliga behov. Därmed finns hos de som arbetar med 

turismverksamhet på Åland, ett behov av att tillsammans med andra aktörer inom 

samma bransch, samordna sitt serviceutbud för att få verksamheten att gå ihop.  

Här fungerar Visit Åland som en samordnare och förmedlare av de tjänster som erbjuds 

av redan befintliga aktörer. Visit Åland ansvara för marknadsföringen och 

synliggörande av de olika åländska turismaktörerna.  

6. Respondenternas tankar kring turism på Åland 

I följande kapitel presenteras de resultat som erhållits efter genomförda intervjuer.  

 

6.1 Problematiken med turism på Åland  

På frågan vilka problem som turistnäringen på Åland står inför svarar de två 

respondenterna olika. Magnus Krantz menar att man från myndigheternas sida ofta 

säger att besöksnäringen är en ny basnäring. Med basnäring innebär grundläggande 

uppehälle för många invånare på en ort. Men Krantz säger att den nya basnäringen inte 

alls får samma uppmärksamhet och resurser som traditionella basnäringar. Detta kan 

bidra till minskad effektivitet.  Näringsminister Fredrik Karlström arbetar på ett politiskt 

plan med att främja turismen och upplever inte på samma sätt som Krantz att turismen 

inte får de resurser som krävs utan ser snarare problem i förvaltningsfrågan. 

Generationsväxlingar inom turismföretagande utan någon som vill ta över samt att 

”främja samarbetet mellan alla olika turismföretagare men även mellan olika näringar 

och den offentliga sektorn.” 

6.2 Marknadsföring 

Fredrik Karlström menar att det har blivit allt viktigare att välja sin målgrupp.  Att 

”skjuta med kulgevär istället för med hagelbössa” och därmed rikta de insatser som görs 

till rätt målgrupper, via sociala medier och framförallt pressbearbetning i lämpliga 

kanaler och media är ett måste enligt Karlström. Han menar på att för att undvika gå 

miste om potentiella turister behöver man arbeta med att få igång en lågprislinje direkt 

ifrån någon tysk stad där de inom näringslivet tror det finns potential att få ökat 

inresande till Åland.  Att höja standarden och ge turisterna fler valmöjligheter är något 

Karlström tror skulle bidra med ökad turism. 
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Magnus Krantz säger att Åland har mycket att erbjuda, men att konkurrensen har 

hårdnat oerhört. Det viktigaste enligt Krantz är en satsning på god tjänstekvalitet i 

kombination med smart marknadsföring och kommunikation, likt de punkter Steene 

listat (sidan 22). Även han är inriktad på träffsäkerhet i marknadsföringen. Han tror inte 

lösningen ligger i stora internationella kampanjer. Karlströms liknelse med kulgevär går 

att liknas med det Krantz föreslår, en effektivare närvaro på webben med förenklade 

system för bokning och information. 

6.3 Intervjuresultat 

Beslutsfattarna delar uppfattningen och tankefiguren att Ålands natur är det som är det 

relevanta att marknadsföra. De är inne på samma linje när det gäller hur de som sysslar 

med turism på Åland måste samverka för att på bästa sätt gå tillväga i 

marknadsföringsprocessen. Karlström nämner två hållpunkter att jobba efter: ”Vision: 

Åland är ett kärt, välkomnande och driftigt Örike som väcker längtan” samt profil: 

”Åland, det tillgängliga Öriket i Östersjön med en attraktiv maritim skärgårdsprofil” 

och Krantz är inne på samma bana. Detta är alltså de fastslagna tankefigurer man utåt 

vill förmedla till potentiella turister. Så långt är man överens.  

När det kommer till problematiken har man från olika områden skilda åsikter om vad 

som är bromsklossen för turismen på Åland.  Näringsidkarna (Visit Åland) anser att de 

inte får de resurser som krävs för att kunna upprätthålla ett arbete som motsvarar 

politikernas förväntningar.  

Det går därmed att utläsa huvudsakligen två typer av tankefigurer på Åland.  Bägge 

respondenter är inne på samma spår, en mer avgränsad marknadsföringsstrategi men det 

verkar som att de har en bit att gå för att optimalt kunna sammanlänka näringsliv och 

politik för att mötas i samstämmighet. De olika respondenterna upplever huvudsakligen 

två problemområden. Resursfrågan ställs mot förvaltningsfrågan och här märks en 

skillnad i tankefigurerna.  

 

På Visit Åland upplever man huvudsakligen inte samma oro över hur turismen ska 

organiseras lokalt utan har istället ett större fokus på marknadsföringseffektivisering.  

Dessa tankefigurer skiljer sig åt vilket på sikt kan leda till minskad turism genom att 

insatser görs separat istället för gemensamt. Genom arbete med en gemensam målbild 

kan man arbeta för att få fram en mer sammahållen bild av Åland som resmål. 
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7. Viktiga hållpunkter för kampanjer 

Under följande rubriker tas relevanta hållpunkter för arbete med kampanjer upp. 

Marknadsföringsplaner och målgruppsanalys redogörs för och teori appliceras. 

 

Chris Cooper, professor i Tourism and Leisure Management vid University of 

Queensland skriver i sin bok Tourism: principles and practice, om metoder för 

marknadsföring av turism. Enligt Cooper är god service det viktigaste i 

turismsammanhang. Ofta satsas det stora pengar på marknadsföring av turistattraktioner 

eller destinationer, vilket gör att priserna höjs både för boende samt levnadskostnader. 

Därmed, enligt Cooper, skulle en reducering eller snarare, en effektivisering av 

marknadsföringen bidra till lägre kostnader. Som turism vill man inte bli bombarderad 

med enorma kvantiteter reklam utan ser då hellre en informativ, väl utarbetad 

marknadsföring vilken inte bidrar till konsumtionshetsen som Cooper menar att ständigt 

finns närvarande i marknadsföring kring turism.
48

 

 

Kommunikationskonsulten Peter Erikson, författare till Planerad Kommunikation tar 

upp begreppet integrerad kommunikation, även kallt totalkommunikation. Med detta 

innebär det omfattande arbetet med allt från varumärkeshantering till tjänster och PR. 
49

 

Det vill säga allt som även omfattas av begreppet strategisk kommunikation. Erikson 

menar att samordningen av de olika kommunikationsdelarna är viktigt för att skapa ett 

sammanhållet intryck vilket sedan förmedlas utåt till mottagarna av kommunikationen. 

