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Sammanfattning 
 
Resandet mellan länder i världen har ökat vilket även medfört att fler turister från andra länder 
besöker Sverige.  Vilhelmina kommun som är beläget i Lappland anses av utländska turister 
vara ett exotiskt resmål, men har trots detta erfarit att turismen minskat. Welw AB är ett 
turistföretag som marknadsför naturturism i Vilhelmina kommun och som med stöd från 
kommunen vill ändra den negativa turistutvecklingen. Welw AB vill genom att se hur andra 
liknande turistföretag lyckats locka turister, hur de arbetar med sin marknadsföring och lära 
och anamma deras tillvägagångssätt.  
 
Med denna utgångspunkt valde vi i samråd med Vilhelmina kommun och Welw AB att göra 
en benchmarking där Welw AB jämförs med två liknande turistföretag i Kärnten, Österrike. I 
Kärnten, som anses vara ett välkänt turismområde, finns liknande natur och möjlighet till 
aktiviteter som finns tillgängliga i Vilhelmina kommun. Vår problemformulering och 
frågeställning blev därför följande; 
 
Kan Vilhelmina kommun i samverkan med Welw AB ta lärdom av hur turistföretag i Kärnten 
arbetar, för att locka mer turister till kommunen? 
 
Vi valde att fördjupa arbetet genom att genomföra en benchmarking inom områdena 
segmentering och marknadsföringskanaler. Vårt mål var att utreda möjligheter för Vilhelmina 
kommun och Welw AB, att anamma och utveckla segment och marknadsföringskanaler för 
att locka mer turister. Resultatet av denna benchmarking presenteras i rekommendationer till 
Welw AB. 
 
Vi har använt oss av en kvalitativ metod där den teoretiska referensramen och 
semistrukturerade intervjuer utgör grunden för analys och rekommendationer. Den teoretiska 
diskussionen inleds med en genomgång av verktyget benchmarking, vad det är, hur det 
används och varför vi föreslår att det bör tillämpas i arbetet. Därefter följer en redogörelse av 
hur människors behov ligger till grund för segmentering. Den teoretiska referensramens fokus 
ligger på segmentering och marknadsföringskanaler.   
 
Analysen visar att de behov som turister främst har och kan få tillfredsställda i Kärnten är 
lugn och ro, bekvämlighet samt tillgång till och upplevelser av naturen. De 
segmenteringsvariabler som framför allt präglar turistföretagen i Kärntens val av segment är 
geografiska variabler och den psykografiska variabeln livsstil. Segmenteringsnivåer som 
används är fullständig segmentering då marknadsföringen ska riktas mot geografiska 
områden, och en nischad marknadsföring då erbjudanden ska nå specifika grupper inom 
segmenten. 
 
De rekommendationerna vi utifrån vårt arbete ger Welw AB är att prioritera behoven lugn och 
ro, bekvämlighet och tillgång till och upplevelser av naturen i sin marknadsföring mot turister 
från Österrike och Tyskland. Vi föreslår därför ett nytt målsegment i utbyte mot ett redan 
befintligt segment som vi anser vara för brett. Vi ger även förslag på hur de kan utveckla sina 
marknadsföringskanaler så att Welw AB blir mer fokuserade på målsegmenten. I vissa fall 
bör även nischad marknadsföring övervägas. 
 



1.5 Disposition 
 
För att skapa en överblick i uppsatsen förklarar vi nedan kortfattat varje kapitels innehåll. 
 
Kapitel 1: Inledning 
I inledningen redogörs för bakgrunden till uppsatsens syfte; Kan Vilhelmina kommun i 
samverkan med Welw AB ta lärdom av hur turistföretag i Kärnten arbetar för att locka mer 
turister till kommunen? Därefter följer avgränsningar för uppsatsen och begreppsförklaringar. 
 
Kapitel 2: Teoretiskt angreppssätt 
I detta kapitel förklarar vi de metologiska aspekter som utgör grunden för uppsatsens 
teoretiska referensram. Vi redogör också för vår förförståelse och de bakomliggande 
orsakerna till vårt ämnesval. Därefter belyses vår kunskapssyn samt vårt perspektiv och 
metodval tillsammans med vårt angreppssätt. Vidare redogör vi för hur vi gått tillväga vid 
datainsamling samt källkritik. 
 
Kapitel 3: Teori 
Här beskrivs teorier som förklarar vad benchmarking är, varför benchmarking används och 
hur vi använt oss av denna. Vi berör även kort människors behov då dessa till stor del utgör 
grunden för segmentering. Fördjupning sker sedan i segmenteringsteorier. Här förtydligas 
vilka segmenteringsvariabler och segmenteringsnivåer som bör beaktas. Därefter följer en 
redogörelse för hur företag kan nå ut till konsumenter via marknadsföringskanaler. Kapitlet 
avslutas med en modell, figur 4, som vi tagit fram för att illustrera vår teoretiska referensram. 
 
Kapitel 4: Praktisk metod 
I detta kapitel förklaras vårt tillvägagångssätt vid insamling av de empiriska primära och 
sekundära källorna och granskar kritiskt dessa källor och vårt eget arbetssätt. Vi visar även på 
hur vi rent praktiskt bearbetat dessa data. 
 
Kapitel 5: Empiri 
Detta avsnitt syftar till att beskriva dagens verklighet och likheter och skillnaden mellan 
turistområdena med hjälp av de intervjuer vi gjort. Kapitlet inleds med en intervju med Henrik 
Öhrn, turistansvarig för Vilhelmina kommun, följt av en intervju med Olle Karlsson som är 
marknadsföringsansvarig för Welw AB. Därefter presenteras två intervjuer med Gerhard Tilly 
och Thomas Michor som är marknadsföringsansvariga för turistföretag verksamma i det 
jämförda området Kärnten, Österrike. Vi skildrar även de observationer och intryck vi fått 
under våra besök på de orter där intervjuerna utförts. 
 
Kapitel 6: Analys 
Intervjuerna analyseras utifrån de teorier som vi utgått ifrån. I analysen sammanställer vi det 
intervjurespondenterna svarat för att belysa likheter och skillnader. Analysen följer generellt 
figur 4 som vi beskrivit i teorikapitlet.   
 
Kapitel 7: Rekommendationer 
Här presenteras våra rekommendationer till Welw AB.  
 
Kapitel 8: Sanningskriterier 
Giltighet, intersubjektivitet och praktisk användbarhet tas upp i detta kapitel för att bedöma 
kvaliteten i uppsatsen. Avslutningsvis ges förslag på framtida studier och forskning. 
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1. INLEDNING 
 
Avsnittet inleds med en diskussion där problem och möjligheter i det valda ämnet lyfts fram 
mot en problembakgrund. Denna leder sedan in på problemformulering och syfte. 
Avslutningsvis följer begreppsförklaringar och avgränsningar. 
 

1.1 Problembakgrund 
 

1.1.1 Turismens utveckling 
 

Historiskt sett har människan alltid varit på resande fot av olika anledningar, exempelvis i 
upptäcktsresandets- och erövringens syfte. Begreppet turism började dock inte användas förrän 
under 1800-talet. Det var då främst en beteckning på resor som jordägande adelns söner gjorde i 
sitt arbete. Turismen har sedan förändrats från långa individuella resor avsedda för överklassens 
medborgare till att innebära korta återkommande resor med nästan uteslutande rekreativt syfte.1 
Under 1950-talet, då charterresorna började öka i antal, slog turismen igenom i stora delar av 
världen och så även i Sverige.2 Resandet mellan länder i världen har ökat med 4,5 procent 
under 2006 i jämförelse med 2005, och inom Europa var ökningen 4 procent. För Sveriges del 
har detta inneburit att utländska gästnätter på diverse övernattningsplatser ökat med knappt 9 
procent från 2005 till 2006. Sedan 1991 och fram till idag har antalet turister från utlandet till 
Sverige ökat med 95 procent, vilket har haft stor betydelse både för ekonomi och 
sysselsättning.3  
  
Lappland anses av utländska turister vara ett exotiskt resmål.4 Vilhelmina kommun ligger i 
sydvästra Lappland och har ett brett utbud av turistaktiviteter året om. Från 2004 till 2005 har 
dock antalet turister minskat med åtta procent vilket motsvarar en minskning med 14.1 
miljoner kronor.5 Kommunen satsar nu på turistnäringen för att vända trenden och uppnå en 
långsiktig stabil tillväxt. Detta görs bland annat genom att stödja och använda lokala 
turistföretag i sin marknadsföring.6 Welw AB, som är en förkortning för West Europe’s Last 
Wilderness, är ett relativt ungt företag som marknadsför lokala företag som bedriver 
turistaktiviteter i Vilhelmina kommun. De riktar sig främst mot tysktalande länder då de 
marknadsför paketresor inom naturturism. Då turismen senaste året minskat i kommunen och 
då Welw AB är nya på marknaden vill båda aktörerna finna nya vägar att öka turismen. En 
idé de vill pröva är om de genom en jämförande studie, en så kallad benchmarking, kan ta 
lärdom av redan etablerade turistföretag i andra områden för att se vilka turister de vänder sig 
till och vilka metoder de använder för att nå ut till dessa.7  
 
 
 

                                                
1 Geografiska institutionen Umeå universitet, http://kgewww.geo.umu.se 2007-03-22 kl. 16:00 
2 Chormack, Bill. A History of Holidays, 1812-1990. Chippenham: Routlege, 1998, s.37   
3 Verket för näringslivsutveckling, http://www.nutek.se 2007-03-22 kl. 15.20 
4 Telefonintervju med Henrik Öhrn 2007-04-19 
5 TEM 2005; Ekonomiska och sysselsättningsmässiga effekter av turism i Vilhelmina kommun, erhållen av Olle 
Karlsson 2007-03-19 
6 Telefonintervju med Öhrn  
7 Telefonintervju med Olle Karlsson 2007-04-10 
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1.1.2 Val av segment och marknadsföringskanaler 
 
Marknaden består av konsumenter som alla har olika behov. Genom att segmentera 
marknaden kan människor med liknande behov identifieras och företag kan rikta sig mot de 
mest attraktiva segmenten och utveckla produkter som passar just deras behov.8 För att 
segmentera marknaden krävs kännedom om segmenteringsvariabler som bland annat 
kännetecknar konsumenters geografiska och demografiska livssituation.9 Problem uppstår 
dock vid användningen av segmenteringsvariabler då företag kan uppleva att de undersöker 
rätt variabler för att ta fram segment, men dessa kan vara missvisande och leda till 
ointressanta kundgrupper.10 
 
Att välja rätt segmenteringsnivå innebär att finna lösningar i marknadsföringen för att nå ut 
till de valda segmenten.11 Vikten av segmentering förbises dock ofta vid val av 
segmenteringsnivå. Detta kan ses då företag använder sig av massmarknadsföring vilket 
inneburit att marknaden delats in i för breda segment.12 Det är även viktigt att vara medveten 
om att segmenteringsvariabler och segmenteringsnivåer varierar beroende på vilken marknad 
och vilken bransch ett företag befinner sig inom.13 
 
Företag som säljer produkter kan rikta sina erbjudanden till de utvalda segmenten antingen 
via direkta kanaler som personlig försäljning, eller via indirekta kanaler som tv.14  Befinner 
sig företag inom tjänstesektorn kan inte samma marknadsföringsstrategier användas som för 
varuproducerande företag. I motsats till en vara är en tjänst immateriell och skapas genom en 
process, tjänster är aktiviteter som inte går att lagra. Produktionen och konsumtionen 
sammanfaller då konsumenten är med och producerar tjänsten samtidigt som de konsumerar 
den. Skillnaderna mellan varor och tjänster skapar problem som ofta inte uppmärksammas i 
marknadsföringen.15  
 
Segmentering och marknadsföringskanaler är viktiga verktyg för en lyckad marknadsföring. 
Då Vilhelmina Kommun och Welw AB vill öka turismen till området är en jämförande studie 
ett bra alternativ, en så kallad benchmarking som utgår från redan väletablerade företag. 
Turistområdet Kärnten i Österrike är välkänt i de tysktalande länderna och kan därför inneha 
kundsegment som är attraktiva för Welw AB. Viktiga frågor blir därför om Welw AB kan dra 
lärdomar av redan väl etablerade turistföretag i Kärnten genom en benchmarking? Hur kan de 
arbeta med segmentering och marknadsföringskanaler? Kan Welw AB segmentera sin 
marknad på ett nytt sätt? Dessa tankar leder fram till vår frågeställning: 
 
Kan Vilhelmina kommun i samverkan med Welw AB ta lärdom av hur turistföretag i Kärnten 
arbetar, för att locka mer turister till kommunen? 
 

                                                
8 Palmer m fl. The Business and Marketing Environment. England: McGraw-Hill Publishing Company, 1999 
s.11f 
9 Kotler m fl. Principles of Marketing, Spain: Pearson Education Limited, 2005, s. 398 
10 Dibb. “Market Segmentation: Strategies for success”. Marketing intelligence & Planning, 1998 Vol. 16, Nr 7 
11 Kotler m fl., 2005 s.392 
12 Dibb, 1998 Vol.16, Nr 7 
13 Hassan m fl. “Understanding the new basis for global market segmentation”. Journal of consumer marketing 
2003 Vol. 20, Nr 5 
14 Söderlund. Segmentering.  Lund: Liber AB, 1998 s.70 
15 Grönroos. Marknadsföring i tjänsteföretag. Malmö: Liber Hermonds, 1996 s.47ff 
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1.2 Syfte 
 

Syftet med denna uppsats är att via benchmarking utreda möjligheter för Vilhelmina 
kommun, genom Welw AB, så att de kan anamma och utveckla segment och 
marknadsföringskanaler för att öka turismen.  
 

1.3 Avgränsningar 
 

Vi har begränsat studien till att behandla i vilken utsträckning de turistföretag som ingår i 
denna uppsats använder sig av segmenteringsvariabler och segmenteringsnivåer, och hur de 
når ut till sina segment via sina marknadsföringskanaler. De teorier som rör dessa ämnen bör 
gå att utveckla praktiskt så att Welw AB kan nyttja våra rekommendationer för att kunna öka 
turismen i Vilhelmina kommun. Målet är inte att ge allmänna slutsatser utan resultatet av 
denna benchmarking ska leda till rekommendationer för Welw AB. 
 
Valet av turistområdet Kärnten i Österrike grundar sig både på vår egen informationssökning 
om framgångsrika turistföretag i tysktalande länder och från Welw ABs önskemål. 
Önskemålen omfattade en benchmarking av ett område i ett tysktalande land med liknande 
naturlandskap och utbud av aktiviteter för turister som i Vilhelmina kommun.  
 
Då detta är en jämförande studie valde vi att intervjua Vilhelmina kommuns turistansvarige 
och Welw ABs marknadsföringsansvarige samt två marknadsföringsansvariga från 
turistföretag i Kärnten.  
 

1.4 Begreppsförklaringar 
 

Benchmarking: En jämförande studie mellan företag där kvalitet, effektivitet och prestanda är 
nyckelfaktorer.16 
 
Kund: Individ som handlar eller köper något från ett företag som erbjuder produkter.17 
 
Konsument: Individ som brukar en produkt.18 
 
Segmentering: För att kunna nå ut till så många konsumenter som möjligt delas marknaden in 
i segment, då alla konsumenter efterfrågar olika saker. Genom att identifiera homogena 
grupper kan företag välja lönsamma segment att rikt sig mot.19 
 
Produkt: Resultatet av utfört arbete som avser materiell eller immateriell vara.20 
 

                                                
16 Halvardsson m fl. Företag i förändring- Sammanfattning och benchmarking av lärandestrategier för ökad 
konkurrenskraft. Sundbyberg: Alfa Print, 2000 sid. 26 
17 Wikipedia, http://sv.wikipedia.org/wiki/Kund 2007-04-04 kl.12.05 
18 Wikipedia, http://sv.wikipedia.org/wiki/Konsument 2007-04-04 kl.12.05 
19 Kotler m fl. Marketing management. New Jersey: Pearson Prentice Hall, 2006 s.24 
20 Wikipedia, http://sv.wikipedia.org/wiki/Produkt_%28ekonomi%29 2007-04-04 kl.12.05 



 
Kärnten; ett turistområde att lära av? 

4 

Turism: Begreppet omfattar aktiviteter som sker när människor reser till och vistas på platser 
som inte omfattar den vardagliga omgivningen. Dessa aktiviteter och resor är kortare än ett år 
och syftar till fritid och/eller affärer. 21 
 
Turist: En person som under minst ett dygn vistas på en plats som är minst 10 mil från 
hemorten.22 

                                                
21 Aronsson m fl. Turism- världens största näring. Malmö: Liber ekonomi, 2003, s.10 
22 Ibid. s.10 
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2. Teoretiskt angreppssätt  
 

I detta kapitel ges en beskrivning av vårt ämnesval och vår förförståelse. Vidare ingår 
diskussioner av kunskapssyn, perspektiv och metodval. Val av angreppssätt och sekundära 
källor, där fokus ligger på insamling och kritik, avslutar kapitlet.   
 

2.1 Ämnesval 
 

Vi studerar sedan tre år tillbaka på Service Managementprogrammet, ett civilekonomprogram 
med inriktning mot tjänstesektorn, och vill därför tillämpa ett tjänsteperspektiv på uppsatsen. 
Inriktningen på våra studier är marknadsföring och vi vill ta vara på de kunskaper vi erhållit 
och även fördjupa oss i teorier och synsätt för att se hur dessa kan tillämpas i praktiken. För 
att få en verklighetsförankring ville vi arbeta med ett uppdrag från ett företag verksam inom 
tjänstesektorn, vi kom därför i kontakt med Vilhelmina kommun och Welw AB. Utifrån deras 
önskemål att främja turismen i Vilhelmina kommun kom vi fram till en idé där vi skulle se till 
Welw ABs segmentering och marknadsföringskanaler med målet att öka turismen i området. 
Då vi båda tidigare insett vikten av segmentering och kommunikation, dels som konsumenter 
och dels genom teoretiska studier kändes det som ett relevant område för fördjupning. För att 
på ett enkelt sätt kunna ta fram fakta och kunskap om hur segmentering och 
marknadsföringskanaler skulle kunna öka turismen och leda till en mer framgångsrik 
marknadsföring valde vi, i samråd med Welw AB, benchmarking som redskap. Valet blev att 
jämföra Welw AB med två etablerade turistföretag i Kärnten, Österrike.  
 

2.2 Förförståelse 
 
Förförståelse och tidigare erfarenheter har sin grund i bland annat utbildning, social bakgrund 
och praktiska erfarenheter. En människa föds inte med ett förhållningssätt till hur världen 
fungerar, utan det växer fram under livet.23 
 
Som tidigare nämnts har vi under tre år studerat tillsammans på Service Management 
programmet vid Handelshögskolan i Umeå som är en civilekonomutbildning med inriktning 
mot tjänstesektorn. Programmet omfattar ämnen inom bland annat marknadsföring och 
beteendevetenskap med fördjupning inom service marketing och international marketing. I 
och med detta har vi fått ökad förståelse och intresse för dessa områden.   
 
Eftersom nya turistmål och turistaktiviteter utvecklas i snabb takt är vår uppfattning att 
segmentering och marknadsföringskanaler bör vara centrala och väl utvecklade hos företag 
verksamma inom denna bransch. Detta för att attrahera rätt kunder och för att synas på 
marknaden. Vi har båda upplevt turistmål och aktiviteter i olika världsdelar och därigenom 
fått egna erfarenheter och uppfattningar om dessa. Segmentering ser vi båda som ett 
marknadsföringsverktyg som har stor potential inom turistmarknadsföring. 
 

                                                
23 Johansson Lindfors. Att utveckla kunskap, Lund: Studentlitteratur, 1993 s.25f 
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2.3 Kunskapssyn 
 

Kunskapssyn innefattar vad som ska betraktas som kunskap inom ett visst område och är det 
sätt en forskare uppfattar verkligheten.24 I teorin finns det generellt två kunskapssyner som 
lyfts fram som huvudmotsättningar; positivism och hermeneutik. Den som menar att det är 
viktigt att följa ett naturvetenskapligt förhållningssätt använder sig av ett positivistiskt synsätt. 
Positivism står för strävan efter en absolut kunskap där det empiriska materialet antingen 
falsifieras eller verifieras. Positivismen har alltså sin grund i naturvetenskapen medan 
hermeneutiken kan sägas ha en humanistisk inriktning.25 Ett hermeneutiskt synsätt innebär att 
förståelse söks genom analys och tolkning av texter för att få fram dess mening. Här tas 
speciellt fokus på författarens synsätt och på den historiska och sociala kontexten som 
litteraturen framställdes i.26   
 
Då dessa båda synsätt kan ses som ytterligheter kan det vara svårt att fullt ut anamma en av 
lärorna. Genom vår utbildning har vi erhållit kunskap och själva bildat åsikter kring denna 
kunskap. Vi anser att i en benchmarking som denna är det viktigt att se till olika perspektiv 
och kontexter, varför det kan vara svårt att renodlat tillämpa ett empiriskt förhållningssätt där 
allt empiriskt material ska falsifieras eller verifieras utifrån ett naturvetenskapligt synsätt. Vi 
menar att en forskare inte kan ställa sig objektiv till sin egen forskning varför vi menar att det 
i huvudsak är det hermeneutiska synsättet som präglar vår kunskapssyn. Vi ser risker i att 
skriva på någons direkta uppdrag då uppdragsgivarna kommunicerar sina tolkningar och 
gärna vill att vi ser problem och möjligheter utifrån deras egna synvinklar. Vi har haft detta i 
åtanke vid bearbetningen av uppsatsen men är samtidigt medvetna om att deras synvinklar 
påverkat oss då de formulerat uppdraget.  
 

2.4 Perspektiv 
 

Människor har olika synvinklar och perspektiv på tillvaron. Forskaren måste vara tydlig med 
sitt perspektiv så att läsaren inte behöver tillämpa sitt eget perspektiv på uppsatsen då det kan 
leda till missförstånd.27 Resultatet av en studie kan variera beroende på vilket perspektiv som 
antas. En forskare kan redan i början av uppsatsen tydliggöra för läsaren vilket perspektiv 
studien ska utgå ifrån och minskar därmed möjligheter för missförstånd.28 
 
Då vi skriver denna uppsats på uppdrag och då studien, med önskemål från våra 
uppdragsgivare, ska grundas på en benchmarking utgår perspektivet från företag. Alternativet 
hade varit att utgå från ett kundperspektiv, dock hade vi då inte kunnat grunda studien på en 
benchmarking utan hade behövt använda oss av ett annat tillvägagångssätt. På grund av det 
valda perspektivet vill vi poängtera att vi enbart berör positionering som ett sista steg vid 
segmentering. Detta för att positionering utgår från konsumenters medvetande. Vårt syfte och 
frågeställning anser vi tydliggör för läsaren att vi utgår från företagens perspektiv då det 
framkommer att Welw AB och Vilhelmina kommun vill öka turismen genom att se till andra 
turistföretag.  
 

                                                
24 Johansson Lindfors, 1993 s.11 
25 Bjereld m fl. Varför vetenskap? Lund: Studentlitteratur, 2002 s.71 
26 Bryman. Samhällsvetenskapliga metoder. Slovenien: Liber AB, 2004 s.370 
27 Bjereld m fl, 2002 s.17 
28 Svenning. Metodboken. Eslöv: Lorentz Förlag, 2003 s.22f 
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2.5 Metodval 
 

Den metod som forskaren använder kan betraktas som ett redskap. Detta redskap förklarar 
tillvägagångssättet som används för att besvara sin frågeställning.29 Det finns två distinkta 
metodval som forskare använder sig av, den kvantitativa och den kvalitativa metoden.30 Den 
kvantitativa metoden för datainsamling är en så kallad numerisk metod. Detta innebär att 
variabler går att mäta med siffror som till exempel ålder, inkomst och längd. Den kvalitativa 
metoden är en icke-numerisk metod där variabler som kön, partitillhörighet och inställningar 
till specifika ämnen tas upp.31 Här används verbala formuleringar där det skrivna ordet är 
instrumentet.32  
 
Då denna benchmarking fördjupas inom segmentering och marknadsföringskanaler vill vi få 
ingående kunskap om hur dessa verktyg används av marknadsförare och har därför valt ett 
kvalitativt tillvägagångssätt. För att intervjupersonen ska kunna utveckla sina svar själv har vi 
valt semistrukturerade intervjuer som metod, där vi använder oss av en intervjuguide så att 
intervjun omfattar områdena segmentering och marknadsföringskanaler. För att få en djupare 
uppfattning om områdena i Kärnten ska vi även utföra observationer vid intervjutillfällena. I 
och med detta kan vi kontrollera uppgifter vi erhållit från intervjuerna. 
 

