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Abstract  

Titel:  “On a scale of five, I think a four”  

- A qualitative study about tourist business view on market 

communication, media channels and target groups 

 

Tourism is a growing industry that brings in a lot of money each year, range of 

activities increases and people travel more than ever before. More and more choose 

to move from rural areas to larger towns, at the same time when people are travelling 

they want to visit quieter places that can offer outdoor experiences in the nature. This 

is something that tourism businesses located in rural areas have a great advantage of. 

But when the range is large, it becomes important for firms to communicate with the 

market, to make the tourists choose to visit them.  

 

The purpose of this study is to investigate which media channels and target groups 

that tourism businesses use and how they reflect on the importance of communicate 

with the market. To find this out, interviews have been conducted with tree different 

entrepreneur, all located in Jämtland. The theory’s that has been used is strategic 

communication, public relations, market communication, media channels, social 

media and target groups. The result shows that all companies think that the 

communication with the market is an important part in the work with the company. 

The communication gets the business a chance to be seen and it becomes more easily 

to create relationships with the stakeholders. In order to promote their businesses, 

they use advertising, social media and websites. The conclusion of the study is that 

communication is very important for companies. It is easy to communicate but 

difficult to succeed because it´s many things the companies must take into account. 

There should be a strategy and a clear picture of what should be communicated and 

in what way. That is how they will succeed in the best way.  

 

 

 

 

 

Keywords: market communication, strategic communication, tourism business, 

media channel, social media, target group 
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Sammanfattning 

Titel: ”På en femgradig skala så tycker jag en fyra” 

En kvalitativ studie om turistföretags syn marknadskommunikation, 

mediekanaler & målgrupper 

Turismen är en växande industri som drar in stora summor pengar varje år, utbud av 

aktiviteter ökar och människor reser idag mer än någonsin förut. Samtidigt väljer fler 

och fler att flytta från landsbygden in till större städer, men när människor reser vill 

de besöka lugnare platser som kan erbjuda upplevelser i naturen . Detta är något som 

turistföretag som finns på landsbygden har stor nytta av . Men då utbudet är stort, 

blir det viktigt för turistföretagen att kommunicera med marknaden så att besökare 

väljer att besöka just dem. 

  

Syftet med denna uppsats är att undersöka vilka mediekanaler och vilka målgrupper 

turistföretag använder sig av samt hur de ser på betydelsen av att arbeta strategiskt 

med marknadskommunikation. För att ta reda på detta har intervjuer gjorts med tre 

olika entreprenörer, alla i Jämtland. Teorierna som används är strategisk 

kommunikation, public relationer, marknadskommunikation, mediekanaler, sociala 

medier och målgrupp. Resultatet visar att alla de intervjuade tycker att 

marknadskommunikation är en viktig del i arbetet med företaget. Med hjälp av 

kommunikation får verksamheterna en chans att synas och de kan enklare skapa 

relationer med sina intressenter. För att kommunicera använder de annonsering, 

sociala medier och webbplatser. Slutsatsen av undersökningen är att 

marknadskommunikationen är väldigt viktigt i arbetet med företagen. Att 

kommunicera är något som alla kan göra men det är desto svårare att lyckas då det är 

flera faktorer företagen måste ta hänsyn till. Det bör finnas en strategi och en klar 

bild av vad som ska förmedlas och på vilket sätt. Detta för att lyckas på bästa sätt.  

 

 

 

 

 

Nyckelord: Marknadskommunikation, strategisk kommunikation, turistföretag, 

mediekanal, sociala medier, målgrupp 
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1. Inledning  

I detta kapitel presenteras undersökningen. Även syftet och de frågeställningar som 

är centrala för undersökningen presenteras. I slutet av kapitlet ges en disposition 

av hela uppsatsen. 

Linda Lundmark, Roger Marjavaara och Dieter K. Müller beskriver i ”Turismen i 

Sverige: branscher och aktörer” turismen som en av de största näringarna i världen 

och menar att den växer i så gott som alla länder och utgör nästa 10 % av hela 

världens bruttonationalprodukt, BNP. Turistnäringen i Sverige är en omfattande 

verksamhet som omsätter mycket pengar varje år (Lundmark, Marjavaara & Müller 

2011: 18). Svenskar reser väldigt mycket och då främst inom landet (Aronsson, 

Tengling, Aronsson 1997: 17). Men även antalet besökare ifrån andra länder ökar 

(Lundmark, Marjavaara, Müller 2011: 19).  

 

Allt fler väljer att flytta ifrån landsbygden in till större städer. Då städerna ofta är en 

stressad miljö väljer människor att besöka lugna glesbefolkade områden under sin 

semester (Aronsson, Tengling, Aronsson 1997: 32). Det har blivit viktigare för turister 

att kunna komma nära naturen och besöka den (Blom m fl 2009: 25). Detta ger bra 

förutsättningar för de turistföretag som bedriver sin verksamhet på landsbygden.  