Erikson tar även upp betydelsen av varumärkesbyggande och image. Genom en väl 

utarbetad kommunikations kan mycket av marknadsföringen förenklas. De punkter som 

tas upp som särskilt viktiga de som Erikson kallar för varumärkeslöften, vilka syftar till 

att förstärka en viss vara eller tjänst som förmedlas av ett företag eller en organisation. 

Följande punkter kan ses som relevanta vid marknadsföring av Åland som destination.
50

 

 

- Insikt, att få mottagarna att förstå vad det rör sig om för typ av tjänst/vara och 

vad som förväntas av dem som användare av tjänsten/varan.   

Får mottagaren genom kampanjen tillräcklig information om Åland som resmål 
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och skapas tillräckliga associationer? 

 

- Bekvämlighet, tycker mottagaren att tjänsterna/varan företaget tillhandahåller är 

enkla?  Verkar det svårt att resa till Åland eller visas möjligheterna på ett bra 

sätt? 

 

- Uttryckssätt, förstår mottagaren det språk som talas vid marknadsföringen eller 

behöver det anpassas? Vilken typ av språk används i kampajen? Är det tydligt 

riktat till en speciell målgrupp eller är det ett mer allmängiltigt språk?  

 

- Problemlösning, löser denna tjänst/vara något behov? 

Likt de kriterier Steene presenterat finns en flertalet typer av semesterresa. 

Uppfyller kampanjen något av kraven som finns för en viss typ av resa? 

 

- Konten att övertyga, retoriken kring förmedlingen av tjänsten.  

Använder företaget sig av en- eller flervägskommunikation? Får mottagarna en 

möjlighet att kommunicera med sändaren? 

 

- Kunskap, får mottagaren reda på alla fakta som behövs genom den 

kommunikation som företaget använder?  

 

En av de viktigaste punkterna är frågan om en-vägs eller flervägskommunikation. 

Dagens sociala medier har öppnat upp för en friare kommunikationsarena inom vilken 

mottagarna spelar stor roll och där de inte längre kan ses som passiva. Att forma 

budskapen för att kunna interagera med mottagarna blir allt mer avgörande. Mottagarna 

ifrågasätter öppet om ett företag gör något fel och med några enkla klick vet en stor 

skara på internet om det som skett. Detta bör man som företag vara beredd på för att inte 

stå handfallen vid en eventuell konfrontation på nätet. Det är en del av strategin som bör 

ingå i marknadsföringsplanen.  

 

7.1 Marknadsföringsstrategier och affärsidé 

Ett företags marknadsföringsstrategi är ofta nära sammankopplat med den strategiska 

kommunikationen och är en del av den uttänkta totalkommunikationen inom ett företag 

för att motsvara de policys och kommunikationsstrategier som omfattar hela företaget. 
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Detta för att bidra till att ge ett enhetligt intryck av företaget eller organisationen. 

Företagets affärsidé är en sammanfattning om vad företaget gör, för vem och vilken 

kundnytta än.
51

 

 

Inom organisationen Visit Sweden arbetar man med att lära känna sin målgrupp och har 

ställt sig följande frågor: ”Vilket segment är bäst att bearbeta för att nå uppsatta mål? 

Var finns målgruppen inom mitt område, och i vilket sammanhang vill jag nå den? Vad 

har målgrupperna för konkreta behov som vi kan fylla? Vad har målgrupperna för 

värderingar och livsstil? Hur ser deras livssituation ut? Arbete? Fritid? Familj? 

Intressen? Hur inhämtar de information? Vad vet de om destinationen? ” 
52

  

 

Dessa frågor kan även appliceras på Åland som destination och Visit Åland har valt 

att ”utnyttja Visit Finlands och Visit Swedens marknadsrapporter och kompetens för att 

göra en marknadsbeskrivning kopplat till det åländska utbudet.”
53

   

 

7.2 Målanalys 

En kampanj kan ha olika typer av mål. Ju tydligare mål desto mindre är risken att 

kampanjen är förgäves. Lars Palm listar fyra olika typer av kampanjmål.
54

 En kampanj 

kan sträva till att uppfylla ett eller flera av dessa mål. Det första är systemmål, inom 

vilket resultatet önskas bli en direkt handling eller händelse. Till exempel, fram till år 

2017 ska vi ha ökat stuguthyrningarna med 10 000 stycken under juli månad. Den andra 

måltypen är visionsmål. Visionsmål är nära besläktat med systemmål och står för ett 

önskat tillstånd för exempelvis en organisation. Ett exempel på detta skulle kunna vara 

ifall Visit Åland ställde upp som mål att alla turister på Åland ska vilja komma tillbaka. 

Den tredje typen av mål är beteendemål. Denna typ av mål handlar om att ändra 

beteendemönster. Det kan handla om att ta båten istället för flyget eller hyra cykel 

istället för att ta taxi. Det fjärde målet är kommunikationsmål. Med kommunikationsmål 

innebär de mätbara resultat, i form av kunskap, attityd- eller beteende förändringar som 

kommunikationen ska leda fram till.  
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En kommunikationsplan är en på förhand uppgjord strategi med definierade mål och 

kommunikationsåtgärder. Målgrupper är på förhand utvalada och en tidsplan och budget 

är satt.  

 

8. Fallstudie – Visit Åland kampanjen ”Världens bästa mamma” 

En fallstudie innebär en fördjupning i en specifik företeelse. Under följande rubriker 

behandlas och analyseras Visit Åland kampanjen ”Världens bästa mamma”.  

 

Under perioden 12-25 maj 2013 genomförde Visit Åland en kampanj i samband med 

infallandet av morsdag i Sverige och Finland. Kampanjen gick ut på att vem som helst 

via Facebook kunde nominera en mamma till att vara ”världens bästa mamma”. 
55

 

Därefter fick folk rösta på vem de tyckte var den mest värdiga vinnaren. Vinsten bestod 

av ett resepaket till Åland med 17 olika erbjudanden vilka Visit Ålands medlemsföretag 

hade ställt upp med. Vinnaren i tävlingen fick resa, boende och aktiviteter på Åland. 

Kampanjen skapades och marknadsfördes av Visit Åland.  Syftet med kampanjen var att 

uppmärksamma mammor och samtidigt Åland som destination och visa på vilka 

möjligheter det finns med resa, inackordering och aktiviteter. Det informationsproblem 

som kampanjen syftade besvara är det pågående arbetet med att locka turister till Åland. 

Genom en tävling för mammor, vilket är något de allra flesta individer har en 

uppfattning om åberopades känslor. Pathos står inom den klassiska retorikens för ett sätt 

att övertyga genom förmågan att väcka känslor hos mottagarna.  