2.6 Angreppssätt 
 

De två huvudsakliga angreppssätten som används för att visa på förhållandet mellan teori och 
empiri benämns deduktion och induktion. Dessa utgör huvudsakligen motsatta strategier inom 
vetenskapligt arbete.33 I det deduktiva angreppssättet utgår forskaren från vetskap om vad 
som redan finns inom ett område och härleder därifrån hypoteser som sedan granskas 
empiriskt. Det induktiva angreppssättet innebär att forskaren drar generaliserande slutsatser på 
grundval av observationer34 som ofta relateras till den subjektiva verklighetsuppfattningen.35 
Generellt ser deduktion respektive induktion ut som följer; 
 

• Teori → observation/resultat = deduktion 
 
• Observation/resultat → teori = induktion   

 
I denna uppsats har vi samlat teoretiskt material i form av vetenskapliga publikationer och 
artiklar för att därefter samla in empiriskt material i form av personliga semistrukturerade 
intervjuer och observationer. Vi stödjer sedan resultat och rekommendationer mot teorier.  
Detta, tillsammans med att det empiriska material vi samlat in grundas på det teoretiska 
materialet, innebär att vi använt oss av ett deduktivt angreppssätt. Vårt syfte är dock att 
redogöra för och utreda segmenterings- och marknadsföringskanalmöjligheter med 
målsättningen att nå fler kunder via en benchmarking, vilket innebär att 
verklighetsuppfattningar kommer tolkas. Detta har bidragit till att vi både sett till det 
induktiva och det deduktiva angreppssättet.  

                                                
29 Bjereld, 2002 s.103f 
30 Johansson Lindfors, 1993 s.72 
31 Dahmström. Från datainsamling till rapport. Lund: Studentlitteratur, 2005 s.25 
32 Backman. Rapporter och uppsatser. Lund: Studentlitteratur, 1998 s.31 
33 Backman, 1998 s.48 
34 Bryman, 2004 s.22 
35 Johansson Lindfors, 1993 s.55 
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2.7 Sekundära källor till den teoretiska referensra men 
 
Sekundära källor är redan samlad information som dokumenterats av andra undersökare och 
används ofta som stöd i början av forskares studier.36  
 

2.7.1 Insamling av sekundära källor 
 
Vid insamling av de sekundära källorna har främst sökmotorer på Internet som Umeå 
Universitetsbiblioteks sökmotor och Emerald använts. Den litteratur som studerats kommer 
både från Umeå Universitetsbibliotek och Umeå Statsbibliotek och består av olika artiklar och 
publikationer. Vid sökningarna användes sökord som har anknytning till det valda ämnet, 
exempelvis segmentation variables, marketing channels och tourism segmentation. De flesta 
träffarna vid sökningarna förkastades då vi inte ansåg de relevanta för uppsatsen. En del av de 
sekundära källorna som insamlats har enbart använts i fördjupningssyfte för att öka 
förståelsen för ämnet. 
 
I den teoretiska referensramen utgår delområdena ”Turistbranschens segmenteringsvariabler”, 
”Turistbranschens segmenteringsnivåer” och ”Marknadsföringskanaler inom tjänsteföretag” 
från teoretiska källor med fokus på tjänsteperspektiv då tjänster i vissa skeden skiljs från 
varor. 
 
Internet källor som vi använt oss av återfinns i delområdet ”Turismens utveckling” och 
”Begreppsförklaringar”. De används i syfte att skapa intresse samt att ge läsaren förklaringar 
av begrepp som återkommer i uppsatsen. Vi anser att källorna i huvudsak är tillförlitliga trots 
att de saknar en vetenskaplig grund. 
 

2.7.2 Kritik mot sekundära källor 
 
Vid användning av sekundära källor kan svårigheter uppstå om syftet med den insamlade 
informationen inte stämmer överens med syftet som forskaren satt upp för sin egen 
undersökning. Beroende på de problem som forskaren vill belysa kan de sekundära källornas 
relevans variera. Vid användandet av sekundärdata bör dess kvalitet kritiskt undersökas. 
Pålitlighet, objektivitet, och aktualitet är tre centrala faktorer som kan användas för att avgöra 
sekundära källors användbarhet. Pålitligheten berör frågor angående forskaren till den 
sekundära källans trovärdighet, expertis och rykte. Objektiviteten tar upp syftet till den 
sekundära källan, varför informationen samlades in och om någon källa verkligen kan antas 
vara objektiv. Aktualitet innebär att de sekundära data som används av en forskare kan vara 
inaktuella. I vissa forskningsområden blir data oanvändbar då framsteg sker snabbt.37  
 
Då vi sökt sekundära källor för vår uppsats har vi utgått från vår frågeställning och vårt syfte 
för att erhålla så relevant information som möjligt. Genom att använda sekundära källor från 
forskare som är experter inom sina respektive områden menar vi att den teoretiska 
referensramen blir trovärdig. Exempelvis är Philip Kotler en välkänd 
marknadsföringsforskare och Christian Grönroos har expertis rörande marknadsföring inom 
tjänsteföretag.  

                                                
36 Wiedersheim m fl. Att skriva och bedöma rapporter. Malmö: Liber Läromedel, 1979 s.39  
37 Malhotra m fl. Marketing Research, Essex: Person Education Limited, 2006 s.87fff 
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Vi är medvetna om att oavsett expertiskunskap eller rykte har alla forskare egna syften med 
sina undersökningar och är alltså inte helt objektiva, vilket gör att de teorier vi använder oss 
av inte framkommit ur samma syfte som vi här vill belysa. I och med detta har vi försökt 
granska litteraturen kritiskt och göra uppsatsen så opartisk som möjligt, men även vi har ett 
syfte med denna undersökning och kan därför heller inte räknas som helt objektiva.        
 
Det finns en relativt stor mängd av vetenskapliga artiklar och publikationer då många forskat 
inom områdena segmentering och marknadsföringskanaler. De ämnen som tas upp i 
uppsatsen anser vi inte vara områden med snabb utveckling varför källorna har varierande 
publikationsår. De vetenskapliga artiklarna vi använt oss av kommer främst från Emerald’s 
databas där artiklarna granskats av forskare varför vi anser dem trovärdiga och relevanta.  
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3. Teori 
 
I detta kapitel presenteras olika teorier som berör vårt valda område. Inledningsvis förklaras 
benchmarking, syftet med benchmarking och hur vi använt benchmarking. Därefter följer en 
beskrivning av konsumenters behov och hur dessa påverkar val av segmentering. Vidare 
beskrivs segmenteringsvariabler och segmenteringsnivåer både generellt och inom 
turistbranschen. Hur segmenteringsvariabler och segmenteringsstrategier kan användas på 
den internationella marknaden tas även upp. Kapitlet fortsätter med att visa på 
segmenteringens avslutande steg för att nå ut till sina målsegment; positionering. 
Avslutningsvis presenteras marknadsföringskanaler, direkta och indirekta kanaler följt av 
marknadsföringskanaler inom tjänsteföretag. Vi visar även en översiktsmodell som 
sammanbinder den teoretiska referensramen.  
  

3.1 Benchmarking 
 

3.1.1 Vad är benchmarking? 
 
Benchmarking är ett begrepp som idag blivit allt mer populärt att använda för olika företag 
och har därmed fått olika betydelser. Gemensamt är att benchmarking kan ses som en fixerad 
mätpunkt där verktyget används för att jämföra mer eller mindre svårbedömda verksamheter 
inom områdena kvalité, effektivitet och prestationer. Jämförelserna kan vara både detaljerade 
och uttömmande men begränsas oftast till ett antal indikatorer som beskriver företaget och 
dess verksamhet.38 Företag som vill förbättra sig inom olika områden kan exempelvis se till 
hur de ledande företagen på den inhemska och den internationella marknaden sköter sin 
produktutveckling och prissättning. Vid marknadsföringsproblem kan områden som 
marknadskommunikation och försäljning studeras. Andra områden som hur det ledande 
företaget hanterar sina kunder kan även vara betydelsefulla.39  
 
Många företag anser sig redan använda benchmarking då de träffar kollegor från andra företag 
och utbyter information om vilka eventuella förändringar som ska genomföras. Det finns dock 
oftast ingen struktur i denna metod, eller plan för hur informationen sedan ska implementeras 
och omsättas till praktisk handling i företaget. Detta är då inget effektivt sätt att förbättra sitt 
företag på, därför krävs en välstrukturerad jämförelse, det vill säga benchmarking.40 
 
Det är med hjälp av benchmarking som ett företag kan utvecklas, men inte genom att kopiera 
ett annat företags tillvägagångssätt för att nå en ledande position. Det är istället egeninsikt och 
förbättringar inom det egna företaget och analyser av verksamheten som kan bidra till ett mer 
effektivt företag.41  
 

                                                
38 Halvardsson m fl., 2000 s.26 
39 Vorhies m fl. “Benchmarking marketing capabilities for sustainable competitive advantage”. Journal of 
marketing 2005 Vol. 69, Nr.1 
40 Peters. Benchmarking för bättre kundservice. Oskarshamn: ISL förlag AB, , 1995 s.22 
41 Bendell m fl. Benchmarking for Competitive Advantage. Oskarshamn: ISL förlag, 1994 s.12 
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3.1.2 Hur används benchmarking? 
 
Vid genomförande av benchmarking krävs att flera steg noga planeras och genomförs. Först 
måste en kartläggning av det egna företaget ske för att identifiera vad som ska jämföras.42  
Företagets egna styrkor och svagheter måste studeras då de kan fungera som försvar mot 
konkurrerande företag som kan utnyttja svagheterna till sin egen fördel.43 Nästa steg blir att 
avgöra vilken organisation som ska studeras. Facktidningar och konferenser kan ses som 
hjälpmedel för att hitta de ledande företagen.44 Företag inom samma bransch eller ledande 
företag från olika branschområden kan studeras då det ofta inte finns tillräckligt många stora 
ledande företag inom samma bransch.45 Beroende på vad som ska jämföras och vilket företag 
som ska studeras väljs metod för insamling av data, det kan innebära allt från personliga 
besök till att bevaka öppna informationskällor.46 När insamling av data är slutförd ska 
skillnader och likheter analyseras för att kunna bedöma framtida prestationer och fastställa 
nya mål.47 Genom att till en början fokusera på en eller ett fåtal skillnader och/eller likheter 
kan detta sedan leda till en kedjereaktion där ständigt nya förbättringar sker inom olika 
områden. Detta medför inte endast fördelar till företagets personal och kunder, utan även 
ekonomiska fördelar för företaget.48 
 
För att lyckas uppnå de nya målen bör en åtgärdsplan tas fram med rimliga ramar så att den 
sedan går att genomföra.49 Det är viktigt att processen inte slutar vid genomförandet utan att 
uppföljning sker kontinuerligt och parallellt med och efter att åtgärdsplanen slutförts.50 
 

3.1.3 Varför använder vi benchmarking? 
 
Företag kan ha olika syften med att använda benchmarking. Ett återkommande syfte är att 
rannsaka sitt eget företag genom att jämföra sig med andra företags verksamheter.51 
Ytterligare ett syfte är att utveckla sitt företag för att följa med i trender och nya tekniker och 
för att få konkurrensfördelar.52 Internationell konkurrens, kvalitetsmätning och nyskapande 
förbättringar bidrar till att benchmarking har spridits över hela världen.53 
 
När företag söker kvalitetsförbättringar sätts ofta mål upp mot vilka de ska sträva. Detta görs 
inte sällan genom att titta tillbaka på året innan och fastställa målet att vara bättre i ett visst 
område än tidigare. I och med detta ser företag egentligen inte framåt och kan då inte heller 
följa med i utvecklingen. Om de istället lär sig av andra företag via benchmarking kan företag 
utvecklas.54 Genom att jämföra det egna företaget med omvärlden kan realistiska mål sättas 
upp med en solid grund då det jämförande och de jämförda företagen ofta då får ett 

                                                
42 Berggren. Benchmarking- ett sätt att lära av andra. Göteborg: Institutet för verkstadsteknisk forskning, 1992 
s.13 
43 Camp. Lär av de bästa! Benchmarking i tio steg. Lund: Studentlitteratur, 1993 s.14 
44 Berggren, 1992 s.15f 
45 Vorhies m fl., 2005 Vol. 69, Nr1 
46 Berggren, 1992 s.17 
47 Ibid. s.23 
48 Vorhies m fl., 2005 Vol. 69, Nr1 
49 Berggren, 1992 s.24 
50 Ibid. s.27 
51 Halvardsson, 2000 s.26f 
52 Vorhies m fl., 2005 Vol. 69, Nr1 
53 Bendell m fl., 1994 s.8 
54 Ibid. s.33 
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gemensamt synsätt. Genom att studera och ta till sig arbetsmetoder som ett eller ett flertal 
ledande företag redan använder sig av kan de krav kunderna har tillgodoses på ett mer 
effektivt sätt. 55 
 
Med hjälp från relaterade industrier kan utbyte av idéer tas tillvara. Företag skapar fördelar 
genom att ha kontakt med andra företag som är verksamma både på den inhemska och på den 
internationella marknaden. Det kan vara missledande att endast iaktta den inhemska 
marknaden då faktorer från både den inhemska och utländska marknaden påverkar ett företag 
oavsett vilken marknad företaget är verksamt inom.56 
 
Vi menar att benchmarking är ett bra verktyg för denna uppsats då Vilhelmina kommun och 
Welw AB vill uppnå högre effektivitet och därmed förbättra resultatet så att turismen ökar. 
Då Welw AB är relativt nya på marknaden kan de få ökad egeninsikt samtidigt som de kan 
följa med i utvecklingen som sker i turistbranschen via en benchmarking som även kan bidra 
till konkurrensfördelar. Genom att titta på den utländska marknaden kan nya idéer och 
synvinklar tas tillvara och användas på både den inhemska och internationella marknaden. 
 
Då denna benchmarking jämför segmentering och marknadsföringskanaler vill vi först 
uppmärksamma de mänskliga behoven som vi anser ligger till grund för dessa områden.  
   

3.2 Mänskliga behov 
 
Det finns olika sätt att se på mänskliga behov och hur de tillfredsställs. Ett klassiskt synsätt är 
Abraham Maslows behovshierarki. Enligt Maslow är människan född med olika 
grundläggande behov som hon ständigt försöker tillgodose. Dessa grundläggande behov är av 
både fysisk och social karaktär och uppdelade i en hierarki. De högre liggande behoven 
aktualiseras inte förrän behov på de lägre nivåerna blivit tillfredsställda. I bottennivån 
återfinns de mest basala behoven, exempelvis mat och värme, medan den högsta nivån är att 
tillfredsställa självförverkligandet.  
Detta illustreras i figur 1.57 
 
 
 

Själv 
förverkligande 

 
 

Prestationsbehov 
 

 
Sociala behov 

 
 

Trygghets- och stabilitetsbehov 
 
 

Fysiska behov 
 

Figur 1: Maslows behovshierarki58 

                                                
55 Camp, 1993 s.34f 
56 Porter. “The competitive advantage of nations”. Harvard Business Review, Mars-April 1990. 
57 Larsen Schultz. Psykologiska perspektiv. Åhus: Studentlitteratur, 1997 s.85f 
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Steven Reiss har ett annat sätt att se på de mänskliga behoven. Han har forskat om de 
grundläggande mänskliga basbehoven och kommit fram till 16 grundläggande behov och 
värden som styr människan i nästan allt hon gör för att få en meningsfull tillvaro. Dessa 
basbehov bestämmer även vår personlighet. Basbehoven kan tillfredsställas var för sig men 
kan även bygga på varandra. Genom att få en insikt i dessa behov kan förståelse skapas i hur 
människor agerar.59  
 
De 16 basbehoven som styr våra handlingar och bestämmer personligheter är följande; 
 

• Maktbehovet - att påverka andra människor  
• Oberoendebehovet - att reflektera över en människas självständighet 
• Nyfikenhetsbehovet - att söka kunskap 
• Acceptansbehovet - att tillhöra 
• Ordningsbehovet - att ha behov av struktur 
• Sparandebehovet - att samla saker 
• Hedersbehovet - att visa lojalitet mot föräldrar och arv 
• Idealismbehovet - att söka social rättvisa 
• Socialkontaktbehovet – att finna vänskap  
• Familjbehovet - att fostra egna barn 
• Statusbehovet - att söka social ställning 
• Revanschbehovet - att ge igen 
• Romantikbehovet - att behöva sex och skönhet 
• Matbehovet - att inta föda 
• Fysikbehovet - att muskelträna 
• Lugnbehovet – att känslomässigt finna stillhet60 

 
Vi menar att det är viktigt att beakta olika sätt att se på behoven då dessa till stor del ligger till 
grund för segmentering. Det är värdefullt att ha i åtanke att det finns flera olika perspektiv och 
att sättet att se på behov kan skilja sig mellan olika konsumenter. I och med att denna uppsats 
är en benchmarking mellan turistområden är vissa behov mer relevanta än andra, exempelvis 
nyfiken-, fysik- och lugnbehovet. Vi anser att båda synsätten som vi presenterar kan vara 
värdefulla att ta i beaktning. 
 

3.3 Segmentering 
 
En marknad består av en mängd konsumenter där alla är olika. Företag vill nå ut till så många 
attraktiva konsumenter som möjligt, men det är inte säkert det går att nå alla på samma sätt. 
En segmenterad marknad representeras av människor med homogena behov, varför företag 
vill utveckla en produkt som passar just detta specifika segments behov.61  

                                                                                                                                                   
58 Larsen Schultz, 1997 s.87 
59 Reiss. VEM ÄR DU? De 16 basbehoven som styr våra handlingar och bestämmer vår personlighet. 
Stockholm: Svenska Förlaget, 2001 s.9ff 
60 Ibid. s.38 
61 Palmer m fl., 1999 s.11ff 
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3.3.1 Generella segmenteringsvariabler 
 
För att lättare kunna identifiera målgrupper och deras behov måste flera 
segmenteringsvariabler studeras. De demografiska, geografiska och psykografiska, samt 
beteende är de variabler som är mest centrala.62 
 
Demografiska segmenteringsvariabler är de variabler som är mest studerade då de är lättast 
att mäta.63 Ett fel som dock ofta görs är att företag förlitar sig för mycket på dessa variabler då 
de ofta säger lite om just behoven hos konsumenterna.64 De demografiska variablerna 
innefattar bland annat; 
 

• Ålder- Människor åldras och med åldrandet föds nya behov. Efterfrågan på produktens 
egenskaper förändras och företag söker skapa produkter med lång livslängd. 
Produkten kan varieras efter behov istället för att nya produkter behöver skapas. 

• Etnicitet - På grund av dagens samhälle där människor med varierande bakgrund lever 
i samma område kan företag försöka ta till vara på olikheterna och se till de olika 
behov som finns.  

• Genus- Kvinnor och män efterfrågar ofta olika egenskaper hos en produkt, eller till 
och med helt olika produkter. Genom att uppmärksamma detta kan företag dra nytta 
av det och rikta sig till enbart kvinnor eller män. 

• Inkomst- Genom att segmentera efter inkomst är det lätt att se vilka konsumenter som 
efterfrågar lyxprodukter och vilka som söker budgetprodukter. Vissa företag satsar på 
just lyxprodukter och andra företag använder sig av inkomstvariabler för att nå de 
konsumenter med låg inkomst.65 

 
Geografiska segmenteringsvariabler delar in marknaden i områden, det vill säga avgränsar 
geografiska områden, exempelvis län eller kommuner. Då olika kulturer och influenser 
påverkar kundens efterfrågan och behov kan det vara svårt att standardisera en produkt för 
hela marknaden.66 Att segmentera utifrån geografiska områden är lämpligt då konsumenter 
kan föredra lokala företag framför multinationella internationella företag.67  
 
Geodemografiska segmenteringsvariabler innebär att se till relationen mellan demografiska 
och geografiska variabler.68 
 
Psykografiska segmenteringsvariabler kan inte på ett enkelt sätt kvantifieras då människors 
beteenden och levnadssätt segmenteras. Dessa är ofta komplement till de demografiska 
variablerna som inte ensamma räcker till för att segmentera marknaden.69 Psykografiska 
segmenteringsvariabler är uppdelade i tre områden; social klass, livsstil och personlighet.  
 
 

                                                
62 Kotler m fl., Principles of Marketing. Spanien: Pearson Education Limited, 2005 s.398 
63 Ibid. s.400 
64 Söderlund, 1998 s.14 
65 Kotler m fl., 2005 s.400ff 
66 Ibid. s.398 
67 Arnerup-Cooper m fl. Tjänstemarknadsföring I teori och praktik. Lund: Studentlitteratur, 1998 s.269 
68 Kotler, 2005 s.402 
69 Arnerup-Cooper, 1998 s.269 
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• Social klass- Beroende på vilken social klass konsumenterna tillhör konsumerar de på 
olika sätt, de kan till exempel efterfråga olika pris på samma produkt. 

• Livsstil- Produktens image reflekterar konsumenternas livsstil, därför är det viktigt för 
företag att vara medveten om hur deras produkt uppfattas. Med hjälp av reklam kan 
produktens image förstärkas genom att visa den i specifika miljöer, exempelvis genom 
en aktiv livsstil där människor paddlar kanot.  

• Personlighet- Att ge en produkt en personlighet i enlighet med konsumenternas 
personlighet kan vara framgångsrikt för vissa ändamål, exempelvis kosmetika.70 

 
Beteendesegmenteringsvariabler uppfattas generellt som den bästa segmenteringsstrategin av 
företag. Med denna segmentering delas marknaden in efter konsumentens kunskap och 
attityd, och även deras användning eller reaktion på produkten. Beteendesegmentering delas 
in i sju grupper; 
 

• Händelser- Genom att se till högtider, rutiner och evenemang kan försäljningen av 
produkter öka, exempelvis väljer många att åka på skidsemester under påsken. 
Specifika händelser väcker en vilja hos konsumenten att köpa en viss produkt. 

• Fördelar- Konsumenten söker vissa fördelar och förmåner hos produkter. Om företag 
kan identifiera vad konsumenterna vill ha av produkten kan de dela in dessa i ett 
segment. Via fördelarna kan företag förklara varför konsumenter ska köpa just deras 
produkt. 

• Användningsstatus- Beroende på om konsumenter är icke-användare, potentiella 
användare, nya användare eller regelmässiga användare kan företag använda sig av 
olika marknadsföringskanaler. 

• Användningsgrad- Företag vill attrahera lönsamma konsumenter. Genom att dela in 
konsumenterna i grupper med liten, medel och stor användningsgrad är det lätt att se 
vilka konsumenter som är mest lönsamma.  

• Lojalitetsstatus- Lojalitet varierar kunder emellan, vissa kunder återkommer alltid till 
samma butik eller köper alltid samma märke. Andra varierar sina inköpsställen. 
Genom lojalitetsprogram kan företag nå kunder som är lojala och skapa en relation 
och belöna dem för att få dem att stanna kvar. Detta kan dock vara en utmaning då det 
är svårt att hitta helt lojala kunder. 

• Förberedelsenivå- Konsumenter befinner sig på olika nivåer när de handlar. De kan ha 
mycket eller lite kunskap om produkten. Vissa köp kräver förberedelser från 
konsumentens sida, exempelvis vid dyra köp är informationssökande om produkter 
vanligt. Andra köp är impulsköp och då krävs inte samma förberedelser. 

• Attityder till produkten- Olika attityder till produkten, till exempel om konsumenten är 
negativt inställd till produkten, påverkar konsumentens köpvilja. Det kan vara svårt att 
ändra någons negativa attityd och därför kan det vara lättare att fokusera på de 
konsumenter som redan har en redan positiv attityd till produkten.71 

 
Företag kan dock stöta på problem vid användning av segmenteringsvariablerna. De kan 
uppleva att det är ett bra tillvägagångssätt för att ta fram målgrupper, men all information som 
erhålls vid studier av segmenteringsvariabler går inte alltid att använda rent praktiskt. Detta 
för att variablerna som företag använder vid framtagning av sina målsegment måste ha en 

                                                
70 Kotler m fl., 2005 s.403f 
71 Ibid. s.405fff 
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relevant betydelse. Segmenten som tas fram bör vara mätbara, omfattande, tillgängliga, 
hållbara och genomförbara.72 
 

3.3.2 Generella segmenteringsnivåer inom marknadsfö ring  
 
Det finns tre generellt användbara segmenteringsnivåer som företag kan använda sig av i sin 
marknadsföring för att nå ut till sina valda segment; massmarknadsföring, fullständig 
segmentering och nisch marknadsföring.73 
 
Den första nivån är massmarknadsföring där ingen segmentering förekommer och därför ser 
inte företaget till segmenteringsvariabler. Detta var vanligare förr där massproduktion och 
massmarknadsföring innebar stora marknadsandelar, detta medförde i sin tur låga priser. Som 
marknaden ser ut idag är det svårare att massproducera och samtidigt tillfredsställa alla 
konsumenter, detta har medfört att det idag är mindre vanligt med massmarknadsföring.74 
 
Den andra nivån är fullständig segmentering där segmentering används för att lättare 
tillfredsställa specifika målgrupper. Genom att koncentrera sig på ett eller ett fåtal segment 
kan företag lättare tillfredsställa lönsamma kunder. Konsumenter delas in i grupper med 
liknande behov och önskemål och därför är det lättare att anpassa produkten. Detta kan 
innebära konkurrensfördelar om inget eller få företag inriktar sig på samma 
marknadssegment. Istället för att tävla om samtliga konsumenter med företag i samma 
bransch är fullständig segmentering en strategi där fokus ligger på att nå ut till de specifika 
målgrupperna. Om företag koncentrerar sig på ett eller ett fåtal segment kan de sammanställa 
den rätta marknadsföringen till varje segment och därför bättre nå ut till konsumenter.75 Dock 
förbiser företag ofta vikten av segmentering då de klassificerar konsumenter i breda segment 
som exempelvis små företag, stora företag och privatpersoner.76 Detta är ett generellt problem 
som uppstår då begreppet segment appliceras på nästan vilken grupp av konsumenter som 
helst. Ytterligare ett problem är att företag som följer de bestämda segmenten ibland 
misslyckas med att ta fram en användbar lösning för segmenten.77  
 
Genom nischmarknadsföring, som är den tredje segmenteringsnivån, kan företag vinna ännu 
större konkurrensfördelar än med fullständig segmentering. Där ligger fokus på subgrupper 
inom ett segment som då är en smalare och mer nischad kundgrupp. Små företag drar ofta 
nytta av detta och specialisera sig på små kundgrupper med specifika behov vilket gör att de 
resurser som finns tas till vara på bästa sätt. Större företag har en tendens att ofta förbise dessa 
mindre kundgrupper.78 
 
Vi menar att valet av segmenteringsvariabler och segmenteringsnivå kan variera från bransch 
till bransch. Då denna uppsats är inriktad mot turism vill vi belysa variabler och 
användningsnivåer som ofta fokuseras på inom detta område. 
 