 

I Sverige finns det många olika turistaktiviteter att besöka, både under sommaren 

och under vintern. Naturen i Sverige har mycket att erbjuda då det finns olika sorters 

besöksmål. Fjäll, sjöar, kustområden och skogar lockar svenska och utländska 

turister (Aronsson, Tengling, Aronsson 1997: 38). De flesta företagen som verkar 

inom turistnäringen är småföretag och har oftast färre än 10 anställda (Aronsson, 

Tengling, Aronsson 1997: 85). 

  

Då det finns ett stort utbud av turistaktiviteter och de flesta företagen som verkar 

inom turismnäringen är småföretag blir arbetet med kommunikation viktigt. Det 

räcker inte med att det finns en attraktiv turistverksamhet att erbjuda utan det är 

viktigt att informationen kring dessa sprids för att det ska kunna komma besökare. 

Marknadskommunikation blir därför någonting som företagen aktivt måste arbeta 

med (Aronsson, Tengling, Aronsson 1997: 112).  Då det är småföretag som verkar 

finns inte alltid stora resurser att lägga på kommunikation. Det är därför en viktig 
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process som bör planeras noga för att på bästa sätt kunna utnyttja de resurser som 

finns.  

     

1.2 Syfte 

Syftet med denna uppsats är att undersöka vilka mediekanaler och vilka målgrupper 

mindre turistföretag använder sig av samt hur de ser på betydelsen av att arbeta 

strategiskt med marknadskommunikation. 

 

1.3 Frågeställningar 

För att kunna besvara syftet används tre frågeställningar: 

1) Vilken betydelse har marknadskommunikationen för de undersökta företagen? 

2) Vilka mediekanaler använder sig företagen av? 

3) Vilka målgrupper har företagen identifierat? 

 

1.4 Disposition 

 Kapitel 1: Inledning 

I detta kapitel presenteras undersökningen, syftet redovisas och även de 

frågeställningar som är centrala för undersökningen. I slutet av kapitlet finns en 

disposition som visar hur hela uppsatsen är upplagd. 

 

 Kapitel 2: Tidigare forskning och Teori 

I detta kapitel presenteras den teoretiska referensramen. Kapitlet inleds med en 

kort beskrivning av ämnet och sedan presenteras tidigare studier. Kapitlet 

avslutas med en redovisning av de olika forskningsteorierna strategisk 

kommunikation, public relations, marknadskommunikation, mediekanaler, 

sociala medier och målgrupp. 

 

 Kapitel 3: Metod och Material 

I detta kapitel presenteras den kvalitativa metoden som använts och även hur 

arbetet med intervjuerna gått till, både före och efter.  
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 Kapitel 4: Empirisk bakgrund 

I detta kapitel ges en kort presentation av de tre företagen som ligger till grund för 

denna uppsats. 

 

 Kapitel 5: Resultat & Analys 

I detta kapitel presenteras och analyseras det empiriska materialet. Detta sker 

utifrån tre kategorier, betydelse, kanaler och målgrupp där resultat, 

teorikoppling och analys är underrubriker för alla kategorier. I slutet av kapitlet 

finns en tabell som sammanfattar det som tagits upp i analyskapitlet. 

 

 Kapitel 6: Slutsatser & Slutdiskussion 

I detta kapitel återges syftet och frågeställningarna besvaras. Även en 

slutdiskussion som grundar sig på resultatet presenteras. I slutet av kapitlet ges 

förslag på fortsatt forskning inom ämnet.  
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2. Tidigare forskning & Teori 

I detta kapitel presenteras en kort bakgrund till ämnet och även tidigare forskning 

inom kommunikation och turism. Sedan förklaras den teoretiska referensram som 

går koppla till uppsatsens syfte. 

2.1 Bakgrund 

Turismen och resandet går att spåra ända tillbaka till 1500 år f kr. Turismen som 

fanns förut lever kvar än idag men har utvecklats. I samband med att människor fick 

det bättre ekonomiskt och att de fick mer fritid började turismen öka snabbt, detta 

främst under de senaste decennierna. Då det finns en efterfrågan försöker företag 

överträffa varandra genom att skapa nya koncept och informera intressenter om det 

som gör dem unika (Blom, Nilsson 2005: 6). Turistindustrin har som syfte att fylla 

människors fritid genom att anordna olika aktiviteter. Att kunna resa för nöjes skull 

har gått ifrån att vara något som överklassen enbart gjort, till något som de flesta gör. 

Att åka på semester har blivit något som idag förknippas med vila, människor åker på 

semester för att se något nytt och komma bort ifrån den vardagen de lever i (Blom, 

Nilsson 2005: 50 f). 

     

Det har även skett en utveckling av informations- och kommunikationsteknologin 

(IKT) som gjort att människor lättare kan få information om turistmålen som finns. 