8.1 Målgrupp 

När man målgruppsanpassar en kampanj är det viktigt att ta i beaktande att mottagarna 

inte är en homogen grupp. Tvärtom. På Visit Åland arbetar man med olika definierade 

målgrupper. De som används är allmänt vedertagna och är WHOP, DINK och Active 

Family. WHOP står för Wealthy, Healthy Older People och innebär åldersgruppen  

45-64 utan hemmaboende barn. De är friska och satsar gärna pengar på upplevelser. 

Ofta pensionärer med gott om tid och stor frihet då de inte är tvungna att anpassa sig 

efter barn. Denna målgrupp är ofta intressera av kultur- och naturupplevelser.
56
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DINK står för Double Income, No Kids och innefattar par där bägge har arbeten och 

ofta inom åldersspannet 24-44 år. DINKS är ofta resvana och avsaknaden av barn gör 

dem flexibla i sitt resande. De ser sitt resande som en del av sitt så kallade personliga 

varumärke, vilket innebär att de förstärker vissa delar av sin individ, även kallat 

positionering. Resmålet används delvis i syfte som berättarvärde och det som kan ses 

som annorlunda och avvikanade uppskattas av DINKS. 
57

 Denna företeelse kallas inom 

marknadsföring för social produkt. En social produkt kan vara både en vara och en 

tjänst och blir till i samband med en social interaktion. Produktens värde blir 

sammakopplat med en social handling och signalerar olika budskap. Ofta kan ett visst 

konsumtionsmönster symbolisera olika subkulturer eller målgrupper. 
58

 

 

Active Family den tredje av Visit Ålands huvudsakliga målgrupper. De innefattar par i 

24-54 års ålder med minst ett hemmaboende barn. Active Family har ordnad ekonomi 

och deras främsta prioriteringar är familjen och inte minst barnen. Under sin semester 

värderar de familjevänliga aktiviteter och att umgås med barnen. 
59

 Dessa kategorier har 

funnits inom turismvetenskapen under en relativt lång tid. Magnus Krantz på Visit 

Åland menar att i takt med att internet och sociala medier används mer och mer i 

marknadsföringssyfte även inom turismen, så börjar den eran där man använder dessa 

målgruppsindelningar kännas en aning förlegad. Enligt Krantz har internet bidragit till 

möjlighet att hitta mer specifika och nischade målgrupper med stor träffsäkerhet. Detta 

var fallet i Världens bästa mamma-kampanjen.  

 

8.2 Medium 

Med medium menas den typ av kommunikationskanal och metod som valts för att 

förmedla budskap mellan sändare och mottagare. Medium kan vara muntliga, skriftliga 

och digitala/elektroniska. I denna kampanj användes Facebook och ett antal webbsidor 

som medium och därmed förkastades traditionella trycksaker och fysiskt 

kampanjmaterial så som reklamutskick eller affischer. De digitala kanalerna är på grund 

av minskat behov av utomstående arbetskraft och material betydligt mer 

kostnadseffektiva. Dock valde man att använda sig av radioreklam som komplement till 
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den i övrigt digitalt baserade kampanjen. Då kampanjen enbart pågick under en kortare 

period är det mest ekonomiskt försvarbart att använda sig av digitala medier, som 

förutom sin kostandseffektivitet ofta får en större spridning och därmed fler mottagare.  

Marknadsföringar av kampanjen gjordes via banners på bland annat Dagens Industris 

hemsida, Barnistan.se, Top10Matkatarjoukset och på sin egen hemsida Visitaland.com.  

 

Visit Åland arbetar mycket med sociala medier och finns utöver Facebook 

representerade på flertalet plattformer däribland Twitter, YouTube och Google +.  

Magnus Krantz säger att man på Visit Åland använder sig av sina sociala medier både 

för envägs- och flervägskommunikation.  

 

”Vi jobbar idag med Facebook, våra 116 000 följare är bra på att kommentera och dela våra inlägg. Vi 

är mycket noga med tonalitet och vad vi går med för budskap på Facebook. Det är inte en 

försäljningskanal, mer för inspiration och att våra följare interagerar och på så vis blir 

Ålandsambassadörer.” 

 

De plattformar som valts för kampanjen var strategiskt utvalda för att representera en så 

stor skara potentiella turister som möjligt. Barnistan.se har stadsresor med barn som 

främsta fokus, och Top10Matkatarjoukset (Matkatarjoukset betyder direktöversatt från 

finska: reseerbjudanden) är även de inriktade på resor. Här figurerar de vilka ingår i 

tidigare nämnda målgrupper och därmed är valet av medium väl utarbetat.  

 

8.3 Kampanjmål och budskap 

De kampanjmål som går att utläsa ur kampanjmaterialet är främst beteendemål. 

Avsändaren Visit Åland vill få folk att nominera en mamma för att ge henne chansen att 

vinna en resa till Åland. Syftet är att genom en god handling öppna upp ögonen för 

Åland som resmål samt genom tävlingsmomentet även locka till deltagande. Även om 

deltagarna inte vinner har de nåtts av kampanjen och dess budskap och därmed fått 

kännedom om Åland som resmål. Då detta var en kort kampanj var den relevant under 

hela den pågående kampanjtiden. Det var inte så stor risk att kampanjen rann ut i sanden 

eller att budskapet blev uttjatat.   

8.4 Grundantaganden – analys 

De grundantaganden som kampanjen stödjer sig på är att majoriteten av de som kommer 

mötas av kampanjen har ett gott förhållande till sin mamma och skulle önska henne en 
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resa till Åland. Detta under förutsättningar att mottagarna har en god association till 

Åland som resmål. Hit vill man skicka någon man tycker om och det ska vara ett 

privilegium. Kampanjen i säg presenterar inget problem utan är snarare ett 

marknadsföringsknep.  

 

Det handlar om att genom människors goda vilja kunna infoga 

destinationsmarknadsföring. Detta bidrar till meningsskapande och spridning av 

kampanjen. Här antas mottagarna vara mänskliga och snälla och unna en medmänniska 

en trevlig resa och ett kommunikativt handlade förutsätts då det handlar om att 

nominera någon till tävlingen. De valda plattformarna för kampanjen var strategiskt 

utvalda för att få så stor spännvidd som möjligt på kampanjen.  