                                                
72 Dibb. “Market segmentation: strategies for success”. Marketing Intelligence & Planning, 1998 Vol.16, Nr7 
73 Kotler m fl., 2005 s.392 
74 Ibid. s.392 
75 Ibid. s.393 
76 Söderlund, 1998 s.14 
77 Dibb, 1998 Vol.16, Nr7 
78 Kotler m fl., 2005 s.393f 
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3.3.3 Turistbranschens segmenteringsvariabler 
 
Det finns olika variabler att ta hänsyn till vid segmentering inom turistbranschen. En metod 
som kan vara framgångsrik är att i segmenteringen utgå från anledningen till turisters resande. 
Att analysera varför turister reser och vad de efterfrågar vid resandet kan vara ett sätt att hitta 
rätt segment. Då ett företag segmenterar efter turisters anledning till resande finns ytterligare 
segmenteringsvariabler som bör beaktas. Dessa variabler ska inte ses som alternativ till 
varandra utan istället ses som komplement.79 Nedan följer en beskrivning av dessa variabler. 
 
Att dela in turister efter beteendevariabler är vanligt. Motivation och förmåner är vanligt 
bland turistföretag. Motivation kan vara viljan att träffa människor med liknande intressen 
eller att få spendera en helg i en lyxig miljö. Det är svårt för marknadsförare att veta vilka 
förmåner turisterna söker utan informationsinsamling. Genom att ta reda på vilka förmåner 
som föredras kan detta användas i slutmarknadsföringen av en destination som en extra 
fördel. Turister som reser på fritiden är ofta priskänsliga och därför är priset en av de 
avgörande faktorerna vid val av destination, men segmentering med pris som grund rankas 
ändå lägre än bland annat motivation då alla turister inte är priskänsliga. Lojalitet är något 
många turistföretag strävar efter. Lojala turister kan identifieras genom att studera 
köpbeteenden. Denna kundgrupp är oftast inte speciellt stor men lönsam då kunderna 
återkommer. Genom kontakt med turisterna kan information samlas in angående deras 
köpbeteende och sedan användas i marknadsföringen.80  
 
Att studera och dela in turisterna efter livsstil är en psykografisk variabel som är viktig att ta 
hänsyn till. De människor som har liknande livsstil och attityd anses ofta dela intressen vilket 
företag kan dra nytta av.81  
 
Ytterligare en variabel som är intressant att beakta är den demografiska variabeln som 
innefattar bland annat ålder, familjeförhållanden och inkomst. Dessa kan företag 
sammanställa och utveckla till kundprofiler. I kundprofilen ingår även turisters livscykel. 
Beroende på var i livet turister befinner sig efterfrågar de olika egenskaper i sitt resande. 
Genom att sammanföra geografiska och demografiska variablerna kan nya segment 
identifieras. Människor som bor i samma område med liknande demografiska variabler 
tenderar att ha liknande intressen.82 
   

3.3.4 Turistbranschens segmenteringsnivåer inom mar knadsföring 
 
Det kan vara svårt att standardisera en turistdestination och upplevelserna på platsen, men det 
bör finnas en bas att utgå från. Genom anpassad marknadsföring till olika segment är det 
lättare att attrahera de olika kundgrupperna och få dem att återkomma.83 I och med de ofta 
begränsade resurserna hos ett företag kan det vara lönsamt att identifiera de segment som har 
en positiv inställning till turistmålet och rikta marknadsföringen mot dem.84 
 

                                                
79 Middleton m fl. Marketing in travel and tourism. Great Britain: MPG Books, 2001 s.110f 
80 Ibid. s.112-119 
81 Ibid. s.115f 
82 Middleton m fl,. 2001 s.115fff 
83 Ibid. s.106 
84 Leisen. “Image segmentation: the case of a tourism destination”. Journal of Service Marketing, 2001 Vol.15 
Nr.1 
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Små turistföretag, som tar in ett fåtal turister, kan vid varje tillfälle skräddarsy 
marknadsförningen. I och med detta kan personlig kontakt och relationer skapas till varje 
enskild turist.85 Misslyckade lösningar kan dock förekomma om företag fokuserar för mycket 
på att skräddarsy unika erbjudanden till turister då de i själva verket inte efterfrågar en sådan 
lösning.86 
 
En personlig och unik upplevelse är svår att ge alla turister på ett större turistföretag, därför 
kan marknadsföring via fullständig segmentering vara ett lämpligt verktyg för att nå ut till 
turister med liknande intresse på ett kostnadseffektivt sätt.87  
 
Då Welw AB vill utveckla segment i de tysktalande länderna Tyskland och Österrike anser vi 
att det även är av vikt att se hur olika variabler används och tas fram vid internationell 
segmentering.  
  

3.3.5 Internationella segmenteringsvariabler 
 
Syftet med internationell segmentering är att identifiera grupper från olika länder eller 
regioner som tillsammans har liknande förväntningar och krav på produkter. Fastän grupperna 
kan anses som små i varje land eller region kan de tillsammans representera en stor del på 
världsmarknaden.88 Företag som arbetat med internationell segmentering har tidigare generellt 
utgått från att definiera den inhemska marknadens variabler och inte sett till olikheter mellan 
nationella gränser. Ett nytt sätt att se på grunder för internationell marknadssegmentering är 
att anta ett hybrid tankesätt. Detta tankesätt går ut på att anta både makro- och mikrovariabler. 
Makrovariablerna står för landsvariabler som exempelvis politisk stabilitet, ekonomisk 
utveckling, infrastruktur och teknologisk innovation, och mikrovariablerna representerar 
marknadsvariabler så som ålder, inkomst, kön, livsstil och behov. Segmenten som tas fram 
efter att dessa makro- och mikrovariabler identifierats kallas för inter-market segment. När 
företaget identifierat sina målsegment är slutsteget att positionera sitt erbjudande i 
konsumenternas medvetande. Denna process kan ses i figur 2 på nästa sida.89  
 

                                                
85 Middleton m fl. 2001 s.107 
86 Söderlund, 1998 s.15 
87 Middleton, 2001 s.107f 
88 Hassan, 2003 Vol.20, Nr5 
89 Hassan m fl. “ Linking global market segmentation decisions with strategic positioning options”. Journal of 
Consumer Marketing, 2005 Vol. 22, Nr2  
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Figur 2: Modell över grunderna för global segmentering90 
 
 

3.3.6 Internationella segmenteringsstrategier 
 
På den internationella marknaden krävs segmentering där kunder delas in i grupper med fokus 
på en del av den internationella marknaden.91 Företag kan använda sig av tre strategier för att 
identifiera internationella segment. Den första innefattar att identifiera ett antal länder som 
efterfrågar liknande produkter. Företag använder sig då främst av geografiska och 
ekonomiska variabler för att identifiera dessa länder. Marknadsföringen sker då på makronivå. 
Den andra strategin innebär att lokalisera olika segment i olika länder och marknadsföra 
samma produkt. Här fokuserar företaget på att ta fram livsstils- och beteendevariabler för att 
finna sina segment, detta sker oberoende av geografiska områden och då på mikronivå. Den 
tredje och sista segmenteringsstrategin handlar om att identifiera vanligt förekommande 
segment som finns i ett flertal länder. Denna strategi fokuserar på att hitta liknelser på 
världsmarknaden istället för att fokusera på skillnaderna. Strategin är även kallad universal 
segmentring. Den sistnämnda strategin anses som den mest framgångsrika och mest 
konkurrensfördelaktiga då produkten i detta fall kan standardiseras. Vid standardisering krävs 
dock att hänsyn tas till etik och moral, att hitta en fundamental etik och moral som accepteras 
internationellt. Att produkten är standardiserad ger den ett likvärdigt rykte och image världen 
över. Men målet är inte att totalstandardisera produkten, utan att standardisera den till viss del 
och sedan ta hänsyn till lokala skillnader. Genom ändringar i service och tillbehör kan 
produkten anpassas. För att kunna göra en effektiv internationell segmentering bör både 
makro- och mikrofaktorer, som tidigare nämnts, inkluderas.92 

                                                
90 Hassan m fl, 2005 Vol. 22, Nr2 
91 Kotler, 2005 s.410 
92 Hassan m fl, 2003 Vol.20, Nr5. 
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3.3.7 Segmenteringens slutfas - positionering 
 
När ett företag lyckats identifiera de segment de vill rikta sig mot gäller det att positionera 
sina erbjudanden i konsumenternas medvetande.93 Positionering används ofta som en 
benämning på ett företags beslut om hur verksamheten och varumärket bör uppfattas, vilken 
image som ska antas, i en marknad. Segmenterings- och positioneringsstrategier är centrala 
för ett företags utveckling på den internationella marknaden och det finns ett tydligt samband 
mellan de två verktygen. 94 
 
Positionering innebär att hantera vad som redan finns i konsumenters medvetande och alltså 
inte skapa något nytt och annorlunda.95 Det som betyder något är människans medvetande, 
produkterna i sig kan ses som sekundära.96 I dagens samhälle överöses konsumenter med 
information via en mängd olika kommunikationskanaler vilket kommit att skapa stor 
förvirring. I denna kommunikationshärva gäller det för företag att särskilja sig och inrikta sig 
snävt för att kunna utöva positionering oavsett vilken marknad de befinner sig på. En 
konsuments medvetande är defensivt mot volymen av kommunikation som redan existerar 
och väljer därför att avvisa mycket av den information som den utsätts för.97 Då positionering 
innebär att konsumenterna ska få en insikt om företagets produkter måste företaget kämpa 
mot andra konkurrenter om en plats i detta begränsade utrymme.98 Generellt sett accepteras 
endast det som matchar tidigare vetskap och erfarenheter. Paradoxen i vårt 
överkommunicerade samhälle är att inget är så viktigt som just kommunikation. Utan 
kommunikation är inget möjligt. I och med att överkommunicering sker i samhället är det 
bästa tillvägagångssättet att förenkla budskapet till konsumenterna.99 
 

3.4 Att överföra erbjudanden till konsumenter  
 
Företag som producerar produkter och vill nå ut med sin marknadsföring kan göra detta 
genom direkta och indirekta kanaler.100 
 
Direkta kanaler: Via dessa kanaler har företaget direkt kontakt med sina kunder, information 
ges direkt från företaget till kunden utan mellanhänder. Detta kan ske genom personliga 
besök, telefon, brev och e-post. Marknadsföraren som arbetar med direkta kanaler behöver 
information om kunderna som adress, telefonnummer, faxnummer och e-post adresser. Dessa 
uppgifter kan erhållas på olika sätt, vanligt är att företag som inte anser sig ha tillräcklig 
kundkontakt bifogar ett frågeformulär med produkten där kunden uppmanas fylla i enkäten. 
En annan variant är att ta fasta på kunders spår. Företag som tillhandahåller produkter där 
garantier, uthyrning, försäkringar och kortköp är inkluderade får kundinformation i samband 
med köpet.101  
 

                                                
93 Philip m fl. Principles of marketing. Italien: Prentice Hall, 2001 s.355 
94 Hassan, 2005 Vol.22, Nr2  
95 Ries m fl. Positioning: The battle of your mind.  Martinsburg: McGraw-Hill, 2001 s.5 
96 Uggla. Positionering: Teori, trend & strategi. Slovenien: Liber AB 2001 s.237 
97 Ries m fl, 2001 s.5fff 
98 Gueorguiev. De 10 viktigaste positioneringsprinciperna. Stockholm: Trout & Partners, 1996 s.10 
99 Ries, 2001 s.5fff 
100 Söderlund, 1998 s.70 
101 Ibid. s.70f 
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Indirekta kanaler: När företaget använder sig av indirekta kanaler innebär det att de etablerar 
en indirekt kontakt med sina kunder. Detta sker alltså via mellanhänder som tv, radio och 
tidningar. Dessa kanaler ses som mer traditionella men det tillkommer hela tiden nya 
varianter. Exempelvis kan konsumenter nås på tunnelbanan, bussar, flygplatser, kundvagnar 
och idrottsanläggningar.102 
 
För att avgöra vilka kanaler som fungerar bäst kan företaget söka information om jämförbara 
kunder hos olika mediaaktörer. Medier har ofta information om sina egna kunder, tittare, 
läsare och lyssnare. Om det finns en överensstämmelse mellan mediets målgrupp och 
företagets målgrupp kan det antas att företagets kunder kan nås via denna kanal.103 
 
Vår universitetsutbildning har gett oss en medvetenhet om vikten av att särskilja på 
marknadsföringen av varor och tjänster. Då denna benchmarking är inom turismbranschen vill 
vi även visa på att olika marknadsföringskanaler används i olika skeden då en tjänst kan ses 
som en process där produktion och konsumtion ofta samanfaller. 
  

3.4.1 Marknadsföringskanaler inom tjänsteföretag 
 
Marknadsföringen för ett varuproducerande företag och ett tjänsteproducerande företag bör 
hållas isär då varor och tjänster skiljer sig åt. I motsats till en vara är en tjänst immateriell och 
skapas under en process, tjänster är aktiviteter som inte går att lagra. Produktionen och 
konsumtionen sammanfaller då konsumenten är med och producerar tjänsten samtidigt som 
de konsumerar den.104 Konsumentens uppfattning om tjänsten bildas oftast efter köpet, detta 
gör det då meningsfullt att fortsätta med marknadsföringen även efter köpet. Här kan 
Trestegsmodell användas, den förklarar tre åtskiljda steg i marknadsföringen; initialskedet, 
köpprocessen och konsumtionsprocessen.105 
 

Skede Marknadsförings- 
Mål 

Marknadsförings- 
Funktion 

Behovs- 
Analys 

1.Initialskede Väcka intresse för 
företaget och dess 
tjänsteutbud 

Traditionell 
marknadsföringsfunktion 

Analys av potentiella 
marknadssegment 

2.Köpprocess Åstadkomma 
förstagångsförsäljning 

Traditionell 
marknadsföringsfunktion 
kompletterad med 
interaktiv 
marknadsföringsfunktion 

Behovsprecisering 
under köpprocessen 

3.Konsumtions- 
process 

Skapa återförsäljning 
och långsiktiga 
kundkontakter 

Interaktiv 
marknadsföringsfunktion 

Kvalitetskontroll och 
analys av nya behov 
under 
konsumtionsprocessen 

Figur 3: Trestegsmodellen106 

                                                
102 Söderlund, 1998 s.74 
103 Ibid. s.76 
104 Grönroos, 1996 s. 47ff 
105 Ibid. s.60 
106 Ibid. s.61 
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I initialskedet, som är det första skedet, kan traditionell marknadsföringsfunktion användas. 
Denna traditionella marknadsföringsfunktionen kan liknas vid massmarknadsföring där 
företag satsar på masskommunikation för att nå ut till stora kundgrupper. Detta för att väcka 
konsumenternas intresse.107 Exempel på kanaler som används är traditionella reklamutskick 
och tv-reklam. För att få vetskap om behovet hos potentiella marknadssegment kan 
traditionella analyser göras.108 
 
Under köpprocessen vill företag få till en förstagångsförsäljning där de levererar vad 
konsumenten förväntar sig baserat på deras behov som framkommit i analysen. För att nå ut 
till sina segment kan företaget använda sig av massmarknadsföring tillsammans med 
interaktiv marknadsföring. Interaktiv marknadsföring innebär kundkontakt genom företagets 
personal, tekniska resurser så som deras hemsida och kunder emellan.109 I köpprocessen bör 
marknadsföringen rikta sig mer specifikt mot kunden och dess behov än i initialskedet, detta 
kan åstadkommas genom personlig kontakt med kunden.110  
 
Detta andra skede kan i sin tur leda till det tredje och sista skedet, konsumtionsprocessen, där 
kunderna kommer tillbaka till företaget för återköp. Här kan företaget försöka skapa 
långsiktiga kundrelationer med endast interaktiv marknadsföring.111 I detta skede spelar även 
andra kunders uppfattning av företaget in, vad dessa kommunicerar och förmedlar till andra 
kunder har stor betydelse. Mun till mun metoden är alltså viktig i detta skede. I 
konsumtionsprocessen bör en kvalitetsanalys utföras där främst frontpersonalen utvärderas, 
men företaget bör även göra en analys av nya behov hos kunden. Det kan uppkomma nya 
behov under köpprocessens gång men också efter att köpet är slutfört.112 

                                                
107 Grönroos, 1996 s.52 
108 Ibid. s.61 
109 Ibid. s.52f 
110 Ibid. s.61f 
111 Ibid. s.52f 
112 Ibid. s.63 
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3.5 Sammanfattande teoretisk modell  
 
Syftet med den nedan presenterade modellen är att förklara och sammanfatta vår teoretiska 
referensram och skapa förståelse för hur ett företag kan erhålla fler kunder.  
 
 
 

Benchmarking 
 
 
 
 

Behov 
 

Segmentering 
- variabler 

        - segmenteringsnivå  
- positionering 

 
Marknadsförings- 

kanaler 
 
 
 
 
 

Fler kunder till företaget 
 

Figur 4: Sammanfattande teoretisk modell  
 
 

Ett första steg är att välja ett verktyg för att undersöka hur ett företag kan öka antalet kunder. 
Benchmarking kan ses som ett användbart verktyg för detta syfte, då det används för att 
jämföra företag som vill erhålla egeninsikt och förbättra kvalité, effektivitet och prestationer. 
Genom att till en början fokusera och jämföra ett fåtal skillnader och/eller likheter kan en 
åtgärdsplan utvecklas och leda till en kedjereaktion där ständigt nya förbättringar sker inom 
olika områden. 
 
Det finns olika synsätt på mänskliga behov och hur de ska tillgodoses. Viktigt att tänka på är 
att behov skiljer sig från konsument till konsument och att de därför kan tillfredsställas var för 
sig men även bygga på varandra. Beroende på företagets produktområde blir vissa behov mer 
relevanta än andra. 
 
I dagens samhälle är det svårt för företag att nå ut till samtliga konsumenter varför 
segmentering av marknaden är att föredra då den representeras av heterogena behov. Ett 
företag kan därför utveckla produkter som passar specifika kundgruppers behov. Beroende på 
bransch och om företaget befinner sig på en inhemsk eller internationell marknad kan olika 
segmenteringsvariabler och segmenteringsnivåer inom marknadsföringen användas. 
Positionering, att hantera konsumentens uppfattning av produkten, kan ses som 



 
Kärnten; ett turistområde att lära av? 

24 

segmenteringens slutfas. När ett företag lyckats finna segment som de vill vända sig till är 
nästa utmaning att positionera sina erbjudanden i konsumenternas medvetande.  
 
Erbjudandet kan överföras till konsumenter via olika marknadsföringskanaler, direkta kanaler 
som telefon och e-post och indirekta kanaler som tv och tidningar. Om företaget befinner sig 
inom tjänstesektorn kan marknadsföringen ske i tre olika skeden. Initialskedet som är till för 
att väcka intresse, köpprocessen som har till syfte att åstadkomma förstagångsförsäljning och 
slutligen konsumtionsprocessen vars ändamål är att erhålla långsiktiga kundkontakter och 
skapa återförsäljning. 
 
Om ett företag via benchmarking jämför och analyserar dessa områden; behov, segmentering 
och marknadsföringskanaler, kan de erhålla egeninsikt och öka sin effektivitet. Detta leder till 
fler kunder för företaget. 
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4. Praktisk metod 
 
I detta kapitel redogör vi för hur vi gått tillväga vid insamling av primär- och sekundärdata 
av de empiriska källorna. Vi redovisar även hur vi kritiskt granskat dessa källor och hur 
åtkomliga de varit. Slutligen presenteras hur vi kommit fram till vår analys och de 
rekommendationer vi ger Vilhelmina kommun och Welw AB. 
 

4.1 Urval 
 
Som vi tidigare poängterat i 3.1.2 Hur används benchmarking, krävs det att flera steg noga 
planeras och genomförs vid genomförande av benchmarking. De första stegen behandlar just 
urvalet av vad som ska studeras och valet av vilka företag som ska jämföras. Vi har därför sett 
till dessa steg då vi arbetat med urvalet till denna studie. 
 
Vi kom i kontakt med Vilhelmina kommun och Welw AB via www.examensjobb.nu där de 
hade en uppdragsskrivning där benchmarking skulle användas som verktyg vid jämförelse av 
turistföretag. Vi har i samråd med våra uppdragsgivare beslutat att fördjupa denna 
benchmarking till segmentering och marknadsföringskanaler då dessa områden är vitala delar 
för företaget och dess möjligheter att marknadsföra sig. De vill utveckla sina kundsegment 
och även öka antalet turister från de tysktalande länderna Tyskland och Österrike. Genom att 
ha sökt information via Internet och facktidningar om turistföretag hittade vi ett antal ledande 
företag inom samma geografiska område; Kärnten i Österrike. Detta område är välkänt av de 
tysktalande länderna för sin turism och naturen liknar den i Vilhelmina kommun. Vi 
kontaktade flera turistföretag som är aktiva inom marknadsföring i olika delområden i 
Kärnten. De två turistföretag som påminde mest om Welw ABs turistaktiviteter, Wörthersee 
Tourismus GmbH och Villach-Warmbad Faaker See Ossiacher See Tourismus GmbH, 
kontaktade vi via telefon för att boka in ett möte med de marknadsföringsansvariga. Vi hade 
tidigare via e-postkontakt förstått att de besitter kunskaper och erfarenhet inom det valda 
områdena. Turistföretagen skiljer sig åt storleksmässigt, Wörthersee Tourismus GmbH har 
färre anställda och är verksamma inom ett mindre område än Villach-Warmbad Faaker See 
Ossiacher See Tourismus GmbH. Detta anser vi var värdefullt då det betyder att det även kan 
finnas skillnader mellan dessa två turistföretag.  
 
För att få en bra balans i jämförelsen intervjuades turistansvarig för Vilhelmina kommun, 
Henrik Öhrn, och marknadsföringsansvarig för Welw AB, Olle Karlsson, samt de två 
marknadsföringsansvariga i Kärnten; Gerhard Tilly och Thomas Michor. Vi besökte samtliga 
företag för att bilda en egen uppfattning som grund för analysen om och hur Welw AB kan ta 
till sig Kärntens sätt att segmentera och använda marknadsföringskanaler. För att vi själva 
skulle få en uppfattning av områdena i Kärnten, och för att kunna bekräfta och lägga till 
information, valde vi att även göra observationer av områdena. I våra rekommendationer ges 
sedan förslag på åtgärder till Welw AB. 
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4.2 Primära källor till empiri 
 
För att erhålla grundläggande data, primärdata, kan författare använda sig av intervjuer eller 
enkäter.113 

4.2.1 Insamling av primära källor 
 
Benchmarkingen har, som vi tidigare beskrivit, genomförts genom insamling av information 
från bland annat semistrukturerade intervjuer. När insamlingen av de teoretiska källorna 
sammanställts formulerade vi utifrån denna en intervjuguide i form av en frågemall (se bilaga 
1) för att få intervjuerna enhetliga och för att underlätta för både intervjurespondenterna och 
oss själva. Frågemallen innehöll frågor om intervjurespondentens och företagets bakgrund 
och dessutom frågor inom områdena behov, segmentering och marknadsföringskanaler. 
Respondenterna fick frågemallen skickad till sig via e-post innan intervjun för att få möjlighet 
att förbereda sig.  För vår egen del var frågemallen ett underlag som även gjorde att vi 
verkligen ställde alla frågor till alla företag och inte glömde något. Utifrån frågeunderlaget 
bedömer vi att vi fått relevanta och utförliga svar och att respondenterna förstod samtliga 
frågor utan svårigheter. Att alla intervjuer utgick från samma frågemall, med endast små 
ändringar, medför att respondenternas svar lättare kan jämföras med varandra än om frågorna 
skulle skilja sig åt.  
 