 

8.5 Tolkning av analysen 

Denna kampanj svarar inte på något informationsproblem och de som tjänar på 

publiciteten kring kampanjen är Visit Åland och de medlemsaktörer som har gått in och 

sponsrat tävlingen. När vinnaren utsågs publicerades denne med bild på Visit Ålands 

hemsida och där fanns vinnarens resa beskriven med länkar till de aktörer som funnits 

med på resan. Rederiet som stod för transport, hotellet som stod för logi och några av de 

restauranger som vinnaren fick äta på länkades i samma text och fick därmed publicitet. 

När det kommer till att avgöra om det var en väl utformad kampanj och ifall den 

kommunikationskanal som valts var den rätta finns det inget rätt svar. Det handlar även 

här om tankefigurer. Vissa ser en resa till Åland som något trevligt och roligt medan 

andra kanske inte är särskilt intresserade av att resa dit. Att använda sig av Facebook 

och internet som marknadsföringskanal är ekonomiskt effektivt då det resulterar i en 

avsaknad av material- och tryckkostnader.  

 

8.6 Utvärdering och uppföljning 

Visit Åland publicerar ingen egen uppföljning av sina kampanjer utan det är den lokala 

statistikbyrån, ÅSUB som följer upp och sammanställer resultat över övernattningar och 

turism i övrigt.  Magnus Krantz menar dock att man för eget bruk följer upp material 

publicerat i sociala medier. I den av ÅSUB publicerade undersökningen Turismens 

samhällsekonomiska betydelse för Åland 2013 framgår att det är på uppdrag av 

Landskapsregeringen och Visit Åland som undersökningen gjorts. Undersökningen 
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hade som syfte att kartlägga olika typer av besöksgruppers betydelse för den åländska 

ekonomin.  

 

”För att uppskatta Ålands turisminkomster har två olika metoder  

använts, utgifts- och inkomstmetoden. Den förstnämnda metoden går ut på att i intervjuer fråga 

turisterna om deras konsumtion på och under resorna till och från Åland, medan inkomstmetoden går 

ut på att man ber företagen uppskatta sina inkomster från turisterna. ” 

ÅSUB – Turismen samhällsekonomiska betydelse för Åland 2013 

 

Utgiftsmetoden går det vill säga ut på att fråga turisterna om deras spenderande av 

pengar under sin Ålandsvistelse och under resan. Enligt ÅSUB har mellan april och 

oktober år 2013 genomförts 1570 intervjuer med turister i färd att lämna Åland.  
60

 

Den andra metoden, inkomstmetoden, går ut på att åländska företag uppskattar hur stor 

del av försäljningen som går till turister. För att undersöka detta har en enkät utformats 

och besvarats av ca 70 % av de åländska företagen, d.v.s. säga närmare 150 företag. 

Deras svar har använts för att beräkna turisternas andel i Ålands totala BNP. Turisterna 

hade under 2013 en landkonsumtion på 91,3 miljoner euro där övernattningskostnader 

och logi motsvarade 30 % av totalsumman. 
61

  

På resan till och från Åland omsattes under samma tidsperiod 237 miljoner euro på 

ålandsägda fartyg, viket motsvarar 72 % av turisternas totala konsumtion. Detta 

motsvarar totalt 4,1 % av Ålands totala BNP för 2013. Vid sidan av att undersöka hur 

mycket pengar som turisterna spenderade efterfrågades även resans huvudsakliga syfte 

samt turisternas härkomst. Denna undersökning visade på att nära hälften av alla turister 

kom från fasta Finland och att 36 % av de tillfrågade hade nöje och avkoppling som 

huvudsyfte med resan. 19 % besökte vänner och 13 % var på arbetsresa. Utöver Finland 

kom 46 % av turisterna från Sverige. 
62

 

 

Larsåke Larsson, professor i medie-och kommunikationsvetenskap belyser vikten av 

kampanjanalys och utvärdering i boken Tillämpad kommunikationsvetenskap (2011) där 

han menar att en utvärdering av en kampanj sker inom organisationer sker i två steg. 
63
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- En systematisk analys av det pågående arbetet vilket innefattar studier av 

organisationens förtroende och image 

- Utvärdering av enstaka informationsprojekt och åtgärder 

I detta fall handlar det om den andra punkten, det enskilda informationsprojektet. En 

kortare utvärdering av kampanjen gjordes och det kostaterades att totalkostanden för 

Världens bästa mamma- kampanjen blev 22 319 euro och genererade 810 nya 

prenumeranter till Visit Åland nyhetutskick. Gällande kampanjen träffsäkerhet är det 

svårt att bilda sig en konkret uppfattning då en kampanj på internet i princip kan nå 

obegränsad räckvidd. Antalet nomineringar i tävlingen var 2874 stycken och totalt 

genererade kampanjen 19 905 unika besök på kampanjens Facebooksida. Medeltalet på 

mottagare av kampanjen låg på 361 500 personer om dagen. 
64

 

 

9. Resultat – tankefigurer 

Här redogörs för de resultat och tankefigurer som varit möjliga att utläsa från 

kampanjanalysen av Världens bästa mamma kampanjen.  

 

Kampanjen förmedlar några av de tankefigurer som gått att utläsa från respondenterna. 

Både Krantz och Karlström hävdar att naturen är det viktigaste som marknadsförs och 

Åland som ett lugnt, familjevänligt resmål. Dessa tankar går att återfinna i den 

utformning kampanjen Världens bästa mamma hade. Vinnarna fick en resa till Åland 

med typiskt åländska kvaliteter som återspeglar de tankar som finns kring Åland som 

resmål. Det handlar om natur- och restaurangupplevelser samt själva resan till och från 

destinationen. 

 

Kampanjen kan eventuellt ha fungerat som en sista knuff i ryggen för dem som redan 

har funderat på en Ålandssemester men det är inte det avgörande.  Måhända förstärkte 

Världens bästa mamma kampanjens budskap Åland som resmål då de som nåddes av 

kampanjen blev välvilligt inställda. Budskapet – att värna om världens bästa mammor 

och därmed skicka dem till Åland är gynnande för Åland som resmål. Och det går väl 

ihop med Visit Åland målgruppsval. För ofta tar ju mammorna med sig familjen. Och 

där är Ålandssemestern igång.  
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För att återkoppla till den tidigare använda modellen kring den förmedlade bilden av en 

plats (figur 3, s 10, Syssner) är det tydligt att beslutsfattare både inom politiken 

(Karlström) och näringslivet (Krantz) båda har en stor roll i hur Åland som destination 

förmedlas. Även om Karlström hävdar att det inte existerar någon enhetlig ålandsbild 

mellan de aktörer som finns går det att utläsa vissa tankefigurer. Den enhetliga 

ålandsbilden handlar mer om en gemensam marknadsföringsinsats där samtliga parter 

har klart för sig vad som ska marknadsföras och på vilket sätt. Det handlar om imagen. 

Men grundtankarna finns kvar. Åland är naturskönt och de kvaliteter som finns bör 

fortsätta förvaltas och uppmärksammas. Där har beslutsfattarna en liknande vision.  

 

Ur en rent ekonomisk synvinkel, då den svenska kronan beräknas fortsätta vara stark 

gentemot euron 
65

 räknar ÅSUB med att den svenska turismen till Åland kommer hålla 

sig på en jämn nivå gentemot tidigare år. På Visit Åland blickar man framåt. För att 

bibehålla en stadig turistström behövs utveckling och förbättring, speciellt inom det 

tekniska på Åland. Enligt Krantz är internet överlag är en överlägset effektiv kanal för 

marknadsföring än traditionella kampanjer.  Världens bästa mamma kampanjen 

genomfördes med enbart Facebook och internet som medium och fick en stor spridning.  

 

Karlström är även han inne på en effektivisering av kampanjarbetet. Att 

målgruppsanpassa ytterligare och bygga vidare på och förbättra det som finns på Åland 

sedan tidigare. Att skapa en enhetlig ålandsbild är något som behöver jobbas med. Ett 

visionsmål om så vill.  

 

10. Slutsats och diskussion 

Nedan följer en redovisning över de slutsatser som kunnat dras efter genomförande av 

studien. Även en presentation och diskussion över dragna slutsatser samt besvarande av 

tidigare nämnda frågeställningar. 

 

De grundantaganden som kan göras efter genomförande av denna studie är att det finns 

väl etablerade tankefigurer om turismen på Åland. Genom att se till Visit Åland 

huvudsakliga målgrupper och deras målgruppsbeskrivning går det att utläsa ett 

tankemönster. Naturen är Ålands stolthet och en stor källa för inkomst. Turister kommer 
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både långväga och kortväga för att uppleva de åländska skären, den röda graniten och 

för att äta lokal mat. Och det är detta som marknadsförs i kampanjer och reklamer. 

Bilder från natursköna landskap, öar och skär med inslag av ett lugnt småstadssus.  

Det är den uppfattning som råder bland kampanjutvecklare och politiker.   

 

Att förvalta och bevara Ålands småskalighet samtidigt som man vill bredda turismen 

kan ses som en smärre omöjlighet då efterfrågan på större och mer exotiskt ökar i takt 

med globaliseringen. Jag tror att de målgrupper som fastslagits av Visit Åland är de som 

söker det Åland har att erbjuda.  Men det krävs mera än en sammanhållen 

turistorganisation för att behålla turismen. Magnus Krantz menar att för att hålla jämna 

steg i utvecklingen behöver många företag på Åland se över sin åtkomst på internet. 

Många hemsidor är undermåliga och endast ett fåtal erbjuder bokningstjänster online. 

Detta kan på sikt leda till minskad turism då det upplevs som krångligt att boka sin resa 

på egen hand utan att anlita en extern part. Det är även svårt att nå ut till mottagarna om 

man inte finns på nätet. Enligt Krantz är internet överlag är en överlägset mer effektiv 

kanal för marknadsföring än traditionella kampanjer.  

 

Jag kan hålla med Krantz tes. För att lyckas behålla sina turister behöver flertalet 

aktörer på Åland se över sina bokningssystem och överlag sin representation på nätet. 

Annars riskerar många att falla bort bakom de som faktiskt satsat.  Det är svårt att svara 

på om det beror på ointresse eller om det är en kostnadsfråga hos de som fortfarande 

inte finns representerade på nätet. Här rör det sig om en annan typ av tankefigurer. 

Destinationsmarknadsföring handlar att förstärka, framhäva och förbättra olika 

företeelseer eller sevärdheter som finns i ett samhälle. För att göra detta är det viktigt att 

gå i takt med den tekniska utvecklingen och se till den efterfrågan som finns. Likt 

Syssners modell behöver beslutsfattare, näringsidkare och lokalbefolkningen samarbete 

för att skapa en lyckad image. Som sammanordnare kan Visit Åland fungera som en 

viktig länk med sina utvecklade kommunikationsstrategier och kampanjer. Men det 

krävs även en satsning från de som idag ”gömmer” sig bakom Visit Åland. 

 

Strategiskt utvecklade kampanjer kan vara till hjälp när det kommer till att locka 

turister. Men kampanjen är bara fasaden och hur välgjord den än är så är det av högsta 

vikt att det finns en välfungerande organisation bakom. Ingen kampanj kan rädda ett 

dåligt rykte. Utdaterade bokningssystem och skralt uppdaterade hemsidor, om det ens 



36 

 

finns någon hemsida kan bidra till att sänka förtroende hos en potentiell turist som vill 

kolla upp vilken stugby hen bokat via Visit Åland.  

 

Turistfrämjandet på Åland är en abstrakt produkt, det handlar om förmedling av tjänster 

och här spelar de tankefigurer som finns en stor roll. De aktörer som inte valt att 

etablera sig på nätet har uppenbarligen en form av tankefigur som skiljer sig mot de som 

varmt välkomnar all modernisering och teknisk utvecklig. Karlström var inne på att ett 

pågående generationsskifte håller på att ske inom turismbranschen. Måhända är det här 

man behöver börja undersöka tankefigurerna som finns.  Befolkningens och 

småföretagarnas uppfattning om destinationen. Eftersom majoriteten av de åländska 

företag som har något med turism att göra är medlemmar i Visit Åland försvinner en del 

av det personliga ansvaret hos företagarna.  

 

Det är istället Visit Åland som får i uppgift att sammankoppla de olika tankefigurerna 

hos sina medlemmar och därefter förpacka destinationen Åland till en produkt färdig att 

säljas in. Överensstämmer då inte tankefigurerna kan produkten/tjänsten som levereras 

kännas oklar. Och då är det inte heller troligt att en turistkampanj helt kan få dig att 

ändra uppfattning. Även om kampanjerna från Visit Åland förmedlar etablerade 

tankefigurer fattas det en bit. Den potentiella turisten vill själv gå in och finna 

information om resmålet och för det krävs att förändringar görs längre plan än Visit 

Åland. 

 

Den totala kommunikationen från resmålet måste tala sitt tydliga språk. En väl utformat 

totalkommunikation vilken främjar det långsiktiga förhållandet till turister kan resultera 

i både återkommande gäster samt ett gott rykte och en varumärkesförstärkning. 