Innan intervjuerna med marknadsföringsansvarige för Welw AB, Olle Karlsson, och 
turistansvarige för Vilhelmina kommun, Henrik Öhrn, hade vi ett första möte i Vilhelmina för 
att se oss omkring i området. Under detta besök fick vi allmän information och en uppfattning 
om Vilhelmina kommun och Welw AB och vad de ville att denna benchmarking skulle 
beröra. Därefter skedde kontakten via telefon och e-post. Då personlig kontakt redan 
etablerats valde vi att genomföra telefonintervjuer med Olle Karlsson och Henrik Öhrn.  
 
När kontakt via telefon och e-post upprättats med Gerhard Tilly och Thomas Michor, de 
marknadsföringsansvariga i Velden respektive Villach; Kärnten, bokade vi tid för en 
personlig intervju. Båda intervjuerna genomfördes i avskiljda rum på respektive arbetsplats så 
att respondenterna skulle känna sig bekväma i situationen och även för att minska 
störningsrisker.  
 
Vi bokade in möte för samtliga intervjuer så att respondenterna skulle kunna avsätta tid och 
för att minska risken för störningar. Som tidigare nämnts fick de tillgång till frågemallen 
innan intervjun. För att underlätta för Gerhard Tilly och Thomas Michor översatte vi frågorna 
till tyska (se bilaga 2), med hjälp av en person med tyska som modersmål, men poängterade 
att intervjuerna skulle komma att utföras på engelska. Samtliga intervjuer bandades så att all 
information som sagts fanns dokumenterad och inga relevanta uppgifter eller fakta skulle 
kunna gå förlorande eller missförstås. Innan intervjuerna testade vi bandspelaren för att 
minska risken för tekniska fel. Samtliga intervjuer tog knappt en timme att genomföra, vilket 
vi kommit överens om med respondenterna innan mötena. Efter att alla intervjuer genomförts 
och skrivits ner skickade vi en sammanställning till respektive respondent för att få ett 
godkännande av innehållet. I de fall där kompletterande frågor behövt ställas har detta skett 
via e-post i efterhand.  
 

                                                
113 Eriksson m fl. Att utreda, forska och rapportera. Karlshamn: Liber ekonomi, 2001 s.83 
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För att få en uppfattning av områdena i Kärnten utförde vi observationer vid 
intervjutillfällena. Observationerna utgjorde ett bra underlag till vår benchmarking då vi 
själva fick uppleva atmosfären och få en egen uppfattning om omgivningen. Detta gav oss 
även möjligheten att kontrollera uppgifter vi erhållit från intervjuerna. 
 

4.2.2 Risk för tolkningsfel vid intervjuerna 
 
Vid intervjuer kan en så kallad intervjuareffekt uppstå då den som intervjuar kan påverka 
respondentens svar. Detta genom att dels styra respondentens svar via exempelvis minspel 
och kroppsspråk, eller dels genom att intervjuaren tolkar svaren fel.114 
 
För att minimera intervjuareffekten har vi försökt att ställa öppna frågor med hjälp av en 
frågemall och undvika ledande frågor till respondenterna. Samtidigt har vi försökt ha en 
öppen attityd då vi vill att respondenterna ska kunna svara uppriktigt på frågorna samt för att 
vi ska kunna fånga synvinklar vi inte har kunnat förutse. Detta har dock i vissa fall varit svårt 
då vi eftersträvade information inom specifika områden och emellanåt var vi tvungna att föra 
tillbaka respondenten till vårt intresseområde.  
 
Att frågemallen skickats ut i förväg kan ha både positiv och negativ inverkan på svaren. 
Fördelen är att respondenterna kan förbereda sig och se vilket område intervjun kommer att 
beröra. En möjlig nackdel är att respondenterna kan tillrättalägga sina svar så att de ska 
framstå som det rätta svaret för intervjuaren. Vid samtliga intervjuer anser vi att 
respondenterna var väl förberedda. Detta upplevde vi dock inte som en nackdel då vi inte 
uppfattade att svaren var planerade eller tillrättalagda. Vi upplevde snarare att svaren var 
ärliga och spontana och grundade på fakta. Vi upplevde inte heller några störningar från 
exempelvis arbetskamrater eller liknande under intervjuerna vilket vi menar beror på att 
respondenterna avsatt tid och enskilda rum för intervjuerna. 
 
Vid telefonintervjuerna med Olle Karlsson och Henrik Öhrn kunde inte ögonkontakt fås och 
kroppsspråk kunde inte avläsas vilket kan ha påverkat helhetsintrycket på intervjuerna. Men 
istället har vår närvaro inte påverkat respondenten med minspel och kroppsspråk. Dock kunde 
respondentens tonfall och ordval hjälpa vid tolkningen och då vi bandade telefonintervjuerna 
kunde all information tas till vara och lyssnas igenom flera gånger. Detta medförde även att 
feltolkningar rimligen kunde minimeras. Telefonintervjuerna utfördes av en av oss, men då vi 
båda var närvarande och kunde höra hela intervjuerna via högtalartelefon anser vi oss 
tillsammans ha kunnat återskapa informationen på bästa sätt. Vi lyssnade även på banden kort 
efter att intervjuerna utförts för att skriva ner det som vi bedömde som relevant för vår 
uppsats.  
 
Vår närvaro kan ha påverkat respondenterna vid intervjuerna i Kärnten. Vi kan ha uppfattats 
föredra ett visst svar framför ett annat, vilket kan ha influerat respondenternas svar. Men, som 
ovan nämnts, har vi försökt undvika detta genom att använda oss av icke ledande frågor. 
Varför vi valde intervjuer med Gerhard Tilly och Thomas Michor istället för telefonintervjuer 
som med Olle Karlsson och Henrik Öhrn, är för att vi ville minska feltolkningar och 
missförstånd på grund av språkbarriärer. Här anser vi det dock vara lättare att förstå varandra 
vid personligt möte där förtroende kan skapas och även kroppsspråk går att avläsa. Vi har 

                                                
114 Svenning. Metodboken. Eslöv: Lorentz förlag, 2000 s.113f 
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båda goda engelska språkkunskaper vilket underlättade intervjuförfarandena och även sedan 
vid sammanställningarna av intervjuerna. 
 
Att vi använt oss av bandspelare vid samtliga intervjuer kan ha påverkat respondenterna 
negativt då det kan ha en hämmande effekt på de svar som getts. Det kan även vara känsligt 
att ge information som respondenterna tror sig andra kan ta del av. För att minska 
bandningens negativa effekt har vi innan intervjuerna frågat om godkännande för användning 
av bandspelare och informerat om att den information som delges endast kommer att 
användas för eget bruk i denna uppsats. Vi har även undvikit att ställa känsliga frågor för att 
minska den eventuella nervositet som kan uppkomma, dock anser vi inte någon av 
respondenterna uppträdde nervöst. Genom att testa bandspelaren innan intervjuerna minskade 
vi risken för att fel skulle uppstå vid inspelningen. 
 
Efter att vi sammanställt samtliga intervjuer skickade vi innehållet via e-post till varje enskild 
respondent för att de skulle kunna godkänna innehållet och göra ändringar vid behov (se 
bilagorna 3-6). Då alla godkände innehållet utan att göra ändringar anser vi oss ha tolkat och 
sammanställt den information vi fått på ett bra sätt. 
 
Den e-post kontakt som vi haft med samtliga respondenter har inneburit att den personliga 
kontakten varit begränsad, men en fördel är istället att informationen är nedskriven och kan 
läsas flera gånger. Denna uteblivna personliga kontakt anser vi inte vara något problem i detta 
fall då den information som getts via e-post i stor utsträckning handlat om inbokning av 
intervjuer och liknande.  
 
Då företagen Wörthersee Tourismus GmbH och Villach-Warmbad Faaker See Ossiacher See 
Tourismus GmbH är belägna i Velden och Villach, Kärnten, som är centralorter för respektive 
område, valde vi att observera dessa platser. De observationer vi gjort speglar vår egen 
uppfattning och kan därför inte ses som en allmän uppfattning. I våra observationer har vi 
dock försökt redogöra och beskriva platserna på ett så objektivt sätt som möjligt.  
 

4.3 Sekundära källor till empiri 
 

4.3.1 Insamling av sekundära källor 
 
För att få en klarare bild av de två områdena i Kärnten, Österrike, har vi valt att lägga in 
sekundära källor i redogörelserna av intervjuerna. Dock menar vi att generell kunskap om 
Vilhelmina kommun redan bör finnas hos läsaren vilket gör att vi inte anser oss behöva 
beskriva området och dess verksamheter med sekundära källor. De sekundära källorna 
innefattar affärsberättelser, broschyrer, kataloger och Power Point presentationsmaterial. 
Dessa erhöll vi från marknadsföringsansvariga, Gerhard Tilly och Thomas Michor, på 
turistföretagen i Kärnten. 
  

4.3.2 Kritik mot sekundära källor 
  
Material som broschyrer och kataloger kan anses som subjektiva då företagen själva 
producerat dem och vill framställa områdena som eftertraktade turistmål. Dock har vi använt 
oss av sifferdata från dessa källor då vi anser dem tillförlitliga. Affärsberättelser och Power 
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Point- presentationer som vi fått ta del av har främst använts i utvecklingssyfte vid olika 
verksamhetsmöten. Även dessa ser vi som subjektiva då företagen kan välja att belysa 
utvecklingen från olika synvinklar. Vid tolkning av de erhållna sekundära källorna har vi haft 
kontakt med en person som har tyska som modersmål för att minska risken för tolkningsfel. 
 
Vi anser att då vi främst använt oss av primära källor minskar feltolkningar då sekundära 
källor bekräftar och utvecklar innehållet i intervjuerna.  
 

4.4 Access till samtliga källor 
 
Access till data innebär forskarens tillträde till data och information.115  
 
Tillgången till de primära källorna anser vi varit givande och trovärdiga. Samtliga 
intervjurespondenter har varit öppna och givit uttömmande svar vid de semistrukturerade 
intervjuerna. Vi har inte uppfattat att någon undanhållit relevant information. Respondenterna 
har varit tillmötesgående vilket vi menar bidragit till att vi fått en relativt god uppfattning om 
verkligheten. Vi har under sammanställningen av uppsatsen hållit kontakt med 
respondenterna och kunnat fråga efter kompletterande uppgifter.   
 
Accessen till de sekundära källorna till vår teoretiska referensram anser vi varit god då det 
funnits gott om kurslitteratur och studentlitteratur att studera inom området. Vi har även 
funnit aktuella vetenskapliga artiklar som berört ämnet. Den litteratur vi valt till uppsatsen 
belyser det valda ämnet från olika synvinklar för att erhålla olika ståndpunkter.  
 
Sekundärdata som vi erhöll från marknadsföringsansvariga i Velden och Villach, Kärnten, 
anser vi fått då förtroende skapats vid de personliga intervjuerna. Denna information tror vi 
oss inte ha fått om vi inte haft ett personligt möte. 
  

4.5 Kommande upplägg 
 
Då uppsatsen bygger på en benchmarking har vi valt att redovisa intervjuerna i fyra separata 
avsnitt i empirin. Detta för att läsaren ska kunna jämföra intervjurespondenternas svar på ett 
enkelt och smidigt sätt. Vidare, för att ytterligare underlätta, är avsnitten indelade i samma 
underrubriker och som i stort följer den teoretiska referensramen.  
 
Analysen är generellt formad efter figur 4 och tar därför upp ämnena behov, segmentering och 
marknadsföringskanaler. Då detta är en jämförande studie ställs intervjurespondenternas svar 
mot varandra för att urskilja likheter och skillnader. Då vi har en hermeneutisk kunskapssyn 
diskuterar och tolkar vi även varför dessa likheter och skillnader finns. Analysen innefattar 
även observationerna som gjordes i Kärnten och sekundära källor som vi erhållit från Gerhard 
Tilly och Thomas Michor. En sammanställning av de jämförda turistföretagens val av och 
bearbetning av segment och val av marknadsföringskanaler beskrivs i slutet av analysen.  
 
Vi medvetna om att vår förförståelse påverkat tolkningar då vi bearbetat det empiriska 
materialet och utformat analysen.  

                                                
115 Johansson Lindfors, 1993 s.135 
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Som vi tidigare poängterat är syftet med uppsatsen att ge rekommendationer till Welw AB för 
hur de ska kunna locka mer turister till Vilhelmina kommun. På grund av detta har vi valt att 
inte presentera allmänna slutsatser utan istället ge konkreta förslag. 
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5. Empiri 
 
Detta kapitel består av sammanfattningar av intervjuer gjorda med Henrik Öhrn- Vilhelmina 
kommun, Olle Karlsson- Welw AB, Gerhard Tilly- Wörthersee Tourismus GmbH och Thomas 
Michor- Villach-Warmbad Faaker See Ossiacher See Tourismus GmbH samt observationer 
gjorda i områdena Velden och Villach. 
 

5.1 Henrik Öhrn- Vilhelmina kommun 
 

5.1.1 Uppbyggnad och verksamhet 
 
I Vilhelmina kommun arbetar 143 personer aktivt med turism under hela året och av dessa är 
många småföretagare. Själva kommunen har inga produkter att sälja utan det är företagen 
aktiva inom turism som står för detta. Kommunen anser att dess uppdrag är att hjälpa 
företagen att få den omvärldskunskap som behövs och att stödja företagen.   
 
Kommunens marknadsföringsavdelning är splittrad, fiske har sin egen budget, flygplatsen och 
sagavägen, ett historiskt naturområde som börjar vid Norges kust och sträcker sig till 
Örnsköldsvik, likaså. Olika budgetar innebär olika målsättningar, de olika avdelningarna 
försöker samverka men önskar att detta skulle fungera bättre. Vid större arrangemang i 
kommunen finns dock en gemensam marknadsföringsbudget vilket gör det lättare att sträva 
mot samma mål. Omsättningen för turistnäringen i kommunen var under 2006 160 miljoner 
kronor. 
 
Området består av fjäll-, sjö- och skoglandskap. Vilhelmina är centralort med drygt 7 000 
invånare, hela kommunen består av drygt 8 000 kvadratkilometer. I kommunen finns ett 
flertal anläggningar som erbjuder övernattning, exempelvis Saxnäsgården som är ett hotell 
med spa- anläggning. För att ta sig till kommunen är transportalternativen flyg, tåg, buss och 
bil.  Flygplatsen som är belägen nära Vilhelmina tar emot inrikesflyg där flygtaxi tar 
turisterna vidare, något som inte alltid förväntats vara det enda alternativet. Tågen på 
inlandsbanan passerar Vilhelmina sommartid både från söder och från norr. Buss och bil kan 
färdas via den nyutnämnda Europavägen. I och med att det är en Europaväg finns den med på 
alla kartor oberoende hur detaljerade de är.   
 

5.1.2 Befattning 
 
Henrik Öhrn har en magisterexamen inom kulturgeografi och en kandidatexamen inom 
historia, både inriktade mot turism. Studierna har genomförts i Östersund och Göteborg. Han 
började arbeta för Vilhelmina kommun genom att skriva en utvecklingsrapport om 
Sagavägen, därefter följde ett nytt projekt om Fatmomakke kyrkstad. Sedan tre år tillbaka 
arbetar Henrik Öhrn inom kommunen där han har en heltidstjänst. Befogenheterna är liknande 
en turistchefs befogenheter, dock har Vilhelmina kommun valt att organisera tjänsten som en 
näringslivssekreterartjänst med ansvar för turism.  
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5.1.3 Behov som kan tillfredsställas 
 
Turisterna som besöker kommunen kan få sina behov av att uppleva och utforska naturen 
uppfyllda, det är ofta friluftsorienterade aktiviteter som turister deltar i. Det går även att 
tillfredsställa behov av kultur då området präglas av ett kulturarv. 
 

5.1.4 Segmenteringsvariabler 
 
Vilhelmina kommun har tillsammans med Åsele kommun och Dorotea kommun tagit fram en 
näringsstrategi; Kraftprocessen. Strategin innebär att områdena ska inrikta sig mot 
norrlandskusten, från Umeå till Sundsvall och ta till vara det intresse som redan finns i 
städerna Örnsköldsvik och Sundsvall. Många som är bosatta i dessa städer ser Vilhelmina 
kommuns fjäll som sina egna fjäll. Kraftprocessen togs fram 2002-2003 men har inte helt 
följts och den har inte implementerats politiskt ännu. 
 
I utlandet har det tidigare satsats på Tyskland. Förutom Welw AB har det nu startats ett 
liknande turistföretag i kommunen; Magic Lappland, som fokuserar på Benelux, Italien och 
Spanien. Det finns ingen budget för att kommunen ska kunna marknadsföra sig mot stora 
marknader, men de kan stötta företag och backa upp dem i deras marknadsföring exempelvis 
på mässor där kommunen bjuder in företagen till sina montrar.  
 
Snittgästen som besöker Vilhelmina kommun är en medelålders kvinna. Dock kan snittgästen 
lika gärna vara en medelålders man då skillnaden är hårfin. Det är kulturen och aktiviteterna 
som lockar dem till området. Kommunen har valt att inte satsa på familjer i sin 
marknadsföring då det inte finns så stort utbud av aktiviteter specifikt för dessa. 
 
Säsongerna är indelade efter tre perioder; vår/vintersäsongen med skidåkning, skoter och 
pimpelfiske, sommarsäsongen med fjällvandring, camping och fiske samt höstsäsongen med 
bär och svampplockning och jakt.  
 

5.1.5 Segmenteringsnivåer inom marknadsföring 
 
Segmentet som kommunen riktar sig mot i sin marknadsföring är snittgästen som är 
medelålders män och kvinnor. Allt informationsmaterial och alla broschyrer som används i 
marknadsföringen av området trycks på tre språk; svenska, engelska och tyska.  
 

5.1.6 Marknadsföringskanaler 
 
Marknadsföringen sker främst via annonser och broschyrer. Henrik Öhrn vill se en kedja i 
kommunens marknadsföring. ”… först går man ut med annonser och visar att man finns för 
att skapa intresse, framför allt i svenska tidningar... och sedan att man[turister] går in och 
skaffar sig mer information på hemsidan och sedan utifrån det blir man förhoppningsvis 
sugen och planerar sin resa utifrån det och söker mer information, exempelvis via 
broschyrer, och sedan kommer hit.” 
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Kommunen marknadsför sig även genom en hemsida som är gemensam för varumärket Södra 
Lappland. I varumärket ingår Vilhelmina kommun, Åsele kommun och Dorotea kommun. 
 
Möjligheterna att annonsera i tidningar i utlandet är begränsade främst på grund av 
ekonomiska skäl. De har samarbete med Sweden Gate, en tysk Internetsida där Sverige 
marknadsförs. Sweden Gate beställer broschyrer från kommunen varje vecka som sedan 
skickas ut till privatpersoner som visat intresse. Samarbete finns även med Internetsidan Visit 
Sweden som anordnar workshops där turistarrangörer bjuds in för att möta säljare och skapa 
kontakt och göra affärer. 
 

5.1.7 Förväntningar 
 
Då Vilhelmina kommun är beläget i Lappland förväntar sig besökare fjällnatur, intressant 
vildmark och ett spännande historiskt arv. Besökarna är ofta erfarna turister och förväntar sig 
därför ett bra bemötande och lättillgänglig information. 
 

5.1.8 Position på marknaden 
 
Kommunen vill arbeta med turisternas förväntningar och utveckla dessa ytterligare. De vill 
behålla sin nuvarande position som lockar erfarna turister men de vill även att nya turister ska 
besöka området. Detta innebär att marknadsföringen måste ominriktas. 
 
Nationellt ses de flesta kommuner och områden som arbetar seriöst med kultur och 
naturturism som konkurrenter till Vilhelmina kommun. Då hela Lappland har liknande natur, 
och ses som exotiskt av utländska turister, ses denna region också som en konkurrent. 
 

5.1.9 Styrkor och svagheter 
 
Avståndet till Vilhelmina kommun, som generellt ses som långt, är både till en för- och 
nackdel. Det kan både uppfattas som avlägset och exotiskt med sin natur, men även som 
problematiskt då infrastrukturen inte är jämförbar med andra turistområden. ”Vi har problem 
med infrastrukturen om man jämför med många andra turistställen som har en helt annan 
närhet till marknaden.” 
  

5.1.10 Framtid 
 
I framtiden vill Henrik Öhrn se gemensamma mål och gemensamma budgetar. Han tror inte 
att gemensamma mål kan uppnås i dagsläget då marknadsföringen är uppdelade i avdelningar 
och har separata budgetar.  
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5.2 Olle Karlsson- Welw AB 
 

5.2.1 Uppbyggnad och verksamhet 
 
Olle Karlsson utvecklade idén till Welw AB då han sedan 1978 anordnat och själv upplevt 
privata jaktresor med vänner från både Tyskland och Österrike. De utbytte jakterfarenheter 
och Olle Karlsson lärde sig mycket från gästerna och resmålen. Olle Karlsson och hans 
partner, Stefan Berggren, startade Welw AB för tre år sedan. De hade då som mål att trappa 
ned sina dåvarande arbeten för att satsa på något de både tyckte var roligt; turism. De 
finansierade Welw AB med privata medel för att etablera ett varumärke inom jakt och fiske. I 
början erbjöds turisterna separata aktiviteter, men sedan 2006 erbjuds hela paketlösningar. 
Nya aktiviteter tillkommer ständigt, senaste satsningen är naturfotografering. 
 
Welw AB är en såkallad paraplyorganisation där flera mindre företag är aktiva under samma 
organisation. Det finns fem delägare som är juridiska personer och cirka 15 anställda. Dessa 
delägare har var sitt företag som erbjuder en specifik aktivitet. Welw AB erbjuder enbart hela 
paketupplevelser med en sammansättning av de enskilda företagens aktiviteter och varje 
företag har ansvar för att turisterna ska få det aktivitetserbjudandet utlovar. Företagen under 
Welw AB kan sälja sina erbjudanden vid sidan av Welw AB. Detta innebär att deras enskilda 
erbjudanden inte är exklusiva för Welw AB. Inget företag säljer samma aktivitet som något av 
de andra företagen inom Welw AB, det finns alltså inte två varianter av samma aktivitet. 
Detta beror på att det annars kan uppstå konkurrens och avundsjuka mellan företagen. Det är 
viktigt att företagen under Welw AB är flexibla i sitt sätt att organisera aktiviteterna då det 
händer att en tänkt aktivitet uteblir. Exempelvis går det inte att garantera väderförhållanden. 
Det långsiktiga syftet är att Welw AB ska vara vinstdrivande och även bidra till Vilhelmina 
kommuns turismutveckling.  
 
Welw AB är aktiva inom regionen Kultsjödalen, ett område som är cirka 2 600 
kvadratkilometer och består av en tredjedel av Vilhelmina kommun. Aktiviteterna som Welw 
AB erbjuder är bland annat jakt, fiske, skoter, foto, svamp och bärplockning och 
actionäventyr.  
 

5.2.2 Befattning 
 
Olle Karlsson har tidigare arbetat på olika företag i Europa, då främst inom ekonomi. Nu är 
han VD på företaget Inpipe Sweden AB och arbetar med Welw AB på sin fritid där han är 
största delägaren. Befattningen innebär marknads- och ekonomiansvar, han arbetar främst 
administrativt och medverkar därför inte direkt i de olika turistaktiviteterna.  
 

5.2.3 Behov som kan tillfredsställas 
 
Det finns många olika behov som kan tillfredsställas, detta på grund av att turister kan välja 
bland många olika aktiviteter. Behov som främst tillgodoses är bland annat; äventyr, 
utveckling, natur och status. Andra behov som kan tillfredsställas via val av aktiviteter i 
paketlösningarna är bekvämlighet och nyfikenhet. 
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5.2.4 Segmenteringsvariabler 
 
Welw AB vill rikta sig mot utländska kunder, främst mot de tysktalande länderna Tyskland, 
Österrike och Schweiz. Den svenska marknaden är också intressant men för närvarande satsas 
mycket lite på svensk marknadsföring.  
 
Snittåldern på målgruppen som Welw AB riktar sig mot är 45-50 år och män med hög 
inkomst. De satsar på lojalitet och det visar sig att de flesta turister har intresse att komma 
tillbaka. Dessa turister har visat sig vara intresserade av flera aktiviteter och därför väljer att 
köpa paketlösningar. Welw AB skulle vilja bli bättre på att rikta in sig mot barnfamiljer, i 
nuläget finns inga aktiviteter som riktar sig direkt till barn. 
 
Ytterliggare en faktor som används vid segmentering är säsongerna. Aktiviteterna har delats 
in i säsonger, exempelvis är fiskeaktiviteter anordnade efter en säsong som är från juni till 
september. 
 