 

11. Förslag på framtida forskning 

I detta avslutande kapitel presenteras förslag på framtida forskning baserat på de 

slutsatser denna studie genererat och öppnat upp för.  

 

Då Åland är ett relativt outforskat område ur akademiskt och vetenskapligt perspektiv 

finns det mycket att lära och undersöka. Allt från mediehistoria till rederiernas 

internkommunikation.  Många av de ålänningar som väljer att vidareutbilda sig efter 

gymnasiet väljer att flytta till Sverige för att få undervisning på svenska och blir därmed 
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inkluderade i det svenska samhället och det kan vara en bidragande faktor till den 

begränsade mängd forskningsmaterial publicerat om Åland. För att vidareutveckla det 

forskningsområde som denna studie öppnat upp för skulle noggranna 

kampanjutvärderingar och jämförelser kunna genomföras för att ytterligare undersöka 

genomslagskraften i kampanjer. Det skulle även vara intressant att undersöka hur de 

tankefigurer som finns etablerade på Åland idag har förändrats under årens lopp.  

 

Med tanke på hur stor roll turismen spelar i det åländska vardagslivet med 

arbetsmöjligheter och framför allt den samhällsekonomiska betydelsen är 

turismvetenskap ett forskningsområde som i högsta grad är relevant för Åland att fästa 

stor fokus på. Utöver tankefigurer hos näringsidkare och beslutsfattare är även 

motsvarande tankesätt hos potentiella turister intressant. En större undersökning av 

potentiella målgrupper och deras preferenser hade också varit intressant att ta del av.  

 

12. Begreppsförklaring 
 

Nedan följer en förklaring över de termer som använts i uppsatsen.  

 
BNP 

BNP står för Bruttonationalprodukt, vilket är det sammanlagda värdet av de varor och 

tjänster för slutlig användning som produceras i ett land för marknaden och den 

offentliga sektorn under en tidsperiod. 
66

 

 

Facebook  

Facebook är en webbplats vars huvudsyfte är att användarna är en del av en gemenskap 

online. Facebook används idag av ca 4,9 miljoner svenskar och har totalt sett 1,15 

miljarder användare världen över. 
67

 Det finns ingen motsvarande statistik för Åland.  

Som medlem skapar man en användarprofil och har möjlighet att kontakta andra 

användare och addera denne i sitt kontaktnät, s.k. bli vän med. Som användare kan man 

skriva statusuppdateringar, ladda upp bilder och videoklipp samt chatta med andra 

användare.  
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Sociala medier 

Sociala medier är ett samlingsbegrepp för medier och kommunikationskanaler inom 

vilka användare kommunicerar med varandra. De sociala medierna kopplar samman 

personer och ger användarna möjlighet att publicera sitt eget material.
68

 Det 

användargenererade materialet går lätt att dela och informationsmöjligheterna har blivit 

i det närmaste obegränsade. Nedan följer definitioner och beskrivningar av de sociala 

medier och begrepp som förekommer i uppsatsen.  

 

Turist 

Med begreppet turist avses en övernattande turist, som tillbringar minst en natt på 

resmålet, antingen i avgiftsbelagd eller gratis inkvartering.  

                                                 
68

 Heide, Mats, Johansson, Catrin & Simonsson, Charlotte, Kommunikation & organisation, 1. uppl., 

Liber, Malmö, 2012 



39 

 

13. Referenslitteratur 

Alvehus, Johan, Skriva uppsats med kvalitativ metod: en handbok, 1. uppl., Liber, 

Stockholm, 2013 

 

Christensen, Lars, Marknadsundersökning: en handbok, 3., [uppdaterade] uppl., 

Studentlitteratur, Lund, 2010 

 

Cooper, Chris (red.), Tourism: principles and practice, 3. ed., Pearson education, 

Harlow, 2005 

 

Erikson, Peter, Planerad kommunikation: strategiskt ledningsstöd i företag och 

organisationer, 7., [uppdaterad] uppl., Liber, Mamö, 2008 

 

Falkheimer, Jesper & Heide, Mats, Strategisk kommunikation: en bok om 

organisationers relationer, 1. uppl., Studentlitteratur, Lund, 2007 

 

Grängsjö, Per, Destinationsmarknadsföring: strategiska vägval vid marknadsföring av 

turism, Företagsekonomiska institutionen, Handelshögsk., Lic.-avh. Göteborg : 

Univ.,Göteborg, 1998 
 

Heide, Mats, Johansson, Catrin & Simonsson, Charlotte, Kommunikation & 

organisation, 1. uppl., Liber, Malmö, 2012 
 

Kotler, Philip., Kotlers marknadsföringsguide från A till Ö [80 begrepp som du behöver 

kunna], Pagina Förlag AB/Optimal Förlag, Falun, 2003 
 

Larsson, Larsåke, Tillämpad kommunikationsvetenskap, 3. uppl., Studentlitteratur, 

Lund, 2012 

 

Palm, Lars, Kommunikationsplanering: en handbok på vetenskaplig grund, 

Studentlitteratur, Lund, 2006 
 

Ryen, Anne, Kvalitativ intervju: från vetenskapsteori till fältstudier, 1. uppl., Liber 

ekonomi, Malmö, 2004 

 

Steene, Anders, Turism: om att sälja drömmar, 1. uppl., Studentlitteratur, Lund, 2013 

Svensson, Peter & Östberg, Jacob, Marknadsföring, människor och interaktion, 1. uppl., 

Studentlitteratur, Lund, 2013 

 

Syssner, Josefina, Världens bästa plats?: platsmarknadsföring, makt och 

medborgarskap, Nordic Academic Press, Lund, 2012 

 

Weatherill, Barbro, Planerad marknadskommunikation, Studentlitteratur, Lund, 1997 

 

Østbye, Helge (2004). Metodbok för medievetenskap. 1. uppl. Malmö: Liber ekonom 

 



40 

 

14. Elektroniska källor 

Bruttonationalprodukt.  

http://www.ne.se/lang/bruttonationalprodukt, Nationalencyklopedin 

2014-05-08. 

 

Konjunkturläget för våren 2014 

http://www.asub.ax/files/konjunkturlaget_varen_2014_slutversion.pdf 

2014-04-29 

 

Tankefigurer – Lars Ekstrand 

http://www.detgodarummet.nu/sidor/text2.html 

2014-05-19 

 

Turismstrategi för Åland 2012-2022. Handlingsplan 2012 

http://www.visitaland.org/wp-content/uploads/2013/09/handlingsplan-aland-2012.pdf 

2014-04-29 

 

Turismens samhällsekonomiska betydelse för Åland 2013 

http://www.asub.ax/files/rapport_2014_1.pdf 

2014-05-09 

 

Utvärdering – Världens bästa mamma  

http://www.visitaland.org/wp-content/uploads/2013/10/vbm-utvardering-publik.pdf 

2014-05-19 

 

Visit Sweden  

http://www.visitsweden.com/sverige/brand/Malgrupp-och-

kommunikation/Malgrupp/Den-globala-resenaren/WHOP/  

2014-05-12 

 

Visit Åland 

http://visitaland.org/ 

http://www.visitaland.org/wp-content/uploads/2013/10/vbm-utvardering-publik.pdf 

5/20/2014 

https://www.facebook.com/VisitAland?v=app_445318102227465&app_data=gaReferre

rOverride%3D2014-05-19  

 

Ålands självstyrelselag 

http://www.lagtinget.ax/text.con?iPage=59  

2014-05-03 

 

  

http://www.asub.ax/files/konjunkturlaget_varen_2014_slutversion.pdf
http://www.detgodarummet.nu/sidor/text2.html
http://www.visitaland.org/wp-content/uploads/2013/09/handlingsplan-aland-2012.pdf
http://www.asub.ax/files/rapport_2014_1.pdf
http://www.visitaland.org/wp-content/uploads/2013/10/vbm-utvardering-publik.pdf
http://www.visitaland.org/wp-content/uploads/2013/10/vbm-utvardering-publik.pdf%205/20/2014
http://www.visitaland.org/wp-content/uploads/2013/10/vbm-utvardering-publik.pdf%205/20/2014
https://www.facebook.com/VisitAland?v=app_445318102227465&app_data=gaReferrerOverride%3D2014-05-19
https://www.facebook.com/VisitAland?v=app_445318102227465&app_data=gaReferrerOverride%3D2014-05-19
http://www.lagtinget.ax/text.con?iPage=59


41 

 

15. Bilagor 

15.1 Intervjuguide 1 

 

1. Politik och turism 

1. Vilka är Dina arbetsuppgifter som näringsminister? 

2. Hur viktigt är turismen för Åland? 

3. På ett politiskt plan, hur jobbar ni för att utveckla turismen? 

4. Vilka associationer vill Du att turister ska få när de tänker på Åland? 

5. Hur ser Du på framtiden inom turism på Åland? 

6. Vilka är de främsta problemen inom turismnäringen? 

 

2. Marknadsföring 

1. Vad tänker Du när du hör meningen ”Marknadsföring av Åland”? 

2. Vad är det som främst marknadsförs på Åland? 

3. Vilken är den huvudsakliga målgruppen för den marknadsföringen? 

4. På vilket sätt skulle den målgruppen kunna breddas med hjälp av 

marknadsföring? 

5. Kan Du ge ett exempel på en bra/mindre bra kampanj som haft som syfte att 

marknadsföra Åland? 

 

15.2 Intervjuguide 2 

 

1. Om Visit Åland  

1. Berätta kort om organisationen. 

2. Vad har organisationen för mål? 

3. Hur arbetar ni för en strategisk kommunikation? 

4. Vilka är det huvudsakliga budskapen ni vill förmedla med er verksamhet? 

5. Vad är ledorden inom kommunikationsverksamheten? 

6. Vilka kommunikationskanaler använder ni för att synas? 

7. Berätta om en lyckad/misslyckad kampanj. 

 

2. Marknadsföring 
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1. Jag har noterat att ni är aktiva på sociala medier, anser du att sociala medier 

bidrar med främst en- eller tvåvägskommunikation? 

2. Hur har sociala medier påverkat interaktionen med kunden/publiken? 

3. Hur har sociala medier påverkat den interna kommunikationen? 

4. Följs effekten av sociala medier upp? (För ni någon form av statistik över hur 

många som gillar och kommenterar era inlägg?) 

 

3. Turism 

1. Vad är det som främst marknadsförs på Åland? 

2. Vilken är den huvudsakliga målgruppen för den marknadsföringen? 

3. På vilket sätt skulle den målgruppen kunna breddas med hjälp av 

marknadsföring? 

4. Vilka är de främsta problemen inom turismnäringen? 
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15.3 Bilaga - intervju med Magnus Krantz, affärsutvecklare Visit Åland 

 

Berätta kort om organisationen. 

Visit Åland är ett destinationsbolag, med uppgift att marknadsföra Åland utanför Åland. Vi 

driver även Turistinformationen i Mariehamn. 

  

Vad har organisationen för mål? 

Fler besökare till Åland 

   

Hur arbetar ni för en strategisk kommunikation? 

Det offentliga och näringen har arbetat fram en Turismstrategi 2012-2022 

  

Vilka är det huvudsakliga budskapen ni vill förmedla med er verksamhet? 

Det är en hel del, bäst är att plocka ur Turismstrategin. www.visitaland.org. 

  

Berätta om en lyckad/misslyckad kampanj. 

Vi gjorde i fjol en kampanj som hette Världens bästa mamma. Det ligger på 

www.visitaland.org  en rapport från den. Skriv Värdens bästa mamma i sökrutan och klicka 

på den så kommer du till en pdf-rapport. Där finns nog allt du behöver. 

  

Marknadsföring 

 Jag har noterat att ni är aktiva på sociala medier, anser du att sociala medier bidrar 

med främst en- eller tvåvägskommunikation? 

Både och. Vi jobbar idag med Facebook, våra 116 000 följare är bra på att kommentera och 

dela våra inlägg. Vi är mycket noga med tonalitet och vad vi går med för budskap på FB. Det 

är inte en försäljningskanal, mer för inspiration och att våra följare interagerar och på så vis 

blir Ålandsambassadörer. 

  

Hur har sociala medier påverkat interaktionen med kunden/publiken? 

Positivt! 

Hur har sociala medier påverkat den interna kommunikationen? 

I mindre omfattning, men det är en viktig kanal för alla inom turismnäringen på Åland. Där 

publicerar vi massor av information som även kommer ålänningar till godo. 
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Följs effekten av sociala medier upp? (För ni någon form av statistik över hur många 

som gillar och kommenterar era inlägg?) 

Ja, vi följer upp FB-kampanjer och noterar våra följares aktiviteter, nya följare och de som 

avföljer. 

  

Turism 

Vad är det som främst marknadsförs på Åland? 

I första hand det som har med natur att göra. Men även aktiviteter och evenemang. Alltså golf, 

sportfiske, cykling, vandring, camping, paddling. Men även evenemang som Rockoff, 

Vikingmarknaden, Pride och Skördefesten, samt även de mindre evenemangen. 