Turisterna som redan besökt Welw AB har olika livsstilar, allt från konstnärer till 
extremsportare. Detta beror på de olika aktiviteterna som erbjuds. Turisterna har också olika 
förberedelsenivå när de bokar sin resa. Vissa har redan befintlig kunskap i de aktiviteter de 
vill utföra medan andra är nybörjare.  
 

5.2.5 Segmenteringsnivåer inom marknadsföring 
 
Welw AB har delat marknaden i tre segment; specialister, upplevelsesökande och övriga. 
Specialisten anses vara turisten som redan har mycket erfarenhet och söker nya utmaningar. 
Den upplevelsesökande turisten provar oftast på en aktivitet för första gången och söker 
spänning. Specialisterna är den målgrupp som ger mest inkomster, genomsnittet är 3 400 
kronor per dag. Upplevelsesökande genererar cirka 1 800 kronor per dag medan övriga 
turister spenderar cirka 800 kronor per dag.   
 
Welw AB har valt att marknadsföra sig genom samma verktyg till samtliga segment. Genom 
standardiserad marknadsföring kan företaget nå ut till hela marknaden för att skapa intresse. 
När intresset väckts och försäljning ska ske används en mer skräddarsydd strategi. 
”Marknadsföringen är mer standardiserad… marknaden[marknadsföringen] är mer en 
dörröppnare för att visa på något man har… medan nästa steg, då man har fått ett intresse, 
då är det försäljning. Då är det definitivt skräddarsytt.” 
 

5.2.6 Marknadsföringskanaler 
 
I nuläget marknadsförs aktiviteterna via Welw ABs hemsida där den mesta information finns. 
”Vi kör bara utifrån hemsidan, där finns i princip all information förutom detaljer på 
priser och tider och en del annat sånt” Hemsidan finns även i cd-format som ges ut till 
besökare. Vid behov kan även Power Point presentationer ges om de olika aktiviteterna. 
Welw AB kan nås via svenska sökmotorer och via centralservrar. Alla som utövat aktiviteter 
ses som marknadsförare, mun till mun metoden anses vara viktig.  
 
 



 
Kärnten; ett turistområde att lära av? 

36 

En ny satsning som Welw AB gör är att medverka på mässor. De har medverkat i TUR-
mässan i Göteborg 2006 som ambassadör för Vilhelmina kommun. Företaget vill nå nya 
nätverk som exempelvis resebyråer men anser också att denna form av marknadsföringskanal 
är dyr. Nu finns kontakt med lokala turistbyråer men på sikt vill de nå ut till partners i de 
tysktalande länderna.  
 

5.2.7 Förväntningar 
 
Turisterna som besökt Welw AB har höga krav och förväntningar på främst bra kvalité. Welw 
AB vill leva upp till dessa förväntningar och ge turisterna minst vad de tro sig få, helst ska 
förväntningarna överträffas.  
 

5.2.8 Position på marknaden 
 
Welw AB, som står för West Europe’s Last Wilderness, vill att konsumenterna ska förknippa 
företaget med naturupplevelser utöver det vanliga för att naturen i Vilhelmina anses vara den 
sista vildmarken. De vill även förknippas med hög kvalité. 
 
Det finns många konkurrenter i Lappland med liknande aktiviteter som Welw AB erbjuder. 
Det som skiljer Welw AB åt är att de satsar internationellt med hög kvalité och med lite högre 
pris. De har även breda paketlösningar vilket inte konkurrenterna har. 
 

5.2.9 Styrkor och svagheter 
 
Då företaget är självfinansierat är resurserna till marknadsföring knappa. Detta innebär en 
svaghet då de vill nå ut i Europa. I nuläget finns det ingen som sköter de dagliga kontakterna 
med turisterna, också det på grund av knappa resurser. På grund av detta kan till exempel svar 
och bokningsbekräftelser till turister ta lång tid.   
 
En del av företagets styrka ligger i hur personalen uppträder och bemöter sina kunder, 
turisterna. Företaget har en internationell prägel då delägarna har erfarenheter inom turism 
världen över och personalen får gå kurser som berör kultur, språk och service. 
 
Att använda sig av unika paketlösningar ses som en konkurrensfördel där turistens behov står 
i centrum. 
 

5.2.10 Framtid  
 
Målet är att Kultsjödalen inom fem år ska bli den ledande turistorten för naturupplevelser i 
Sverige. Nya aktiviteter som planeras är exempelvis dalgångsvandring med orkidévisning. 
Welw AB siktar också på att nå ut till fler länder i Europa, då främst Frankrike, Spanien, 
Benelux och England. 
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5.3 Gerhard Tilly- Wörthersee Tourismus GmbH 
 

5.3.1 Uppbyggnad och verksamhet 
 
Företaget, Wörthersee Tourismus GmbH, grundades 1998 och ansvarar för åtta byars 
marknadsföring av turism, alla belägna runt sjön Wörthersee. Varje by har några tusen 
invånare. Företaget är beläget i Villach som är centralort i området. Innan 1998 var varje by 
ansvarig för sin egen marknadsföring då konkurrensen mellan turistbyarna var stor.  
Företagen såg varandra som fiender och rivaler. Genom politiska beslut delades Kärnten in i 
mindre områden för att få turistföretagen att samarbeta. Om minst fyra områden gick ihop 
med gemensam marknadsföring skulle de få ekonomiska bidrag från regeringen. Byarna runt 
Wörthersee pratade då ihop sig och beslutade sig för att samarbeta. I och med detta grundades 
Wörthersee Tourismus GmbH.  
 
Företaget har inte hand om turistinformation, utan det ansvarar företag i de olika byarna för. 
Detta betyder att de anställda på Wörthersee Tourismus GmbH inte har personlig kontakt med 
turisterna. Däremot samarbetar de med turistinformationerna då de underrättar om aktiviteter 
som företaget sedan utvecklar och marknadsför. Företaget är ansvarigt för Internet, både 
hemsida och bokningar av övernattningsalternativ och aktiviteter. De tillverkar alla 
broschyrer, kataloger och ”flyers” och håller i presentationer på mässor. 
 
Företaget är inte vinstdrivande, utan finansieras av medlemsbyarnas hotell- och 
aktivitetsföretag och skatter som turisterna betalar när de bor i området. Dessa skatteregler 
gäller i hela Österrike. Om en övernattning kostar 40 Euro går 1-2 Euro till skatt, det varierar 
från by till by. Dessa skatter är tänkta att bidra till turistutvecklingen. Omsättningen i området 
är 1 800 000-2 100 000 Euro per år. Företagets årsberättelse för 2006 visar att knappt 80 
procent av budgeten använts till marknadsföring av området medan resterande 20 procent gått 
till administration, avskrivningar och löner.116  
 
Antalet medlemsbyar och aktiviteter har ökat betydligt sedan företaget grundades 1998. I och 
med detta har även Wörthersee Tourismus GmbH ökat i storlek, från fyra till sju anställda. 
Under sommaren brukar även två guider anställas.  
 
Företaget har upplevt kvalitetsproblem, mindre hotell kunde inte överleva på endast sina egna 
erbjudanden utan aktiviteter som sport och konferensmöjligheter behövdes. Därför utvecklade 
de Wörthersee Kärnten Card som nu 165 hotell i alla klasser i hela Kärnten erbjuder sina 
kunder. Kortet, som ingår i priset vid hotellövernattning, innebär gratis- och subventionerade 
aktiviteter i området. I broschyren Erlebnisland Kärnten finns en lista på 105 gratisaktiviteter, 
exempelvis inträde till museum, bad och nationalpark. Turisterna kan även köpa Kärnten Card 
separat, då antingen för två eller fem veckor. Specialpriser ges för barn upp till 15 år och de 
yngsta barnen kan få kortet gratis.117    
 
 
 
 
   

                                                
116 Geschäftsbericht 2006, erhållen 2007-04-12 av Gerhard Tilly 
117 Erlebnisland Kärnten, erhållen 2007-04-12 av Gerhard Tilly 
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Regionen, som består av cirka 250 kvadratkilometer, karaktäriseras av en sjö med närliggande 
byar samt bergnatur. Turister kan ta sig till området genom transport med tåg, buss och bil via 
autobahn. Närmaste flygplats är Klagenfurt som ligger mellan tio och 35 kilometer bort 
beroende på by. Flygplatsen trafikeras av inrikesflyg. Från Wörthersee kan tre länder med 
olika kulturer nås på mindre än sex timmar; Slovenien, Italien och Österrike.  
 
De aktiviteter som erbjuds i medlemsbyarna runt sjön är bland annat bad, vandring, cykling, 
paddling och golf. 
 

5.3.2 Befattning 
 
Gerhard Tilly har tidigare arbetat inom tv-produktions- och tidningsbranschen och 
specialiserade sig därefter inom turism. Titeln marknadsföringsansvarig är Gerhard Tillys 
andra befattning inom turismbranschen, han började arbeta på Wörthersee Tourismus GmbH 
då företaget grundades 1998. 
 

5.3.3 Behov som kan tillfredsställas 
 
Lugn och ro är de främsta behoven som turisterna kan tillfredsställa. Då det visat sig att 
turister gärna ser till bekvämlighet har aktiviteter i området utformats därefter. Ett annat 
behov som besökande kan tillgodose är att uppleva och få tillgång till naturen. Återhämtning, 
kultur och historia samt sportaktiviteter är också behov som turisterna kan tillfredsställa under 
sin semester i Wörthersee, detta enligt Velden Woerthersee.com presentationsmaterial.118 
 

5.3.4 Segmenteringsvariabler 
 
Geografiskt sett är marknaden uppdelad där Österrikare och Tyskland är de två största 
länderna företaget satsar på. ”…47 procent av våra gäster kommer från Österrike, främst 
från Wien, och 43 procent av gästerna är från Tyskland.” Schweiz och Italien är också 
viktiga marknader, men budgeten är begränsad och gör det omöjligt att marknadsföra sig lika 
mycket mot dessa marknader. 
 
Området besöks av familjer och turister i medelåldern. Under juli och augusti kommer mest 
familjer, resterande månader är medelåldern cirka 60 år. Det är sommarsäsongen som 
genererar intäkter och det är denna säsong som är huvudperioden. Affärsberättelsen för 2006 
visar att företaget försöker förlänga sommarsäsongen genom att anordna olika ”events”. Där 
står det även att de satsar på att stärka vår- och höstsäsongerna genom att marknadsföra 
Wörthersee som ett område där weekendresor är optimala.119  
 
Lojalitet är en viktig variabel då många turister, cirka 50 procent, är stamgäster som 
återkommer varje år. Detta bekräftas även av Velden woerthersee.com.120 

 
 

                                                
118 Velden Woerthersee.com erhållen 2007-04-12 av Gerhard Tilly 
119 Geschäftsbericht 2006 
120 Velden Woerthersee.com  
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5.3.5 Segmenteringsnivåer inom marknadsföring 
 
Marknaden är först och främst segmenterad efter den geografiska variabeln, företaget ser då 
främst till de Österrikiska och Tyska turisterna. Sommarsäsongen är huvudsäsongen, då en 
turist i snitt spenderar 94-104 Euro per dag och stannar i medel sex dagar per vistelse. Enligt 
affärsberättelsen från 2006 var det totalt drygt 1,5 miljoner övernattningar i området. Under 
sommarmånaderna juli och augusti övernattar knappt 900 000 turister medan under 
vintermånaderna januari och februari övernattar cirka 38 000 turister.121  
 
Den österrikiska och tyske turisten skiljer sig åt vad det gäller livsstil, dock är lojalitet och 
den demografiska variabeln relativt lika. Marknadsföringen koncentreras därför till det tyska 
språket där informationen är liknande, broschyrer översätts dock till både engelska och 
italienska. Beroende på årstid kan utskick av broschyrer och informationsmaterial variera 
mellan länderna då Österrikare tenderar att ha en mer aktiv livsstil medan Tyskar vill ha mer 
lugn och ro. ”Tyskarna vill inte klättra i berget, våra tyska gäster vill ta det lugnt… kanske   
promenera runt i naturen lite grann.” 

5.3.6 Marknadsföringskanaler 
 
Företaget använder sig av många olika marknadsföringskanaler. Allt ifrån att ringa upp 
potentiella och lojala turister, till Internet, broschyrer, kataloger och mässor. Mun till mun är 
ett av de viktigaste marknadsföringsverktygen som visat sig vara väldigt lönsamt, vilket de 
värdesätter högt. Även Internet har gett mycket bra respons. Affärsberättelsen för 2006 
bekräftar att företagets hemsida är en av de centrala marknadsföringskanalerna med nästan 
600 000 besökare där drygt 56 procent var nya besökare. Via direkta e-post och nyhetsbrev 
når de knappt 1,5 miljoner turister som redan besökt området för att bibehålla kontakten.122 
Informationssökning sker främst via Internet, dock sker 53 procent av bokningarna genom 
telefon.123 Wörthersee Tourismus GmbH marknadsför sig för tillfället mot nya och potentiella 
kunder då de upptäckt att de lojala turisterna vet vad de får och återkommer med eller utan 
exponering av marknadsföring. 
 

5.3.7 Förväntningar 
 
Turisterna som besöker området förväntar sig ofta lugn och ro med tillgång till 
naturaktiviteter. Då det är en gammal välkänd turistort som har ryktet att vara exklusivt, finns 
det även förväntningar om hög kvalitet och därmed även högre priser.  
 

5.3.8 Position på marknaden 
 
Företagets slogan är Das leben ist südlich, vilket kan översättas med Livet är sydligt. Den 
aktuella positionen som finns är att området är dyrt och att det är främst överklassen som 
besöker området. Detta beror på att mellan åren 1950 och 1992 gjordes många filmer runt 
sjön och i och med detta, och även för att filmerna är relativt gamla, har området fått stämpeln 

                                                
121 Geschäftsbericht 2006 
122 Ibid. 
123 Velden Woerthersee.com  
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att vara gammalmodig. Aktiviteterna som nu satsas på är till för att locka den yngre 
generationen då det behövs en blandning av turister för att kunna skapa en ny position på 
marknaden. 
 

Företaget ser inte speciella städer eller företag som konkurrenter utan alla världens olika 
turistmål. Detta för att världen blivit mer internationell, turister begränsar sig inte längre till 
en världsdel eller vissa aktiviteter som var mer vanligt förr, utan turister tenderar att inte 
begränsa sig alls. 
 

5.3.9 Styrkor och svagheter 
 
Lojala kunder är så klart en stor styrka då dessa består av halva marknaden. En potentiell fara 
är att den inhemska befolkningen börjat sälja sina hus runt sjön. Som företag har de 
ståndpunkten att det behövs inhemsk befolkning för att locka turister. Turister vill nämligen 
se ortsbefolkningen och inte bara andra turister. 
 

5.3.10 Framtid 
 
Wörthersee Tourismus GmbH ser ljust på framtiden och hoppas kunna locka fler lojala 
turister inom den yngre generationen. Enligt presentationsmaterial för Worthersee.com är 
målen för 2010 att arbeta ytterligare med att stärka bilden av området som en helhet och inte 
som självständiga orter runt sjön. För att nå detta mål krävs bättre och intensivare 
kommunikation mellan företagen inom området så att samhörighetskänslan stärks. Ytterligare 
mål för 2010 är att förbättra infrastrukturen, exempelvis genom att utveckla vandringsleder 
runt sjön.124  
 

5.4 Observation av Wörthersee- Velden 
 
Vi besökte Gerhard Tilly i Velden en torsdagseftermiddag i mitten på april. Vi utforskade 
Velden, den centrala orten för Wörthersee Tourismus GmbHs verksamhet, för att få en 
uppfattning om området. Vi upplevde att Velden var uppbyggd efter turism då gatorna i 
centrum var kantade av restauranger och caféer med uteserveringar samt souvenirbutiker. 
Priserna i restaurangerna och caféerna var generellt höga, det fanns också butiker som sålde 
välkända märkeskläder och associarer. Centrum var rent och städat. Det passerade lika 
mycket bilar som cyklister på gatorna och längst bilvägarna fanns gågator för fotgängare. Vi 
upplevde ingen stress eller hög ljudnivå från turister eller personal från affärer och 
restauranger. Det kunde dock anas att det inte var högsäsong då uteserveringarna var halvfulla 
och butikerna stängde tidigare än vanligt på eftermiddagen. Ortsbefolkningen mötte oss 
vänligt och personalen  från affärer och restauranger var professionella i sitt bemötande men 
begränsade till det tyska språket.  
 
Wörthersee är en avlång sjö där Velden ligger beläget runt en stor vik. Det är gångavstånd 
från centrum ned till sjön och det finns olika promenadstråk att välja mellan för att ta sig an 
den korta sträckan. Längs promenadstråken erbjuds olika former av övernattningar, från hotell 
med inriktning på hälsa och spa till mindre bed and breakfast. I viken finns det en båthamn 

                                                
124 Presentationsmaterial Woerthersee.com, Power Point, erhållen 2007-04-12 av Gerhard Tilly 
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med olika typer av båtar, exempelvis kajaker, kanoter och segelbåtar. Flertalet av dessa båtar 
är till för turisterna, antingen för uthyrning om turisterna är erfarna eller för aktivitetsturer 
med guide. Där finns även volleybollplaner, bryggor, trädgårdar, en park med grönområde 
och lekplatser uppsatta för allmänheten. Människorna som vistades i området var främst i 
medelåldern, vi såg dock även barnfamiljer i parken samt ungdomar som spelade fotboll. 
Runt viken går ett promenadstråk med flera parkbänkar utplacerade. Naturen som går att 
beskåda från hamnen består av sjön, berg, slott och närliggande byar.  
 

5.5 Thomas Michor- Villach-Warmbad Faaker See Ossia cher See 
Tourismus GmbH 
 

5.5.1 Uppbyggnad och verksamhet 
 
Villach-Warmbad Faaker See Ossiacher See Tourismus GmbH grundades år 1998 då tio byar 
i samma område gick ihop för att samarbeta med sin marknadsföring. Villach är områdets och 
även Kärntens centrum med cirka 60 000 invånare, de övriga byarna i området har 
tillsammans cirka 40 000 invånare. Sammanslagningen av byarnas marknadsföring berodde 
på samma politiska skäl som för Wörthersee Tourismus GmbH. Företaget ägs av byarna 
tillsammans med borgmästaren som representant och det finns tio anställda och ytterligare 25 
medarbetare ute i byarna. Villach-Warmbad Faaker See Ossiacher See Tourismus GmbH är 
inte samma företag som turistinformationerna runt om i området men de har dock ett nära 
samarbete och använder samma interna informationskanaler. 
 
Det finns tre olika avdelningar inom marknadsföringen; en avdelning som producerar 
kataloger, en säljavdelning och en serviceavdelning som arbetar med kvalitetskontroller och 
att ge information till turisterna. Förutom den gemensamma marknadsföringen har byarna 
också gemensamt support för hotellen inom området och Internetservicen för turisterna 
genom Villach-Warmbad Faaker See Ossiacher See Tourismus GmbH. 
 
Området består av två sjöar omgivna av berg som totalt är cirka 700 kvadratkilometer. Till 
regionen tar sig turister via inrikesflyg från Klagenfurt flygplats som är beläget cirka fyra mil 
från området. Besökare kan även ta sig till området med tåg, buss och bil. Autobahn tar 
besökande ända fram till Villach.  
 
Företaget säljer inte egna aktiviteter men organiserar åtta olika aktivitetsfält; golf, hälsa, 
familjeturism, skidor, konferenser, cyklar, motorcyklar och Italienturism. 
 

5.5.2 Befattning 
 
Thomas Michor är utbildad ekonom med inriktning mot marknadsföring och turism. Han har 
arbetat på Villach-Warmbad Faaker See Ossiacher See Tourismus GmbH sedan 2003 och har 
dessförinnan arbetat med turistmarknadsföring på ett och samma företag i tio år.  
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5.5.3 Behov som kan tillfredställas 
 
Under sommaren är avkoppling det främsta behovet som turisterna kan tillgodose och under 
vintern är det att aktivera sig, då främst genom skidåkning. Ett annat behov under 
vintersäsongen är rekreation vilket innebär att många besöker spa och det varmbad som finns 
i området. 
 

5.5.4 Segmenteringsvariabler 
 
Geografiskt sett har företaget valt att inrikta sig mot Österrike, Tyskland och Nederländerna 
under sommarsäsongen. Centraleuropa, då främst de angränsande länderna till Österrike så 
som Tjeckien, Ungern och Slovenien, är de viktigaste geografiska områdena under 
vintersäsongen. Sett över hela året är Tyskland den viktigaste marknaden följt av Österrike, 
Ungern och Italien. Inhemska turister kommer främst från Wien, de utgör cirka tio procent av 
övernattningarna under både sommar- och vintersäsongerna. Detta styrks av fakta från 
affärsberättelsen från 2006.125 
 
Företaget har segmenterat marknaden främst genom att se till familjer och turister i 
medelåldern. De ser även till turisternas livsstil då de segmenterar marknaden. De livsstilar 
som är utmärkande är hälsa och lugn samt en aktiv livsstil.  
 
Lojalitet anses vara viktigt för företaget. Den yngre generationen är mindre lojal än den äldre. 
”Vi måste inse att de yngre turisterna inte är så lojala som de äldre… fastän semestern är 
perfekt bestämmer sig turisterna för att åka någon annan stans nästkommande år.” Detta 
medför att lojaliteten minskar i området. 
 

5.5.5 Segmenteringsnivåer inom marknadsföring 
 
Villach-Warmbad Faaker See Ossiacher See Tourismus GmbH har främst tittat på segment 
där turister har behov av avkoppling och är i medelåldern och familjer. Det har utvecklat 
aktiviteter för dessa segment under samtliga fyra säsonger, där sommarsäsongen är den 
centrala med två miljoner övernattningar. De resterande säsongerna har 600 000 
övernattningar tillsammans. Att sommarsäsongen lockar mest turister beror på att det kommer 
många campingturister, dessa utgör cirka 600 000 övernattningar i området av de totalt två 
miljoner. Det finns 29 olika campingplatser runt om i området. Denna statistik bekräftas av 
affärsberättelsen för 2006.126 Turisterna spenderar under sommarsäsongen i genomsnitt 93 
Euro och under vintersäsongen i genomsnitt 126 Euro.  
 
Den geografiska variabeln har också varit avgörande vid val av segment då olika säsonger 
lockar olika länder. Detta har lett till att marknadsföringen kommit att skrivas på tyska, och 
utvalt material har översatts till engelska och italienska. Olika material skickas ut till olika 
länder på grund av turisternas olika behov. Marknadsföringsinsatser görs även specifikt mot 
medelålders turister med behov av avkoppling och familjer. 
 
 

                                                
125 Geschäftsbericht 2006, erhållen av Thomas Michor 2007-04-13 
126 Ibid. 



 
Kärnten; ett turistområde att lära av? 

43 

5.5.6 Marknadsföringskanaler 
 
Enligt affärsberättelsen från 2006 arbetar företaget med marknadsföringskanaler som tv, 
radio, presskonferenser och workshops. Företagets hemsida besöktes av 1,2 miljoner 
potentiella turister och de nådde två miljoner turister som besökt området via e-postutskick.127 
 
Senaste marknadsföringsinsatsen Villach-Warmbad Faaker See Ossiacher See Tourismus 
GmbH gjorde var en tv-satsning, detta var deras första och den visade sig vara framgångsrik. 
Ett avsnitt av ett känt musikprogram spelades in i området vilket de fick betala 40 000-50 000 
Euro för. I programmet spelades musik och naturen visades för tittarna. Även historier om 
området berättades. Tittarnas medelålder var cirka 50 år, vilket är en av företagets 
målgrupper, och genom detta program nådde företaget ut till 6-8 miljoner möjliga turister. 
 
För att nå ut till barnfamiljer har företaget försökt vända sig till barnen genom att 
marknadsföra området via Dr. Oetger som är ett företag som säljer barnyoghurt. Villach-
Warmbad Faaker See Ossiacher See Tourismus GmbH logga syns på Dr. Oetgers hemsida. 
Där kan barnen gå in på länken och läsa om aktiviteter som finns att göra i området och vinna 
en semesterresa. Även denna marknadsföringsinsats visade sig ge bra respons då cirka en 
miljon barn gått in på Villach-Warmbad Faaker See Ossiacher See Tourismus GmbH hemsida 
via länken. Det har tidigare varit svårt att nå barn via kataloger och broschyrer. 
 

5.5.7 Förväntningar 
 
Förväntningarna som turisterna har när de kommer till området är att få lugn och ro och ”bra 
väder”. Då området ligger söder om alperna är vädret oftast bättre än i resterande delar av 
landet. Turisterna förväntar sig en bra balans mellan naturen med dess sjöar och berg och 
staden med dess kultur och varmbad. Under vintersäsongen förväntas mer tillgång till 
aktiviteter så som skidåkning.  
 

5.5.8 Position på marknaden 
 
För att passa sina segments behov har företaget anpassat sin marknadsföring och skapat olika 
positioner för olika marknader. I Österrike är området känt för de karaktäristiska invånarna 
och den goda stämningen. I Italien marknadsförs området genom att framhäva bergen. Fastän 
många italienare spenderar sin tid i området vid någon av sjöarna säger de att de varit i bergen 
under sin semester. Då Tyskarnas behov främst är att ta det lugnt marknadsförs området i 
Tyskland som en lugn och harmonisk plats. 
 
Spanien är områdets främsta konkurrent då deras utlandsturism ökat från sex till 12 procent på 
ett tidsspann över tio år. De egenskaper som Spanien har och som lockar turister är havet och 
ett bra klimat. 
 
I Spanien finns det få men stora investerare som bygger stora komplex i turistorterna med 
hotell som vardera har cirka 2000 bäddar. I området där Villach-Warmbad Faaker See 
Ossiacher See Tourismus GmbH är verksamma är genomsnittet 32 bäddar per hotell vilket 
visar på att det är många fler som investerar där än i Spanien. I och med att det är få men stora 
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investerare i Spanien har de mer kapital att satsa på marknadsföring, i Villach-Warmbad 
Faaker See Ossiacher See Tourismus GmbH område är det 2250 stycken investerare som ska 
samarbeta med sin marknadsföring vilket skapar problem. Med många olika investerare i 
samma område skiljer sig kvalitén åt och därför kan inte turisterna garanteras samma standard 
på alla hotell vilket också det bidrar till svårigheter vid gemensam marknadsföring. 
 

5.5.9 Styrkor och svagheter 
 
Den främsta styrkan är att området är välkänt bland turister och att de flesta besökare är nöjda 
med sin vistelse. Detta leder till att marknadsföring sprids via mun till mun metoden vilket är 
positivt för företaget. 
 
En faktor som påverkar ekonomin är hur många nätter turisterna spenderar i området. 
Semesterlängden har minskat med ca 25- 30 procent jämfört med för 15 år sedan då turisterna 
i genomsnitt spenderade två dagar mer i området än vad de gör idag. Detta innebär att 
företaget måste arbeta med att få fler övernattande gäster för att kunna nå samma inkomst som 
tidigare. 

 
Villach-Warmbad Faaker See Ossiacher See Tourismus GmbH område är inte helt beroende 
av turism då det i den största staden, Villach, finns många andra yrkesmöjligheter. I hela 
Österrike är det cirka 17 procent som arbetar med turism, men inom företagets område är det 
endast 7 procent som är aktiva. Under sommaren, då många har semester, hyr en del av 
områdets invånare ut övernattningsrum rum för att tjäna extra pengar. Då dessa inte är 
beroende av denna inkomst lägger de inte så stor energi på sin verksamhet.  
 

5.5.10 Framtid 
 
Framtidsmålen för 2010 är indelade i tre kategorier där fokus ska ligga på service till 
områdets gäster, en starkare sammanhållning av områdets turistföretag genom att satsa mer på 
gemensam marknadsföring och öka försäljningen för att erhålla en större vinst. 
 

5.6 Observation av Villach 
 
Vi besökte Thomas Michor i utkanten av staden Villach en fredagseftermiddag i mitten på 
april. Vi valde att besöka själva staden innan mötet för att få en uppfattning om området. 
Stadens centrum var livligt med trafik och cyklister som trängdes på gatorna. Affärer och 
restauranger var av blandad karaktär, likaså dess besökare, och vi upplevde att staden var mer 
uppbyggd kring stadens inhemska befolkning än turisterna. Det var mycket folk på gatorna 
och på de olika uteserveringarna och tempot och ljudnivån var livfullt. Vi blev väl bemötta av 
både turister och den inhemska befolkningen, dock begränsades språket även här till tyska. 
Människorna som uppehöll sig i staden var av blandad karaktär, främst såg vi till familjer och 
människor i medelåldern.  
 
Vi förflyttade oss även ut från stadens kärna och besökte området där Thomas Michor arbetar, 
Villach-Warmbad Faaker See Ossiacher See Tourismus GmbH. Där möttes vi av en lantligare 
prägel än inne i stadskärnan med äldre hus och byggnader, exempelvis en liten spartansk 
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kyrka. Här var tempot lugnare och vi mötte fler turister, framförallt cyklister. Bilvägarna var 
relativt smala och de sandbelagda gågatorna likaså. Här såg vi till mer av den Österrikiska 
naturen än vi gjort i Villachs centrum, berg med snöklädda toppar och gröna kullar. Vi 
passerade även gårdar med hagar där getter och bufflar betade och mindre 
övernattningsplatser. 
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6. Analys 
 
I detta kapitel analyseras det empiriska resultatet med utgångspunkt från de teorier som 
belysts i den teoretiska referensramen. Analysen är en hjälp för att uppnå uppsatsens syfte 
och följer därför generellt sett figur 4: Sammanfattande teoretisk modell. I analysen 
diskuteras aspekter på områden vi anser relevanta för uppsatsen och leder därför läsaren 
vidare till rekommendationerna. Styckena inleds med en kort sammanfattning av teorier och 
intervjurespondenternas svar för att avslutas med en fördjupad analys där respondenternas 
svar ställs mot varandra. 
 

6.1 Analysens utgångspunkt 
 
Analysen utgår generellt ifrån figur 4 som presenterades i den teoretiska referensramen. Vi 
vill påminna läsaren om att uppsatsen bygger på en benchmarking varför analysen har en 
jämförande utgångspunkt. 
 
 

Benchmarking 
 
 

Behov 
 

Segmentering 
    - variabler 

        - segmenteringsnivå  
- positionering 

 
Marknadsförings- 

kanaler 
 

 
 

Fler kunder till företaget 
 

Figur 4: Sammanfattande teoretisk modell 
 

6.2 Behov 
 
Det finns olika sätt att se på mänskliga behov, i denna uppsats belyses två olika sätt att se på 
begreppet. Maslow menar att behov tillfredsställs efter en hierarki där grundläggande behov 
måste tillgodoses innan de högre kan tillfredsställas.128 Reiss anser dock att mänskliga behov 
inte nödvändigtvis behöver bygga på varandra utan kan tillfredsställas var för sig. Han visar 
på 16 basbehov som styr människan i sina handlingar och bestämmer hennes personlighet.129 
Samtliga respondenter menar att behov som kan tillfredsställas inom respektive turistområde 
är lugn och ro, bekvämlighet och tillgång till och upplevelser av naturen. Utöver dessa behov 
kan även andra behov tillgodoses inom de berörda turistområdena. Welw AB är det företag 

                                                
128 Larsen Schultz, 1997 s.85f 
129 Reiss, 2001 s.9ff 
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som kan tillfredsställa flest behov då aktivitetsutbudet är brett. Behoven som områdena kan 
tillgodose återges i några av företagens bearbetning och val av position på marknaden.  
 
Turistföretagen i Kärnten har segmenterat marknaden efter de tysktalande länderna Österrike 
och Tyskland, som Welw AB också vänder sig till och vill utveckla. Gerhard Tilly menar att 
turister som besöker området runt Wörthersee och som kommer från de tysktalande länderna 
söker tillfredsställa behov av lugn och ro, bekvämlighet och tillgång till naturen. Han 
poängterar att turister från Österrike tenderar att främst vilja tillfredsställa behov av naturens 
upplevelser medan turister från Tyskland i första hand ser till behoven lugn och ro och 
bekvämlighet. Villach-Warmbad Faaker See Ossiacher See Tourismus GmbH skiljer sig från 
Wörthersee Tourismus GmbH då de segmenterat marknaden efter både sommar- och 
vintersäsonger. De ser även att de tysktalande turisterna under sommarsäsongen vill tillgodose 
såväl behov av lugn och ro som rekreation och kultur. Under vintersäsongen är det behovet av 
ett aktivt friluftsliv som framträder starkast.  
  
Enligt Henrik Öhrn vill den generella turisten som besöker Vilhelmina kommun förverkliga 
behov som baseras på upplevelser, utforskning av natur samt kultur. Det finns även tillgång 
till rekreation då Saxnäsgården är beläget i området. De turistföretag som samverkar inom 
Welw AB kan dock tillfredsställa ytterligare behov hos de besökande turisterna. Han menar 
att behoven kan vara alltifrån konstnärliga till äventyrliga. Detta beror enligt Olle Karlsson på 
det breda utbudet av aktiviteter som turisterna kan välja i sina paketresor. De behov som 
målsegmenten i områdena Velden och Villach främst vill tillgodose; lugn och ro, 
bekvämlighet och tillgång till naturen, återfinns även till viss del hos Welw AB. 
  
Oavsett vilket behov de besökande turisterna vill tillfredsställa i de olika turistområdena kan 
vi inte påvisa att de befinner sig på samma nivå i Maslows hierarki. Då självförverkligandet är 
individuellt kan samma behov finnas på olika nivåer för olika personer. Det går dock urskilja 
att turister som bokar en paketresa via Welw AB befinner sig på en högre nivå i hierarkin då 
aktiviteterna som bokas kan anses vara dyra. Resonemanget går att överföra på turister som 
besöker området runt Wörthersee då området betraktas lyxbetonat. Däremot sett till de 16 
grundläggande basbehoven skiljer sig besökare av Welw AB åt från besökarna i Wörthersee 
Tourismus GmbH och Villach-Warmbad Faaker See Ossiacher See Tourismus GmbH. 
Samtliga turistföretag ser till lugnbehovet, fysiska behovet och nyfikenhetsbehovet. Därutöver 
ser Welw AB även till statusbehovet och acceptansbehovet då de anordnar gruppaktiviteter 
och aktiviteter avsedda för specialister och upplevelsesökande. Att Welw AB kan 
tillfredsställa dessa behov som är efterfrågade av specialister och upplevelsesökande tyder på 
att ett samband mellan behov och de valda segmenten finns. Ett samband går även att urskilja 
då turistföretagen i Kärnten kan tillgodose behoven som efterfrågas av sina målsegment.  
 
Behoven av bekvämlighet och tillgång till och upplevelse av naturen ser alltså Welw AB och 
turistområdena i Kärnten till. Vi tolkar dock att dessa behov inte har samma betydelse för 
turister i Kärnten som i Vilhelmina kommun. Bekvämligheten som Welw AB tillgodoser 
innebär redan färdiga paketlösningar där allt från aktiviteter till mat och husrum ingår. 
Bekvämligheten i Kärnten framförs av turistföretagen genom att visa på lättillgängligheten i 
området av husrum, mat och utflykter. Naturen i Vilhelmina framställs av Welw AB som den 
sista vildmarken och som ett exotiskt resmål där lugn och ro innebär att vara ett med naturen. 
Detta skiljer sig från turistområdena i Kärnten vilket vi uppmärksammade i våra 
observationer. Där uppfattade vi att den nära och unika naturen var exploaterad för att locka 
turister. Varför vi anser att dessa behov skiljer sig åt är för att naturen, trots sin likhet med 
berg och sjöar, är olika tillgänglig för turister. Det går att urskilja att lugn och ro behovet som 



 
Kärnten; ett turistområde att lära av? 

48 

tillfredsställs i turistområdena i Kärnten även kan tillgodoses hos Welw AB. Vi har uppfattat 
att detta behov tillfredsställs då turister själva kan utforska området i sin egen takt. Henrik 
Öhrn poängterar att det finns ett rikt kulturarv, möjlighet att på egen hand utforska naturen 
samt möjlighet till rekreation i Vilhelmina kommun. Vi tolkar att Welw AB valt att inte 
fokusera på detta behov då det inte genererar mycket intäkter.  
 
Vi tolkar även att förväntningar hos turisterna på samtliga områden utgår generellt från vad de 
har för behov av resan. Detta tar Villach-Warmbad Faaker See Ossiacher See Tourismus 
GmbH tillvara på då de positionerar sina erbjudanden i konsumenternas medvetande. I sin 
positionering trycker Villach-Warmbad Faaker See Ossiacher See Tourismus GmbH på 
lugnbehovet till de tyska och österrikiska turisterna för att göra dem medvetna om sina 
erbjudanden. Wörthersee Tourismus GmbH vill ändra sin nuvarande position, en position som 
Gerhard Tilly anser attraherar turister från överklassen, till en position mer inriktad på 
avkoppling där fler samhällsklasser passar in. I och med detta, anser vi, kan även 
förväntningarna på destinationen komma att ändras och stämma bättre överens med behoven 
som går att tillfredsställa i området. Att området försöker ändra sin position stärks av vår 
observation där vi såg att det fanns volleybollplaner, parker och vattenaktiviteter tillgängliga 
för turisterna i Velden. Welw AB, West Europe’s Last Wilderness, fokuserar på fysiska 
behovet och nyfikenhetsbehovet i sin positionering på marknaden då den unika naturen och 
aktiviteter framhålls. Förväntningarna som finns hos kommande turister är även att de ska 
erbjudas hög kvalité vilket Welw AB också arbetar med då de framställer sin position i 
turisternas medvetande.  
 

6.3 Segmenteringsvariabler 
 

6.3.1 Segmenteringsvariabler inom turistbranschen 
 
Generellt sett finns det olika variabler ett företag kan se till vid segmentering av marknaden. 
Dessa är indelade i områdena; demografiska variabler som ålder och inkomst, geografiska 
variabler, psykografiska variabler som livsstil, och beteende variabler som exempelvis 
lojalitetsstatus och förberedelsenivå.130 Beroende på vilken bransch ett företag är verksam 
inom kan företag använda sig av olika variabler. Inom turistbranschen är en bra utgångspunkt 
att segmentera marknaden efter turisters anledning till resande. För att segmentera efter en 
turists anledning till resandet bör även andra variabler tas hänsyn till; motivation, förmåner, 
attityd, pris, lojalitet, livsstil och demografi.131 Ingen av intervjurespondenterna klargjorde 
spontant att de arbetar med segmentering utifrån turisters anledning till resande, dock 
resonerandes det mycket kring variablerna som rör detta område. Samtliga respondenter 
nämnde demografiska variabler som ålder, genus och inkomst samt livsstil och lojalitet. 
Gerhard Tilly som arbetat fram Kärnten Card ser även till variabeln förmåner.   
 
Anledningen till varför turister besöker Vilhelmina kommun är enligt Henrik Öhrn dels 
kulturen och dels utbudet av aktiviteter vilket medför att turister har olika livsstilar. Olle 
Karlsson menar även han, på grund av de varierande aktiviteterna som företagen under Welw 
AB erbjuder, att livsstilarna varierar hos besökande turister. Enligt Thomas Michor arbetar de 
utifrån livsstilsvariabler då de segmenterar marknaden. Livsstilar som är utmärkande är hälsa, 
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lugn och ro samt en aktiv livsstil. Denna benchmarking tyder på att dessa livsstilar söker 
tillfredsställa behov, som vi i tidigare resonemang tolkat även går att tillgodose i Vilhelmina 
kommun. 
 
Snittgästen som besöker Vilhelmina kommun är en medelålders kvinna och i Welw ABs fall 
är det en medelålders man med hög inkomst. Detta visar att kommunen och företaget satsar på 
samma åldersgrupp av turister. Även områdena i Kärnten har en snittgäst som är i 
medelåldern. Vi uppfattade också detta, att områdena i Kärnten har turister i medelåldern, då 
dessa utgjorde majoriteten av människorna vi mötte i Velden och Villach. Lojalitet anses vara 
viktigt för Vilhelmina kommun och de i denna uppsats berörda företag. Olle Karlsson menar 
att turister visat intresse av flera aktiviteter och därför väljer att köpa paketlösningar och 
återkomma. Företaget satsar på lojalitet just för att det redan finns ett visat intresse hos 
återkommande turister. Även för Wörthersee Tourismus GmbH är lojalitet en viktig variabel 
då många turister, cirka 50 procent, är stamgäster som återkommer varje år. I området där 
Villach-Warmbad Faaker See Ossiacher See Tourismus GmbH är verksam minskar lojaliteten 
för närvarande då den yngre generationen på senare tid ofta väljer ett nytt resmål 
nästkommande semester även om de varit nöjda med resmålet. Detta, att den yngre 
generationen visar sig vara mindre lojala än den äldre generationen, anser vi vara en intressant 
aspekt att beakta för Welw AB. Det tyder på att deras snittgäst, medelålders män, är en bra 
variabel att se till vid segmentering då de vill erhålla lojala turister. Att Vilhelmina kommuns 
snittgäst är en medelålders kvinna visar på att det finns aktiviteter även för dem. Med detta 
vill vi belysa att Welw AB kan beakta kommunens aktiviteter och samarbeta med dem för att 
locka lojala medelålders kvinnor.   
 
Henrik Öhrn poängterade att Vilhelmina kommun inte satsar på familjer då det i området inte 
finns specifika aktiviteter för dessa. Welw AB har inte heller utvecklat familjeaktiviteter men 
vill i framtiden se till detta segment. Området där Villach-Warmbad Faaker See Ossiacher See 
Tourismus GmbH är aktiva satsar de, förutom på medelålders turister, även på familjer. En 
möjlig förklaring till detta finner vi i det breda aktivitetsutbud som kan locka båda segmenten.  
 
Då det blev problem med att få de mindre företagen som erbjöd övernattningsalternativen att 
ekonomiskt gå med vinst, utvecklade Gerhard Tilly förmånskortet Kärnten Card. Detta visade 
sig vara framgångsrikt då hotell i hela Kärnten nu erbjuder detta till sina besökare. 
Förmånskortet togs alltså fram i ett ekonomiskt syfte, dock ser vi en möjlighet att det även 
kan bidra till samarbete mellan turistföretag för att kortet marknadsför deras aktiviteter 
gemensamt.   
 

6.3.2 Internationella segmenteringsvariabler  
   
Befinner sig företag på den internationella marknaden bör företag se till mikro- och 
makrovariabler. Mikrovariabler påminner om de generella segmenteringsvariablerna. 
Ekonomi, geografi, kultur, demografi, teknologi, politik och infrastruktur är makrovariabler 
som återfinns på landsnivå. På den internationella marknaden kan företag välja att identifiera 
länder eller segment i länder som efterfrågar liknande produkter då de väljer 
segmenteringsstrategi. Det går även att fokusera på likheter på marknaden och att finna 
vanligt förekommande segment för att sedan rikta marknadsföringen mot dessa.132 Samtliga 
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respondenter har vid framtagning av segment sett till geografiska och demografiska variabler. 
Henrik Öhrn och Gerhard Tilly visade även på infrastrukturens begränsningar.   
 
Vilhelmina kommun, tillsammans med Åsele kommun och Dorotea kommun, satsar 
tillsammans på att rikta sig mot norrlandskusten, från Umeå till Sundsvall, och ta till vara på 
intresse som redan finns i städerna Örnsköldsvik och Sundsvall. Det finns ingen budget för att 
kommunen ska kunna marknadsföra sig mot stora utländska marknader, men de kan stötta 
företag och backa upp dem i deras marknadsföring. Welw AB satsar istället på den utländska 
marknaden, då främst på de tysktalande länderna Tyskland, Österrike och Schweiz. Frankrike, 
Spanien, Benelux och England är framtida geografiska områden som Welw AB vill satsa på.   
 
Både Gerhard Tilly och Thomas Michor ser till de geografiska variablerna Österrike och 
Tyskland. Schweiz och Italien är också viktiga marknader menar Gerhard Tilly, men 
budgeten är begränsad och gör det omöjligt att marknadsföra sig lika kraftigt mot dessa 
marknader. Under sommarsäsongen är Nederländerna, förutom Österrike och Tyskland, ett 
viktig geografisk område och under vintersäsongen är det främst de angränsande länderna till 
Österrike så som Tjeckien, Ungern och Slovenien, som de geografiskt arbetar med menar 
Thomas Michor.  
 
Henrik Öhrn poängterade att Vilhelmina kommuns styrka och svaghet ligger i avståndet till 
området. Infrastrukturen begränsar framkomligheten, om turister från utlandet lättare ska 
kunna besöka området krävs det framför allt att de ska kunna ta sig till kommunen via flyg 
från Europa på ett enkelt sätt. Gerhard Tilly pekar på ett liknande problem då det endast 
landar och avgår inrikesflyg vid närmaste flygplats i Klagenfurt. Vi tolkar att det verkligen 
finns problem med infrastrukturen i området runt Wörthersee då flygtransporterna är 
begränsade. Detta trots att området är beläget mitt i Europa och med tillgång till alternativa 
transportmöjligheter. Då vi ser detta som ett problem borde detta då inte vara ännu mer 
kritiskt för Vilhelmina kommun då kommunen är beläget i norra Sverige?  Räcker det med 
den nybenämnda Europavägen för att turister ska uppfatta transportmöjligheterna som 
lättillgängliga? 
 
Ingen av intervjurespondenterna nämner spontant makrovariabeln länders ekonomi. Detta kan 
vara en möjlig variabel att se till då ett företag vill utöka sin marknad internationellt. Företag 
kan då dra paralleller till konjunkturläget för att se till potentiella geografiska områden.   
 

6.4 Segmenteringsnivåer inom marknadsföring 
 
Det finns generellt sett tre segmenteringsnivåer; massmarknadsföring, fullständig 
segmentering och nischmarknadsföring, som företag kan använda sig av då segment valts ut 
på marknaden. Vid fullständig segmentering tävlar inte företag om samtliga konsumenter utan 
riktar in sig mot specifika segment.133 Segmentering som är ett välkänt verktyg används ofta 
av företag men dess syfte förbises många gånger då marknaden segmenteras in i för breda 
segment.134 Mindre företag kan via nischmarknadsföring erhålla konkurrensfördelar om de 
specialiserar sig mot små subgrupper av ett segment med specifika behov.135 Då företag är 
aktiva inom turistbranschen är det viktigt att inse att standardisering av en turistdestination 
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inte är möjlig. Därför bör massmarknadsföring uteslutas som segmenteringsnivå. Mindre 
företag inom turistbranschen kan skräddarsy sina aktiviteter till turister vilket gör att personlig 
kontakt lättare skapas.136 Företag bör dock uppmärksamma att inte alla besökare vill ha en 
skräddarsydd lösning.137 Turistföretagen i Kärnten har segmenterat marknaden på liknande 
sätt och använder sig främst av fullständig segmentering vid sin marknadsföring, något som 
även Vilhelmina kommun gör. Welw AB har istället riktat in sig mot två smala samt ett brett 
segment och använder sig av standardiserat informationsmaterial för att fånga deras intresse. 
 
Olle Karlsson menar att Welw AB har delat in marknaden i tre segment; specialister, 
upplevelsesökande och övriga som de med hjälp av en standardiserat informationsmaterial 
väcker de valda segmentens intresse. När intresset väl väckts sker en mer nischad 
marknadsföring där alla paketlösningar framställs som unika. Specialisterna är den målgrupp 
som genererar mest inkomster, genomsnittet är 3 400 kronor per dag. Upplevelsesökande 
genererar cirka 1 800 kronor per dag medan övriga turister spenderar cirka 800 kronor per 
dag. De två förstnämnda segmenten kan uppfattas som relativt smala och bearbetade segment 
i förhållande till det sistnämnda. En möjlig förklaring till detta är att specialisterna och de 
upplevelsesökande genererar mest intäkter. I och med att Welw AB har segmenterat in ett 
segment i övriga turister går det tyda att de använder massmarknadsföring för att väcka 
intresse och alltså inte fullständig segmentering. Som ovan nämnts används unika 
paketlösningar till varje enskild turist som marknadsföringsstrategi då intresse väl väckts. 
Detta medför troligtvis att de turister som söker hela standardiserade paketlösningar förbises.  
 
Vilhelmina kommun trycker upp allt informationsmaterial på svenska, engelska och tyska för 
att nå det utvalda segmentet äldre män och kvinnor. Då de via turistwebbsidor som 
marknadsför Sverige skickar ut informationsmaterial beroende på efterfrågan av potentiella 
turister går det tyda att de följer segmenteringsstrategin fullständig segmentering.  
 
Gerhard Tilly betonar att de valt att inrikta sig mot segmenten österrikiska turister och tyska 
turister. Segmenten har liknande lojalitetsvariabler och demografiska variabler, men 
varierande livsstil beroende på årstid varför det standardiserade upptryckta 
informationsmaterialet skickas ut i olika mängd till olika områden beroende på säsong. Båda 
segmenten spenderar under sommarsäsongen 94-104 Euro per dag.  
 
Thomas Michor har valt att inrikta sig mot segmenten familjer samt medelålders turister med 
behov av avkoppling. Segmenten delas även in i geografiska områden, främst Österrike och 
Tyskland, då olika säsonger lockar olika länder. Under sommarsäsongen spenderar en turist i 
snitt 93 Euro och under vinter 126 Euro. Informationsmaterial och broschyrer som trycks upp 
är standardiserade men skickas ut i olika mängd beroende på område. Vissa 
marknadsföringsinsatser riktas specifikt mot subgrupper inom målsegmenten för att nå deras 
intresse, exempelvis barn i målsegmentet familjer. 
 