  

Vilken är den huvudsakliga målgruppen för den marknadsföringen? 

I Turismstrategin så står att våra primära målgrupper är Active Family och WHOPs. 

De länder som räknas som primärmålgrupper är Sverige och Finland, sekundära är övriga 

nordiska länder, de baltiska länderna, Ryssland, Tyskland och UK. 

  

På vilket sätt skulle den målgruppen kunna breddas med hjälp av marknadsföring? 

All typ av onlinemarknadsföring är mycket träffsäkrare än traditionell marknadsföring. Så 

(OBS! min personliga uppfattning) att prata om DINKs, WHOPs Active Family och MICE, 

börjar kännas omodernt. Det går idag alldeles utmärkt att hitta även små nischade målgrupper 

med stor träffsäkerhet. De flesta lämnar idag spår efter sig på sociala medier om deras 

intressen. Så de är lätta att nå. 

  

Vilka är de främsta problemen inom turismnäringen? 

Det finns många problem inom näringen, men ett övergripande är att man från 

myndigheternas sida ofta säger att besöksnäringen är en ny basnäring. Men den nya 

basnäringen får inte alls samma uppmärksamhet och resurser som traditionella basnäringar. 

  

Hur ser du på framtiden inom turism på Åland? 

Åland har en massor bra att erbjuda, men konkurrensen har ju hårdnat oerhört mycket de 

senaste åren. Så vi måste höja kvaliteten på en hel del anläggningar, Åland behöver en 

satsning på tjänstekvalitet. Samtidigt måste vi vara smarta i vår marknadsföring och 

kommunikation. Att träffsäkert nå potentiella besökare har vi råd med, men inte med stora 

internationella kampanjer. Den tiden är förbi. Bitvis är vår webbnärvaro bra, men det saknas 
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distributionssystem och bokningssystem. Alltså där vi själva kan paketera eller kunden själv 

skapar sin Ålandsupplevelse. Klarar vi det så går vi en ljus framtid till mötes. 
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15.4 Bilaga- intervju med Fredrik Karlström, Ålands näringsminister  

 

Politik och turism 

Vilka är Dina arbetsuppgifter som näringsminister? 

Förutom att vara ”vanlig” näringsminister med ansvar för alla våra EU-strukturfondsprogram 

och all näringspolitik så har jag även ansvar för arbetsmarknadsfrågor, jord/skogsbruk & 

fiske. 

 

Hur viktigt är turismen för Åland? 

Sett ur ett samhällsekonomiskt perspektiv så kan du läsa den nya rapporten som kommer ut 

vart femte år http://www.asub.ax/archive.con?iPage=12&art_id=1486 

Kolla sammafattningen på sid 13&14 

Men turismen kan även ses ur andra viktiga perspektiv. Jag brukar säga att det är vårt 

skyltfönster för att få ökad inflyttning. Ingen flyttar till Åland som åtminstone inte har varit 

här minst en gång, dessutom gör turismen Åland roligare att leva och bo på med evenemang, 

restauranger och kultur och nöjesutbud   

 

På ett politiskt plan, hur jobbar ni för att utveckla turismen? 

Vi finansierar destinationsmarknadsföringen av Åland genom ett årligt avtal och bidrag till 

Visit Åland som är den åländska turismbranschens organisation med ca 350 medlemmar. Vi 

bidrar med ca 1 miljon euro/år 

Vi har även en aktiv roll i genomförandet och implementeringen av Turismstrategin för Åland 

2012-2022. En person på heltid är anställd som samordnare/näringslivsutvecklare med fokus 

på implementeringen av den strategin. 

 

Vilka associationer vill Du att turister ska få när de tänker på Åland? 

Enligt Turismstrategin för Åland 2012-2022 

- Ålands turistiska Vision: ”Åland är ett kärt, välkomnande och driftigt Örike som väcker 

längtan” - Profil och position: ”Åland, det tillgängliga Öriket i Östersjön med en attraktiv 

maritim skärgårdsprofil” 

 

Hur ser Du på framtiden inom turism på Åland? 

Finns stora utmaningar eftersom många turismföretagare står inför generationsväxling med  
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inte så många naturliga ”övertagare”. Vi måste bli bättre på att bygga vidare på våra starka 

sidor, alltså fiske, natur, mat, kultur och golf 

 

Vilka är de främsta problemen inom turismnäringen? 

Utmaningarna är att det är billigt att resa ut i världen ifrån våra närregioner, vi konkurrerar 

med ex Paris, London, Barcelona dit lågprisflygen går ofta och billigt. Vi arbetar med att få 

igång en lågprislinje direkt ifrån någon tysk stad där vi tror det finns potential att få ökat 

inresande till Åland. En utvecklad turism med högre standard och fler valmöjligheter vad 

gäller färdiga paketförslag.  

 

Marknadsföring 

Vad tänker Du när du hör meningen ”Marknadsföring av Åland”? 

VI behöver bli bättre på att öka samarbetet mellan alla olika turismföretagare men även 

mellan olika näringar och den offentliga sektorn. Just nu finns ingen enhetlig ”ålandsbild” den 

är ganska olika beroende på vem du frågar… 

 

Vad är det som främst marknadsförs på Åland? 

Naturen/Skärgården, självstyrelsen, resan till/från Åland, golf/fiske 

 

Vilken är den huvudsakliga målgruppen för den marknadsföringen? 

Huvudmarknaden är sydvästra Finland, triangeln Åbo-Tammerfors Helsingfors, regionen 

Stockholm-Mälardalen. Viktiga målgrupper är stugsemesterfirande barnfamiljer, fiske- och 

golf, samt personer som gillar ”outdoor”-aktiviteter 

 

På vilket sätt skulle den målgruppen kunna breddas med hjälp av marknadsföring? 

”skjuta med kulgevär istället för med hagelbössa” alltså riktade insatser till rätt målgrupper, 

via sociala medier och framförallt pressbearbetning i lämpliga kanaler och media 

 

Kan Du ge ett exempel på en bra/mindre bra kampanj som haft som syfte att 

marknadsföra Åland? 

Bra kampanj var ”Välkommen till Åland”- mattan som vi hade på Gotlands Flygplats under 

Almedalen. Även den som snurrar just nu tycker jag är bra. Namnge en Ö och vinn en resa 

och bli odödlig. De sämre är kanske de ”ödsliga klipporna”- bilderna i tunnelbanan i 

Stockholm 