6.5 Marknadsföringskanaler 
 
Marknadsföring kan ske antingen genom direkta kanaler som personlig kontakt med 
kunderna, eller genom indirekta kanaler som tv och radio.138 För att avgöra vilka kanaler som 
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lämpar sig bäst kan företag söka information om jämförbara kunder hos andra företag och 
medier.139 Om företag säljer en tjänst kan Trestegsmodellen användas där en viktig aspekt är 
att marknadsföringen fortsätter efter att köpet slutförts. Modellen förklarar tre åtskiljda steg i 
marknadsföringen; initialskedet där massmarknadsföring kan användas för att väcka 
konsumenternas intresse, köpprocessen där massmarknadsföring tillsammans med interaktiv 
marknadsföring kan användas, och konsumtionsprocessen där endast interaktiv 
marknadsföring används för att skapa långsiktiga kundrelationer. I det sista skedet har även 
kundens uppfattning av tjänsten en vital betydelse då mun till mun marknadsföring uppstår 
kunder emellan.140 Intervjurespondenterna använder sig av de direkta och indirekta kanalerna 
lite olika, samtliga poängterade dock vikten av Internet och mun till mun metoden. Henrik 
Öhrn påvisar även att han vill se marknadsföringen i form av en kedjeprocess. 
 
Henrik Öhrn vill i sin marknadsföring se en kedja. En intressant aspekt är att denna kedja går 
att likna med trestegsmodellen. För att väcka intresse sker marknadsföringen främst via 
annonser och broschyrer för att nå målsegmenten. När intresse skapats förväntas den blivande 
besökaren söka mer information via kommunens hemsida. Målet är att turisterna ska besöka 
kommunen där en kundrelation kan uppstå. Då denna benchmarking är inom turistbranschen 
tolkar vi att initialskedet med dess massmarknadsföring inte är relevant då en turistdestination 
inte går att standardisera. Detta verkar även Henrik Öhrn ha kunskap om då han väcker 
intresse genom fullständig segmentering istället för massmarknadsföring som enligt 
trestegsmodellen är initialskedets segmenteringsnivå. 
 
Även Welw AB arbetar med två segmenteringsnivåer i sin marknadsföring. För att skapa 
intresse hos målsegmenten satsar företaget på sin hemsida med standardiserat 
informationsmaterial som marknadsföringskanal, och förlitar sig på mun till mun metoden 
kunder emellan. Svårighet finns dock då intresse skapats och potentiella turister söker 
information eller vill boka paketresor genom hemsidan eller telefon. De får då inte direkt 
kontakt utan kan få vänta upp till flera dagar. När de väl fått kontakt är det som tidigare 
nämnts skräddarsydda paketlösningar som erbjuds. 
 
Wörthersee Tourismus GmbH använder sig av många olika kanaler för att nå ut till 
konsumenter och för att behålla turister som redan besökt området. Allt ifrån att ringa upp 
potentiella och lojala turister till Internet, broschyrer, kataloger och mässor. Här anser 
Gerhard Tilly även mun till mun metoden vara en viktig kanal, men det är Internet och 
företagets hemsida som är den främsta kanalen.  
 
Wörthersee Tourismus GmbH tillvägagångssätt vid marknadsföring påminner om Villach-
Warmbad Faaker See Ossiacher See Tourismus GmbHs metoder att ta sig an marknadsföring, 
de använder sig av i princip samma marknadsföringskanaler. Thomas Michor anser även att 
deras tv-satsning var framgångsrik samt att satsningen på samarbetet med Dr. Oetger likaså 
var lyckosam. Målet att nå ut till barn i marknadsföringen fick därigenom en lösning. Internet 
ses även här som den starkaste marknadsföringskanalen. Thomas Michor poängterar dock att 
det är viktigt att beakta att bokningar fortfarande främst sker via telefon. Varken Thomas 
Michor eller Gerhard Tilly nämnde att de arbetar stegvis med sin marknadsföring utifrån 
liknande steg som återfinns i trestegsmodellen. Däremot poängterade de att det är viktigt att 
fortsätta med marknadsföringen efter köpet är slutfört. Vi tror att en möjlig förklaring till den 
höga lojaliteten i områdena i Kärnten är just detta, att de bibehåller kontakten med turister 
som besökt området genom flertalet marknadsföringskanaler. 
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Den främsta skillnaden som går att tyda mellan Welw ABs marknadsföring och 
turistföretagen i Kärnten är att företagen under Welw AB själva får utveckla och arbeta med 
sin egen marknadsföring vid sidan om den gemensamma. I och med att turistföretagen i 
Kärnten ansvarar för marknadsföringen för samtliga företag verksamma inom turism i 
området minskar lokal rivalitet. Denna gemensamma marknadsföring grundades på statens 
initiativ då de uppmärksammat brister i kommunikationen och samarbete mellan turistorter 
och turistföretag i Kärnten. Welw AB, som också upplever rivalitet, är självfinansierat av 
delägarna och har därför inte samma marknadsföringsförutsättningar som turistföretagen i 
Kärnten. Finns det trots detta möjligheter för Welw AB, utan stöd från Vilhelmina kommun, 
att endast marknadsföra sina företag gemensamt? 
 

6.6 Fler kunder till företaget? 
 
För att ett företag ska kunna lära av andra företag genom en benchmarking bör samtliga steg i 
figur 4 ses som väsentliga. Beroende på bransch och marknad bör olika faktorer i stegen 
belysas.  
 
I detta fall, då de jämförda företagen Wörthersee Tourismus GmbH och Villach-Warmbad 
Faaker See Ossiacher See Tourismus GmbHs, befinner sig på den internationella 
turistmarknaden med fokus på tysktalande länder och naturturism, har det visat sig att 
behoven som främst bör uppfyllas är bekvämlighet, lugn och ro samt tillgång till och 
upplevelser av naturen. Segmenteringsvariablerna som framför allt präglar deras val av 
segment är geografiska variabler och den psykografiska variabeln livsstil. Beteendevariabeln 
lojalitet är också av stor betydelse. Segmenteringsnivåer som bör användas är fullständig 
segmentering, då marknadsföringen ska riktas mot geografiska områden, och nischad 
marknadsföring då erbjudanden ska nå specifika subgrupper inom målsegmenten. Vid 
marknadsföringen bör ett varierat antal indirekta och direkta kanaler användas kontinuerligt 
för att ständigt göra målsegmenten uppmärksamma på företagets erbjudande. För att minska 
konkurrensen mellan företagen verksamma inom turism i samma område kan företag välja att 
samverka och ha gemensam marknadsföring.  
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7. Rekommendationer till Welw AB 
 
Här presenteras åtgärder som Welw AB kan se till vid segmentering och val av 
marknadsföringskanaler för att locka fler turister.  
 
Welw ABs nuvarande val av segment går till viss del att utveckla. Vi anser segmenten 
specialister och upplevelsesökande vara genomarbetade, genomtänkta och smala segment och 
därför är de fortsatt viktiga att satsa på. Trots att det är relativt få turister inom varje segment 
genererar varje enskild turist förhållandevis stora intäkter. Däremot behöver enligt vår mening 
segmentet övriga turister bearbetas, detta är för brett och vi rekommenderar därför att det 
ersätts med ett smalare segment för att locka turister från Österrike och Tyskland. Detta nya 
segment menar vi ska utgå från livsstilen som söker tillgodose behov av bekvämlighet och 
lugn och ro, dessa behov ska utgå från att turister själva kan utforska området i sin egen takt 
och finna bekvämlighet genom lättillgängliga aktiviteter. Det ska alltså vara samma definition 
på bekvämlighet och lugn och ro som vi uppfattade turisterna sökte tillfredsställa i Kärnten. 
Kompletta paketlösningar kanske inte attraherar dessa turister varför ett alternativ att fundera 
kring är om ”halva paketlösningar” går att utveckla. Med detta menar vi att turisten inte bokar 
in hela resan via Welw AB utan köper endast någon eller några aktiviteter för att sedan även 
kunna uppleva naturen och området på egen hand. Vi är medvetna om att detta segment inte 
genererar lika mycket intäkter som segmenten specialister och upplevelsesökande, detta 
segment omfattar dock många potentiella turister som tillsammans kan tillföra betydande 
intäkter både för Welw AB och för Vilhelmina kommun. 
 
För att locka det nya föreslagna segmentet rekommenderar vi att aktiviteter som kan utvecklas 
och ingå i både hela och halva paketlösningar är cykeluthyrning och spavistelser på 
exempelvis Saxnäsgården. Då Vilhelmina kommun har ett kulturarv som vi anser kan locka 
fler turister från Österrike och Tyskland är guidade turer ytterligare en aktivitet som kan 
anordnas. Familjer är ett nytt segment som Welw AB vill satsa på i framtiden. Vi menar dock 
att detta innefattas i det ovan föreslagna segmentet som utgår från livsstilen lugn och ro och 
bekvämlighet. Då företaget är ett relativt litet turistföretag bör de inte satsa på ett segment 
enbart inriktat mot familjer. 
 
I nuläget använder sig Welw AB av massmarknadsföring, de vänder sig till potentiella turister 
med samma budskap och information för att bli uppmärksammade. När intresse väckts 
inriktas marknadsföringen mer specifikt. Det sista steget bör bibehållas eftersom 
nischmarknadsföring är en bra lösning inom turism då destinationer inte kan standardiseras 
och då Welw AB erbjuder skräddarsydda paketlösningar. Vi rekommenderar emellertid att det 
första steget behöver omarbetas till fullständig segmentering. I nuläget när budgeten är 
begränsande för att utveckla och använda mer marknadsföringskanaler rekommenderar vi att 
Welw AB på sin hemsida bättre belyser de behov som efterfrågas av de tre valda segmenten. 
Detta innebär att det finns större chans att turister inom dessa segment söker resor som 
tillfredsställer de marknadsförda behoven via sökmotorer även upptäcker Welw AB. För att 
locka fler specialister och upplevelsesökande föreslår vi att företaget fortsätter att genom 
hemsidan framhålla den unika och exotiska miljön som faktiskt präglar hela området, och om 
möjligt betona det ytterligare och visa på dess orördhet. Welw ABs slogan West Europe’s 
Last Wilderness tilltalar, förutom specialister och upplevelsesökande, även det nya segmentet 
som söker bekvämlighet och lugn och ro. För att locka dessa turister via hemsidan 
rekommenderar vi att om möjligt aktiviteter så som spa, kultur och cykeluthyrning framhålls 
och även att tyska som språkkompetens finns inom företaget. 
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Om det blir möjligt att öka budgeten för marknadsföring föreslår vi ökad exponering på 
Internet, detta för att turistföretagen i Kärnten påpekat att Internet är den centrala 
marknadsföringskanalen och som lockar flest nya potentiella tysktalande turister. För att nå de 
valda segmenten kan annonser placeras på österrikiska och tyska hemsidor som berör 
naturturism och hälsa. Vi föreslår även att Welw AB bjuder in journalister eller liknande från 
resetidningar så att de kan delta i aktiviteter och uppleva naturen för att i sin tur skriva artiklar 
och reportage. 
 
En brist som Welw AB upplever är att turister som söker kontakt med dem ibland får vänta 
flera dagar på svar. Vi rekommenderar, fastän det finns tillgänglig information på hemsidan, 
att Welw AB satsar på att åtminstone avvara några timmar per vecka för telefontid. För att 
minska belastningen och antalet frågor från kunder via telefon kan kostnadsförslag på 
paketlösningar finnas tillgängliga på hemsidan samt även där visa på telefontider.   
 
Genomsnittsgästen som besöker Welw AB, en medelålders man, har genom denna 
benchmarking visat sig vara optimal då företaget söker lojalitet. Medelålders kvinnor anses 
vara lika lojala som medelålders män varför vi rekommenderar Welw AB att beakta 
Vilhelmina kommunens aktiviteter och fundera på ett samarbete då kommunens 
genomsnittsgäst just är en medelålders kvinna. För att företaget erbjuder tjänster 
rekommenderar vi starkt att marknadsföringen inte slutar vid själva köpet. Lojalitet kan 
stärkas bland de turister som redan bokat paketresor via Welw AB genom att upprätthålla 
kontakt via e-post, brev eller telefon. 
 
Welw AB vill expandera sin marknad till fler utländska länder som Frankrike, Spanien, 
Benelux och England. Detta rekommenderar vi inte i nuläget efter denna benchmarking. Detta 
för att marknadsföringsbudgeten för tillfället är begränsad. Om Welw AB väljer att satsa på 
nya geografiska områden föreslår vi att samtliga makrovariabler tas i beaktning. Om vi utgår 
från turistföretagen i Kärnten och hur de segmenterar efter geografiska variabler kan Welw 
AB se till Österrikes närliggande länder för att finna mer turister inom det nya föreslagna 
segmentet. Visar det sig att fler turister kommer från utlandet för att besöka Vilhelmina 
kommun bör möjligheter undersökas till att utveckla inrikesflyg med fler avgångar och 
anpassa dem till de olika turistsäsongerna. Då bekvämlighet ses som en viktig faktor för de 
österrikiska och tyska turisterna i Kärnten är vikten av åtkomliga transportmöjligheter stor. 
 
I Kärnten har ett förmånskort utvecklats, Kärnten Card, där turister får rabatterade 
erbjudanden på aktiviteter. Då Vilhelmina kommun redan har ett samarbete inom turism med 
Dorotea kommun och Åsele kommun kan fler turister lockas till området om ett liknande 
alternativ går att utforma. Turister kan få uppleva aktiviteter inom samtliga kommuner och 
Welw AB kan finnas med som aktör för Vilhelmina kommuns räkning. Dock är det möjligt 
att området med de tre kommunerna är alltför stort geografiskt sett och har för få aktiviteter 
att erbjuda för att ett kort liknande Kärnten Card skulle fungera. Ett alternativ är då istället att 
öka samverkan mellan turistanläggningarna och de som organiserar turistaktiviteterna i 
området. Om turister utnyttjar eller bor vid en anläggning erbjuds tillgång till och rabatt på de 
samverkande företagens utbud av aktiviteter. Allt detta måste i så fall marknadsföras via en 
för regionen gemensam webbportal. 
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8. Sanningskriterier 
 
För att kunna avgöra och bedöma kvalitet, användbarhet och resultaten från vår uppsats 
försöker vi här kritiskt granska dess giltighet, intersubjektivitet och praktisk användbarhet. 
Förslag ges slutligen till framtida forskning. 
 

8.1 Giltighet och pålitlighet 
 

Två viktiga begrepp som bör belysas när teorier och modeller ska prövas mot empiriska 
studier är validitet och reliabilitet.141 Validitet och reliabilitet mäter kvaliteten av de mått som 
använts vid informationsinsamling.142 Innebörden av validitet är giltigheten i uppsatsens 
frågeställning. Om det som avses mätas går att återfinna i frågeställningen. Noggrannheten 
vid bearbetning av material samt hur mätningar utförts avgör pålitligheten. Detta benämns 
även reliabilitet.143 När reliabiliteten mäts bör resultatet vara detsamma oberoende vem som 
utfört undersökningen.144 
 
Under insamling av data, både till den teoretiska referensramen och till empirin, har 
frågeställningen; Kan Vilhelmina kommun i samverkan med Welw AB ta lärdom av hur 
turistföretag i Kärnten arbetar, för att locka mer turister till kommunen? varit vår 
utgångspunkt. Vi har också utgått från uppsatsens syfte; att utreda och redogöra möjligheter 
för Vilhelmina kommun genom Welw AB att anamma och utveckla segment och 
marknadsföringskanaler för att locka mer turister. Uppsatsen upplägg och tillvägagångssätt 
har präglats av att benchmarking använts som verktyg vid jämförelse av turistföretagen. I och 
med dessa utgångspunkter anser vi oss erhållit giltig data för att besvara frågeställningen.    
 
I den praktiska metoden tar vi upp tillvägagångssätt vid insamling av data och vi granskar 
även dessa källor kritiskt. Vi redovisar accessen till samtliga källor och metoder för hur vi 
kommit fram till analys och rekommendationer. Vi anser att den praktiska metoddelen är 
grundligt och noggrant bearbetad varför andra forskare skulle kunna utgå ifrån vår mall vid 
liknade studier. Då detta är en kvalitativ studie kommer dock resultatet vid intervjuer variera, 
detta på grund av att den sociala situationen aldrig är den samma. Frågemallen, som vi 
utformat och som godkänts av vår handledare, har använts vid samtliga intervjuer med endast 
mindre justeringar. Informationen som delgetts har överrensstämt med varandra med relativt 
likartade svar. Med detta anser vi att frågemallen kan användas vid liknade studier för att 
erhålla relevanta resultat.  
 

                                                
141 Eriksson m fl., 2001 s.38 
142 Bryman, 2001 s.58 
143 Holme m fl. Forskningsmetodik: Om kvalitativa och kvantitativa metoder. Lund: Studentlitteratur, 1991 s.167 
144 Bryman, 2004 s.43 
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8.2 Intersubjektivitet 
 
Intersubjektivitet uppnås då intervjurespondenter och utomstående forskare accepterar de 
tolkningar som gjorts av det empiriska materialet.145 
 
Vi har eftersträvat intersubjektivitet genom att via e-post skicka sammanfattningar av 
intervjuerna till samtliga intervjurespondenter för ett godkännande. I den praktiska metoden 
beskriver vi just detta och att intervjuerna inspelats på band för att minska feltolkningar. Detta 
anser vi gör att utomstående forskare kan acceptera de tolkningar och sammanställningar vi 
gjort med utgångspunkt från det empiriska materialet.     
 

8.3 Praktisk användbarhet 
 
Vid uppsatsskrivandets början fanns förhoppningar från vår sida och från uppdragsgivarnas 
sida att uppsatsen skulle resultera i konkreta förslag på hur mer turister kan lockas till området 
i Vilhelmina kommun. Den teoretiska modellen, figur 4, som vi framtagit är generell för 
företag som vill erhålla mer kunder vilket gör att den är praktisk användbar oavsett bransch. 
Rekommendationerna är dock ämnade för Welw AB varför de inte är generella och direkt kan 
tillämpas på alla turistföretag. Trots detta kan turistföretag med samma utgångspunkter som 
Welw AB anamma uppsatsen och dess rekommendationer för att få nya synvinklar på 
segmentering och marknadsföringskanaler. 
  

8.4 Framtida forskning  
 
Denna benchmarking visar på hur framgångsrika turistföretag med inriktning mot naturturism 
och upplevelser i Österrike förhåller sig till segmentering och marknadsföringskanaler. Då 
tysktalande turister är väsentliga för Welw AB kan även forskning kring liknande turistföretag 
i Tyskland, som anses framgångsrika, genomföras via en benchmarking för att få deras 
synvinkel på segmentering och marknadsföringskanaler. Detta med samma syfte som tidigare; 
för att Vilhelmina kommun och Welw AB ska kunna locka fler turister. Det finns dock stora 
likheter men också en del skillnader i Kärnten i jämförelse med Vilhelmina kommun. Denna 
benchmarking visade inte på att det finns aktiviteter som tillfredsställer specialisters och 
upplevelsesökandes behov i Kärnten. Om Welw AB vill utveckla dessa befintliga segment 
ytterligare bör ett annat slags turistområde med aktiviteter som jakt och fiske studeras.  
 
En fortsatt forskning som skulle vara av intresse för att locka mer turister till Vilhelmina 
kommun via Welw AB är en fördjupning som omfattar positionering. Studien kan också vara 
en benchmarking mellan samma företag som använts i denna uppsats för att jämföra likheter 
och olikheter samt tillvägagångssätt för att få konsumenter medvetna om sina erbjudanden. 
 
Ytterligare en benchmarking med samma företag kan göras för att se till hur samverkan 
mellan turistföretag i Vilhelmina kommun kan förbättras. Detta för att nå samma syfte som 
med denna studie; att locka fler turister till kommunen.  
 

                                                
145 Johansson Lindfors, 1993 s.166 
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 - Bilaga 1 - 

Intervjufrågor 
 
 

1. Beskriv företagets uppbyggnad och verksamhet 
- historik 
- anställda 
- omsättning 
- områden 
- aktiviteter 
- struktur 
 

2. Vad innefattar din bakgrund och roll i företaget? 
 

3. När ni tittat på den befintliga marknaden för att välja målgrupp, vilka variabler har ni 
utgått ifrån? 
- geografiska (olika för olika marknader) 
- demografiska (ålder, inkomst, kön) 
- psykografiska (klass, livsstil, personlighet) 
- beteende (attityder, lojalitet, högtider) 
 

4. Berätta hur ni vänder er till turister i er marknadsföring  
 
5. Vilka konkurrenter ser ni på marknaden? 
 
6. Vilken position vill ni ha på marknaden? – Varför? tror ni målgruppen anser detta? 
 
7. Vilket budskap vill ni förmedla till er målgrupp? 
 
8. Vad tror ni målgruppen har för förväntningar? 

- Vilka behov baseras dessa förväntningar på? 
 
9.  Vad anser ni att företagets styrkor och svagheter är? 

 
10. Är det något vi missat som ni anser vi borde tillägga? 



 - Bilaga 2 - 

Interviewfragen 
 

1. Beschreibe den Aufbau des Betriebes 
- Die Geschichte des Betriebes 
- Angestellte 
- Umsatz 
- Gebiete 
- Aktivitäten 
- Struktur 
 

2. Deine Ausbildung und Aufgabe im Betrieb? 
 

3. Wie Ihr den befindlichen Markt untersucht habt, von welchen Eigenschaften bei der 
Zielgruppe seid ihr ausgegangen? 
- Geografische (verschieden bei verschiedenen Märkten) 
- Demografische? (Alter, Gehalt, Geschlecht) 
- Psychografische? (Klasse, Lebensstil, Persönlichkeit) 
- Benehmen, (Attitud, Lojalität, Feiertage) 
 

4. In welcher form wird die Touristenbefragung durchgeführt via Marketing? 
 
5. Gibt es Konkurrenten am Markt? 
 
6. Welche Position wird von ihnen am Markt angestrebt? - Warum? Sind sie bewusst wie 

die Zielgruppe darüber denkt? 
 

7. Welche Botschaft wollt Ihr an Eure Zielgruppe vermitteln? 
 
8. Welche Erwartungen hat die Zielgruppe? 
 
9.  Was sind die stärken und die schwächen des Betriebes? 

- auf welchen Bedürfnissen gründen sich die Erwartungen? 
 

10. Gibt es fragen die wir eventuell beim Interview versäumten? wenn ja, welche?  
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Henrik Öhrn- Vilhelmina kommun, Intervjusammanfattn ing 
 
 

Struktur och uppbyggnad 
 
I Vilhelmina kommun finns det 143 stycken som aktivt arbetar med turism under hela året, av 
dessa är det många som är småföretagare.  Själva kommunen har inga produkter att sälja utan 
det är företagen aktiva inom turism som står för det. Deras uppdrag är att hjälpa företagen att 
få den omvärldskunskap som behövs och att ge stöd till dem.   
 
Kommunens marknadsföringsavdelning är splittrad, fiske har sin egen budget, flygplatsen och 
sagavägen, ett historiskt område, likaså. Olika budgetar innebär olika målsättningar, de 
försöker samverka avdelningarna emellan men skulle vilja att det fungerar bättre. Vid större 
arrangemang i kommunen finns dock en gemensam marknadsföringsbudget vilket gör det 
lättare att sträva mot samma mål. Omsättningen för hela kommunens turism var under 2006 
160 miljoner kronor. 
 
Området består av fjäll-, sjö- och skoglandskap. Vilhelmina är den centrala orten med drygt 
7000 invånare, hela kommunen består drygt 800 000 hektar. För att ta sig till kommunen är 
transportalternativen flyg, tåg, buss och bil.  Flygplatsen som är belägen nära Vilhelmina tar 
emot inrikesflyg och flygtaxi tar turisterna vidare, något som inte alltid förväntats vara det 
enda alternativet. Inlandsbanan, som är en tågsträcka, passerar Vilhelmina sommartid både 
från söder och från norr. Buss och bil kan färdas via den nybenämnda Europavägen. I och 
med att det är en Europaväg finns den med på alla kartor oberoende hur detaljerade de är.   
 
 
Befattning 
 
Öhrn har en magisterexamen inom kulturgeografi och en kandidatexamen inom historia, både 
inriktade mot turism. Studierna har varit belägna i Östersund och Göteborg. Han började 
arbeta i Vilhelmina kommun genom att skriva en utveckingsrapport om Sagavägen, därefter 
följde ett nytt projekt om Fatmomakke kyrkstad. Sedan tre år tillbaka arbetar Öhrn inom 
kommunen där han har en heltidstjänst. Befogenheterna är liknande en turistchefs 
befogenheter, dock har Vilhelmina kommun valt att organisera tjänsten som en 
näringslivssekreterartjänst med ansvar för turism.  
 
 
Målgruppens behov 
 
Turisterna som besöker kommunen kan få behov av att uppleva och utforska naturen 
uppfyllda, de är ofta friluftsorienterade aktiviteter som turister deltar i. Det går även att 
tillfredsställa behov av kultur då området präglas av ett kulturarv. 
 
 
 
 
 
Segmeteringsvariabler 
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Vilhelmina kommun har tillsammans med Åsele kommun och Dorotea kommun tagit fram en 
näringsstrategi; Kraftprocessen. Strategin tar upp att områdena ska rikta in sig på 
norrlandskusten, från Umeå till Sundsvall och ta till vara på intresse som redan finns i 
städerna Örnsköldsvik och Sundsvall. Många som är bosatta i dessa städer ser Vilhelmina 
kommuns fjäll som sina egna fjäll. Kraftprocessen togs fram 2002-2003 men har inte helt 
följts och den har inte spikats politiskt ännu. 
 
I utlandet har det tidigare satsats på Tyskland. Förutom Welw AB har det nu startats ett 
turistföretag i kommunen; Magic Lappland, som fokuserar på Benelux, Italien och Spanien. 
Det finns ingen budget för att kommunen ska kunna marknadsföra stora marknader, men de 
kan stötta företag och backa upp dem i deras marknadsföring exempelvis på mässor där 
kommunen bjuder in företagen i sina montrar.  
 
Snittgästen som besöker Vilhelmina kommun är en medelålders dam. Dock kan snittgästen 
lika gärna vara en medelålders man då skillnaden är hårfin. Det är kulturen och aktiviteterna 
som lockar dem till området. Kommunen har valt att inte satsa på familjer i sin 
marknadsföring då det inte finns aktiviteter specifikt för dessa. 
 
Säsongerna är indelade efter tre perioder; vår/vintersäsongen med skidåkning, skoter och 
pimpling, sommarsäsongen med fjällvandring, camping och fiske samt höstsäsongen med bär 
och svampplockning och jakt.  
 
 
Segmenteringsnivåer  inom marknadsföring 
 
All informationsmaterial och alla broschyrer som används i marknadsföringen av området 
trycks på tre språk; svenska, engelska och tyska.  
 
 
Marknadsföringskanaler 
 
Marknadsföringen sker främst via annonser och broschyrer. Öhrn vill se en kedja där de först 
går ut med annonser i tidsskrifter som har deras målgrupp, gärna svenska äldre 
friluftsintresserade, för att visa att de finns och skapa intresse. Då intresset har skapats 
förväntas den blivande besökaren söka mer information via kommunens hemsida och 
eventuellt beställa broschyrer. Målet är att de ska besöka kommunen. 
 
Kommunen marknadsför sig även genom en hemsida som är gemensam för varumärket Södra 
Lappland. Där ingår Vilhelmina kommun, Åsele kommun och Dorotea kommun. 
 
Det finns mindre möjligheter att annonsera i tidningar i utlandet främst på grund av begränsad 
budget. De har samarbete med Sweden Gate, en tysk internetsida där Sverige marknadsförs. 
Sweden Gate beställer broschyrer från kommunen varje vecka som sedan skickas ut till 
privatpersoner som visat intresse. Samarbete finns även med internetsidan Visit Sweden som 
anordnar workshops där turistarrangörer bjuds in för att möta säljare och skapa kontakt och 
göra affärer. 
 
 
Förväntningar 
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Då Vilhelmina kommun är beläget i norrland förväntar sig besökare fjällnatur, intressant 
vildmark och ett spännande historiskt arv. Besökarna är ofta erfarna turister och förväntar sig 
därför ett bra bemötande och lättillgänglig information. 
 
Position på marknaden 
 
Kommunen vill arbeta med turisternas förväntningar och utveckla dessa ytterligare. De vill 
behålla sin nuvarande position som lockar erfarna turister men de vill även att nybörjare 
besöker området. Detta gör att marknadsföringen måste inriktas annorlunda. 
 
- konkurrenter 
 
Nationellt sett är de flesta kommuner och områden som arbetar seriöst med kultur och 
naturturism sedda som konkurrenter. Då hela lappland har liknande natur, och ses som 
exotiskt av utländska turister, ses denna region också som konkurrenskraftig. 
 
 
Styrkor och svagheter 
 
Avståndet till kommunen, som generellt ses som långt, är både till en för- och nackdel. Det 
kan både uppfattas som avlägset och exotiskt med sin natur, men även som problematiskt då 
infrastrukturen inte är jämförbar med andra områden som har nära till sin marknad. 
  
 
Framtid 
 
I framtiden vill Öhrn se gemensamma mål och budgetar. Han tror inte att gemensamma mål 
kan uppnås i dagsläget då markandsföringen är uppdelade i avdelningar och har separata 
budgetar.  
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Olle Karlsson- Welw AB, Intervjusammanfattning 
 
 
Welws uppbyggnad och verksamhet 
 
Olle Karlsson, som tillsammans med en partner, utvecklade idén till Welw AB då han ända 
sedan 1978 anordnat och själv upplevt privata jaktresor med vänner från både Tyskland och 
Österrike. De bytte jakterfarenheter och Karlsson lärde sig mycket från gästerna och 
resmålen. Karlsson och hans partner startade upp Welw AB för tre år sedan, de hade då målet 
att trappa ned sina dåvarande arbeten för att satsa på något de både tyckte var roligt; turism. 
De finansierade Welw AB med privata medel för att etablera ett varumärke inom jakt och 
fiske. I början erbjöds turisterna separata aktiviteter, men sedan 2006 erbjuder de hela 
paketlösningar. Nu finns även aktiviteter som naturfotografering. 
 
Welw AB är en såkallad paraplyorganisation där flera mindre företag är aktiva under 
organisationen. Det finns fem delägare som är juridiska personer och cirka 15 anställda. Dessa 
delägare har var sitt företag som erbjuder en specifik aktivitet. Welw AB ger turister 
paketupplevelser med en sammansättning av de enskilda företagens aktiviteter och varje 
företag har ansvar för att turisterna ska få det aktiviteterbjudandet utlovar. Företagen under 
Welw AB kan sälja sina erbjudanden på sidan av Welw AB, detta innebär att deras enskilda 
erbjudanden inte är exklusiva för Welw AB. Inget företag säljer samma aktivitet som någon 
av de andra företagen inom Welw AB, det finns alltså inte två varianter av samma aktivitet. 
Detta beror på att det annars kan uppstå konkurrens och avundsjuka mellan företagen. Det är 
viktigt att företagen under Welw AB är flexibla i sitt sätt att organisera aktiviteterna då det 
händer att en tänkt aktivitet uteblir. Exempelvis går det inte att garantera väderförhållanden. 
Det långsiktiga syftet är att Welw AB ska vara vinstdrivande och även bidra till Vilhelmina 
kommuns turismutveckling.  
 
Welw AB är aktiva inom regionen Kultsjödalen, ett område som är cirka 260 000 hektar och 
består av en tredjedel av Vilhelmina kommun.  
 
Aktiviteterna som Welw AB erbjuder är bland annat jakt, fiske, skoter, foto, svamp och 
bärplockning och actionäventyr.  
 
 
Befattning 
 
Karlsson har tidigare arbetat på olika företag i Europa, då främst inom ekonomi. Nu är han 
VD på företaget INPIPE och arbetar med Welw AB på sin fritid där han är största delägaren.  
Befattningen innebär marknads- och ekonomiansvarig, han arbetar mest administrativt och 
medverkar därför inte i de olika turistaktiviteterna.  
 
 
Behov som kan tillfredsställas 
 
Det finns många olika behov som kan tillfredsställas, detta på grund av att turister kan välja 
bland många olika aktiviteter. Behov som kan tillgodoses är bland annat; utveckling, lugn och 
ro, äventyr och sökande av nya upplevelser. 
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Segmenteringsvariabler 
 
Welw AB vill rikta sig mot utländska kunder, främst mot de tysktalande länderna Tyskland, 
Österrike och Schweiz. Den svenska marknaden är också intressant men det tilldelas för 
tillfället lite kapital till svensk marknadsföring.  
 
Snittåldern på målgruppen som Welw AB riktar sig mot är 45-50 år och män med hög 
inkomst. De tenderar att vara lojala då de flesta visar intresse att komma tillbaka. Dessa 
turister har visat sig vara intresserade av flera aktiviteter och därför väljer att köpa 
paketlösningar. Welw AB skulle vilja bli bättre på att rikta in sig mot barnfamiljer, i nuläget 
finns inte aktiviteter för barn. 
 
Ytterliggare en variabel som används vid segmentering är säsongerna. 
 
Turisterna som redan besökt Welw AB har olika livsstilar, allt från konstnärer till 
extremsportare. Detta beror på de olika aktiviteterna som erbjuds. Turisterna har också olika 
förberedelse nivå när de bokar sin resa. Vissa har redan befintlig kunskap i de aktiviteter de 
vill utföra medan andra är nybörjare.  
 
 
Segmenteringsnivåer inom marknadsföring 
 
Welw AB har delat marknaden i tre segment; specialister, upplevelsesökande och övriga. 
Specialisten anses vara turisten som redan har mycket erfarenhet och söker nya utmaningar. 
Den upplevelsesökande turisten provar oftast på en aktivitet för första gången och söker 
spänning. Specialisterna är den målgrupp som ger mest inkomster, genomsnittet är 3 400 
kronor per dag. Upplevelsesökande genererar cirka 1 800 kronor per dag medan övriga 
turister spenderar cirka 800 kronor per dag.   
 
Welw AB har valt att marknadsföra sig genom samma verktyg till samtliga segment. Genom 
standardiserad marknadsföring kan företaget nå ut till hela marknaden för att skapa intresse. 
När intresset väckts och försäljning ska ske används en mer skräddarsydd strategi.  
 
 
Marknadsföringskanaler 
 
I nuläget marknadsförs aktiviteterna via en hemsida, www.welw.se, där all information finns 
utom priser och tider i och med att paketerbjudandena skiljer sig åt. Hemsidan finns även i cd-
format som ges ut till besökare. Vid behov kan även Power Point presentationer ges om de 
olika aktiviteterna. Welw AB kan nås via svenska sökmotorer och via centralservrar. Alla som 
utövat aktiviteter ses som marknadsförare, mun till mun metoden anses vara viktig.  
 
En ny satsning som Welw AB gör är att medverka på sin första mässa i maj. De har tidigare 
medverkat i TUR-mässan i Göteborg som ambassadör för Vilhelmina kommun. Företaget vill 
nå nya nätverk som exempelvis resebyråer men anser även att denna form av 
marknadsföringskanal är dyr. Nu finns kontakt med lokala turistbyråer men på sikt vill de nå 
ut till partners i de tysktalande länderna.  
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Styrkor och svagheter hos Welw 
 
Då företaget är självfinansierat är resurserna till marknadsföring knappa. Detta innebär en 
svaghet då de vill nå ut i Europa. I nuläget finns det ingen som sköter de dagliga kontakterna 
med turisterna, också det på grund av knappa resurser. På grund av detta kan accepten av 
turisternas bokningsanbud ta lång tid.   
 
En del av företagets styrka ligger hos personalens beteende och bemötande av turisterna. 
Företaget har en internationell prägel då delägarna har erfarenheter inom turism världen över.  
Personalen får gå kurser som berör kultur, språk och service. Att använda sig av unika 
paketlösningar ses som en konkurrensfördel där turistens behov står i centrum. 
 
 
Målgruppens förväntningar 
 
Turisterna som besökt Welw AB har höga krav och förväntningar på bra kvalité. Welw AB 
vill leva upp till dessa förväntningar och ge turisterna minst vad de tro sig få, helst ska 
förväntningarna överträffas.  
 
 
Positionering 
 
Welw AB, som står för West Europe’s Last Wilderness, vill att konsumenterna ska förknippa 
företaget med naturupplevelser med hög kvalité. 
 
Konkurrenter 
 
Det finns många konkurrenter med liknande aktiviteter som Welw AB erbjuder i inlandets 
norrland. Det som skiljer Welw AB åt är att de satsar internationellt med hög kvalité och lite 
högre pris. De har även breda paketlösningar vilket inte konkurrenterna har. 
 
 
Framtiden för Welw 
 
Kultsjödalen ska inom fem år bli den ledande turistorten för naturupplevelser i Sverige. Nya 
aktiviteter är planerade som exempelvis dalgångsvandring med orkidévisning. Welw AB 
siktar också på att nå ut till fler länder i Europa, då främst Frankrike, Spanien, Benelux och 
England. 
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Gerhard Tilly- Wörthersee Tourismus GmbH, Intervjusammanfattning 
 
 
The organisation 
 
The company was founded in 1998 and is responsible for the tourism marketing of eight 
villages in the area around the lake Wörthersee. Each village have a couple of thousand 
inhabitants. Before 1998 each village produced its own marketing because competition was 
seen as strong among the tourist villages, the companies saw each other as rivals. Due to 
political decisions Kärnten was divided into smaller areas to make the tourist companies 
cooperate. If at least four areas combined their marketing they would get economical benefits 
from the government. The villages around Wörthersee got together and decided about the 
cooperation. This is the reason why the marketing agency Wörthersee Tourismus GmbH was 
founded. 
 
The company does not deal with tourism information, all villages have their own tourist 
information. This means that the employees at Wörthersee Tourismus GmbH do not have 
personal contact with the tourists. However the companies collaborates with each other. The 
tourist informations inform about activities that Wörthersee Tourismus GmbH then can 
develop and market. The company is responsible for Internet, both homepage and bookings of 
overnight spending alternatives and activities. They also produce all brochures, catalogues, 
flyers and keep presentations at fairs.  
 
The company is non profitable, they are financed by the villages tourist companies and taxes 
that the tourists pay when they overnight in the area. These tax rules apply to the whole 
country. If an overnight cost € 40, one or two Euro goes to taxes. It differs from village to 
village. These taxes are meant to contribute to the development within tourism. The areas 
turnover is € 1 800 000 – 2 100 000 per year.  
 
The villages have increased over time as well as the tourist activities. Due to this Wörthersee 
Tourismus GmbH have also increased in size, they have gone from four to seven employees. 
In the summer two guides are also hired. The company have experienced quality problems, 
smaller hotels could not survive only on their own offerings, activities like sports and 
conference possibilities were needed as well. Therefore they developed the Wörthersee 
Kärnten Card which 165 hotels in all categories offer their customers. The card that is 
included in the hotel price offer free and subvention activities around the area.  
 
The region, which consist of …… square kilometres, is charactersized by a lake with villages 
located close by and mountain nature. The tourists can travel to the area by train and bus and 
car via Autobahn. The closest airport is situated in Klagenfurt which is …….. kilometres 
away, where arrivals and departures are domestic. From Wörthersee three cultures can be 
reached within six hours; Austria, Italy and Slovenia.  
 
 
Position 
 
Tilly has experience within tv- productions and newspapers where he specialized in tourism. 
The title marketing in chief is Tilly’s second position in tourism branch, he started working at 
Wörthersee Tourism GmbH when the company was founded in 1998.  
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Needs 
 
Peace and quiet are the main needs a tourist can satisfy when they come to the area, the 
comfortability is high prioritized. Another need visitors can satisfy is to experience and to get 
access of the nature. 
 
 
Segmentation 
 
Geographically the market is divided so that Austria and Germany are the two largest 
countries the company target. Both countries contributes with about 45 per cent of the total 
tourism each. Switzerland and Italy are also important markets, but the budget limit and 
makes it impossible to cover these markets as well as Austria and Germany.  
 
Families and middle-aged tourists visit the area. During July and August there are mostly 
families, the rest of the year there are mainly elder tourists with a middle-age of 60 years. It is 
the summer season that generates most of the revenues and this is the main season.  
 
Loyalty is an important variable because a lot of tourists, about 50 per cent, are returning 
visitors who visit the area every year.  
 
During the summer season a tourist spend about € 94 – 104 each day and stays in the area for 
about six days per visit. Tourists from Germany and Austria differ in their life styles, however 
loyalty and demographical variables are similar. This is why the marketing is concentrated to 
the German language, brochures are however translated into English and Italian. The 
information that is printed is the same in both Austria and Germany mainly because there are 
slight differences between the countries. Depending on the seasons the information can vary, 
activities are then marketed differently because tourists from Austria tend to want to hike 
meanwhile tourists from Germany want peace and quiet.  
 
 
Channels 
 
The company use many different marketing channels. All from calling potentional and loyal 
tourists, to Internet, brochures, catalogues and fairs. Mouth to mouth is one of the most 
important marketing tools which has shown to be very profitable, this the company highly 
valuates. Even the Internet has shown to give good response. The company report from 2006 
confirms that the homepage is one of the central marketing channels with almost 600 000 
visitors where over 56 per cent was new visitors. Via direct email and newsletters the 
company reach almost 1.5 million customers. Information search occur firstly through the 
Internet, but 53 per cent of the bookings occurs via telephone. Wörthersee Tourismus GmbH 
market themselves for the moment to new and potential customers then they have noticed that 
the loyal tourists knows what they get and return to the area with or without marketing. 
 
 
Strengths and weaknesses 
 
Loyal customers are a strength since they consist of half of the market. The largest weakness 
is that the domestic population are selling their houses located around the lake. As a company 
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Wörthersee Tourismus GmbH think domestic population is important to draw tourists to the 
area, this because the tourists want to see the people who live there and not only other 
tourists.  
 
 
Expectations 
 
The tourists who visit the area often expect peace and quiet with optional nature activities. 
Because the Wörthersee area is a wellknown tourist destination the expectations are high 
quality and thus high prices. 
 
 
Positioning 
 
The company’s slogan is Das leben ist südlich, which can be translated to The life is south. 
The already existing position is that the area is expensive and that it is the upper class who 
travel to the destination. This because of between 1950 and 1992 many movies were produced 
around the lake, and because of this and because of that the movies are old, the area has a 
roumer to be old fashion. The new activities that are provided are to draw the younger 
generation to the destination, this as pointed out earlier, is needed because a mixture of 
tourists is attractive. 
 
-Competitors 
 
The company does not see specific cities or companies as competitors but the whole worlds 
tourist destinations. This due to that the world has gone more international, tourists do not 
longer limit themselves to one destination or activity. 
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Thomas Michor- Villach-Warmbad Faaker See Ossiacher See Tourismus 
GmbH, Intervjusammanfattning  
 
 
Organisation 
 
Villach-Warmbad Faaker See Ossiacher See Tourismus GmbH was grounded 1998 when ten 
villages in the same region, with Villach as the centre, got together to cooperate with their 
marketing, this because of the same political reasons as for Wörthersee Tourismus GmbH. 
The company is owned of the villages with the major as representative and there are ten 
employees and another 25 co-workers in the villages. Villach-Warmbad Faaker See Ossiacher 
See Tourismus GmbH is not the same company as the tourist informations in the area, but 
they have a close collaboration and use the same intern information channels.  
 
There are three different divisions within marketing; one division that produces catalogues, 
one sales division and one service division that work with quality controls and to give 
information to the tourists. Except the common marketing the villages also have a common 
support for the hotels in the area and a common Internet service for the tourists through 
Villach-Warmbad Faaker See Ossiacher See Tourismus GmbH. 
 
The area contains of two lakes surrounded by mountains, and the area is ………. Square 
kilometres. To get to the destination the tourists can fly domestic to Klagenfurt, or by train, 
bus or car. Autobahn takes the visitors all the way to Villach. 
 
The company does not sell their own activities but they organise eight different activity-
fields; golf, health, family tourism, skiing, conventions, bikes, motorbikes and Italien tourism.  
 
 
Position 
 
Michor has an education in economics, concentrated in marketing and tourism. He has been 
working in Villach-Warmbad Faaker See Ossiacher See Tourismus GmbH since 2003 and, 
before that he worked with tourism marketing in one and the same company for ten years. 
 
 
Needs 
 
During the summer relaxing and peace and quiet are the largest needs that can be satisfied, 
and during the winter the need is to get activated firstly through skiing. Another need that can 
be satisfied during the winter season is recreation that is shown since many tourists visit spa 
and the warmbath located in the area.  
 
 
Segmentation 
 
The geographical variables the company has chosen to concentrate on during the summer 
season are Austria, Germany and the Netherlands. Central Europe, firstly the countries who 
border to Austria like, Check Republic, Hungary and Slovenia, are the most important 
geographical areas during the winter season. In total during all seasons Germany is the most 
important market followed by Austria, Hungary and Italy. Most of the domestic tourists come 
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from Vienna, they represent about ten per cent of the overnights during both the summer- and 
winter season.  
 
The company also looks to lifestyles variables when they segment the market. The lifestyles 
that are differential are health and peace and quiet. Another lifestyle variable is business 
travellers. 
 
Loyalty is important for the company. The younger generation is less loyal than the older 
generation, this shows because the younger generation choose a new destination for their next 
holiday even though they have been satisfied. This contributes to that the loyalty decreases in 
the area.  
 
Villach-Warmbad Faaker See Ossiacher See Tourismus GmbH has first of all looked at the 
season variables when segmenting the market. They have developed activities for all of the 
four seasons where the summer season is the main season with two million overnights. The 
rest of the seasons have around 600 000 overnights together. It is due to the camping that the 
summer season is the strongest period of time, the camping overnights stands for about 600 
000 out of the total two million overnights in the area. There are 29 camping places in the 
region. The tourists spend approximately € 93 during the summer season and approximately € 
126 during the winter season. The geographical variables have also been important when 
choosing segment because different seasons attract different countries. This has contributed to 
that the marketing is written in German, and some of the material is translated to English and 
Italian. 
 
 
Marketing channels 
 
The company work with marketing channels like TV, radio, press conferences and 
workshops. The homepage have 1.2 million visitors of potential tourist and they reached two 
million consumers via email during 2006. 
 
The latest marketing effort Villach-Warmbad Faaker See Ossiacher See Tourismus GmbH 
made was a TV-effort, this was their first and it showed to be successful. One episode of a 
famous music program was produced in the region, the company had to pay € 40 000 – 50 
000 for this. In the episode music was played and the nature was shown for the viewers. 
Stories about the area was also told. The viewers middle age was about 50 year and this is one 
of the company’s target group, and through this program the company reached out to up to 6-
8 million potential tourists. 
 
To reach out to children families the company have tried to turn to the children through 
marketing the region via Dr. Oetger, this is a company that sells children yoghurt. Villach-
Warmbad Faaker See Ossiacher See Tourismus GmbH logo is shown on Dr. Oetger’s 
homepage. There children can click on the link and read about the different activities in the 
region and win a holiday trip. This marketing channels also showed to be successful with 
about one million children visiting Villach-Warmbad Faaker See Ossiacher See Tourismus 
GmbH homepage via the link. Earlier it has been hard to reach out to children via catalogues 
and brochures. 
 
 
 



 - Bilaga 6 - 

The target groups expectations 
 
The expectations the tourists have when they come to the area are to get peace and quiet and 
good weather conditions. Because the area is located south of the Alps the weather is better 
than in the rest of the country. The tourists expect a good balance between the nature with the 
lakes and the mountains, and the city with the culture and the warmbath. 
 
 
Position 
 
To match the segments needs the company have adjust their marketing and created different 
positions for different markets. In Austria the area is known for the characteristic inhabitants 
and the good atmosphere. In Italy the area is market by highlighting the mountains, even 
though the Italian spend their holiday in the area around one of the lakes they say they have 
been by the mountains. Because the German tourists primary need is to relax the area is 
market as a calm and harmonic place there. 
 
Competitors 
 
Spain is the primary competitor because their tourism from abroad has increased from six to 
12 per cent during the same time Austria’s tourism from abroad has decreased from 12 to six 
per cent, this over ten years. The characteristics Spain have and that draws the tourists to go 
there are the sea and the good weather conditions. 
 
In Spain there are few but big investors that build big complex in the tourist areas with hotels 
with about 2000 beds. In the area where Villach-Warmbad Faaker See Ossiacher See 
Tourismus GmbH is active there are approximately 32 beds per hotel, this shows that there 
are a larger number of investors there. Because of the small number of investors in Spain they 
have a larger budget for marketing, in Villach-Warmbad Faaker See Ossiacher See Tourismus 
GmbH there are about 2250 investors who have to cooperate with their marketing which can 
create problems. With many different investors in the same area the quality can vary and 
therefore the tourists cannot be guarantied the same standard in all hotels which also 
contributes to difficulties when it comes to the marketing. 
 
 
Strengths and weaknesses 
 
The main strength is that the area is well known by tourists and that most of the visitors are 
pleased with their stay. This is positive for the company since free marketing can be seen by 
word of mouth.  
 
One factor that affect the income of the company from the tourists is how many nights the 
tourists spend in the area. The length of the holiday has decreased with about 25- 30 per cent 
the last 15 years when the tourists spent two days more in the area then they do today. This 
means the company must work with getting more guest overnights to be able to get the same 
income as before.  
 
The area, in which Villach-Warmbad Faaker See Ossiacher See Tourismus GmbH is active, 
does not completely depended on tourism because in the biggest city, Villach, there are a lot 
of other profession opportunities. In whole Austria there are about 17 per cent that works with 



 - Bilaga 6 - 

tourism, but in the company’s area there are only 7 per cent that are active. During the 
summer, when many have their holiday, a large number of the inhabitants rent out their spare 
rooms to earn some extra money. Because they are not dependent on this income they put 
little effort in marketing themselves and their activity. 
 