Det tar idag inte lika lång tid att resa heller och det kostar inte heller lika mycket 

(Blom, Nilsson 2005: 50). Medierna präglar idag människors liv och har stor 

påverkan på dem. Då internet kommit har det blivit lättare för traditionella medier 

att sprida sig och det har även blivit lättare för människor och företag att sprida sina 

budskap (Hadenius, Weibull, Wadbring 2011: 18). Att medierna haft så stor 

genomslagkraft visar hur stark ställning de har och hur mycket de påverkar 

människor. Då människor ska orientera sig i omvärlden är de beroende av att kunna 

använda medier (Hadenius, Weibull, Wadbring 2011: 17).   

2.2 Tidigare forskning 

Det finns tidigare forskning som benämner olika former av kommunikation och 

turism. Nedan presenteras tidigare forskning inom mediekanaler och turism, något 

som är centralt för denna undersökning.  
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Dave Evans och Susan Bratton diskuterar i boken Social media marketing: an hour a 

day sociala mediers betydelse och hur word of mouth fungerar som en ny 

mediekanal. Word of mouth är ett begrepp som syftar på konversationer mellan 

människor. De menar att det finns likheter i hur sociala medier och word of mouth 

fungerar och de kan kopplas samman. Med hjälp av sociala medier skapas 

konversationer mellan företag och intressenter, men även konversationer 

intressenterna emellan. Även word of mouth bygger på konversationer människor 

har. Idag finns många olika forum där människor delar med sig av erfarenheter och 

upplevelser och det finns även olika ratingsidor där människor betygsätter 

upplevelser. Konversationerna kan vara positiva men även negativa. Detta är 

någonting, menar författarna, som företagen kan påverka. Att skapa bra eller för den 

delen dåliga erfarenheter för intressenterna gör att de konverserar därefter(Evans & 

Bratton 2012: 13).  

 

Både sociala medier och word of mouth är beroende av intressenterna och det är även 

de som upprätthåller och styr konversationens riktning. Word of mouth är en väldigt 

trovärdig källa för intressenterna och det är den formen av information som de har 

mest förtroende för (Evans & Bratton 2012: 13). Evans och Bratton menar att det är 

just pågrund av det höga förtroendet word of mouth har fått så stor genomslagskraft. 

Då människor ska göra val tar de hjälp av kollegor och vänner eftersom att de litar på 

deras åsikter. Det är detta som driver word of mouth men även sociala medier, att 

människor vill ta del av andras upplevelser och deras åsikter om saker (Evans & 

Bratton 2012: 20).  

 

Sanna Fors, Linda Flygt & Sandra Wall-Reinius skrev 2010 en rapport för 

Turismforskningsinstitutet ETOUR. Studien ”Svensk naturturism för den 

internationella marknaden” ingår i ett forskningsprojekt inom turism och 

upplevelser. Studien riktar sig till aktörer inom svensk turism och då främst inom 

naturturism. Rapporten undersöker hur naturturismen efterfrågas och hur framtiden 

ser ut för denna sorts turism. Fokuset är på en internationell marknad och syftet är 

att ta reda på hur utländska besökare eftertraktar svensk turism (Fors, Flygt & Wall-

Reninius 2010: 6). För att ta reda på detta har de intervjuat nio respondenter som har 

erfarenhet av området. Respondenterna består av sex olika företagare som jobbar 
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med turism i Sverige och tre direktörer som arbetar på VisitSwedens utländska 

kontor (Fors, Flygt & Wall-Reninius 2010: 7). 

 

Resultatet Fors, Flygt och Wall-Reinius kommer fram till är att de utländska 

besökarna är väldigt intresserade av svensk turism och besöker gärna naturen. Det 

som lockar den utländska marknaden är den orörda natur som finns i Sverige och 

chansen att kunna utföra olika aktiviteter i skog, på fjäll och i skärgården. Det är 

dagsaktiviteter som är populärast och de utländska besökarna väljer oftast att besöka 

norra Sverige.  Rapporten placerar in besökarna i en målgrupp och menar att de 

kännetecknas av välutbildade människor som har ett stort intresse för natur men 

även för kultur och historia. Denna målgrupp åker på paketresor, alltså färdiga, 

schemalagda resor som sträcker sig från någon dag uppemot en vecka(Fors, Flygt & 

Wall-Reninius 2010: 20).  

 

De intervjuade menar att företagen som bedriver turismverksamheter bör 

kommunicera med de utländska besökarna på internet genom hemsidor och 

Facebook. Samarbete mellan organisationer och företag men även mässor och 

workshop lyfts fram som bra kommunikationskanaler (Fors, Flygt och Wall-Reinius 

2010: 22).  

 

2.3 Strategisk Kommunikation 

Jesper Falkheimer och Mats Heide diskuterar strategisk kommunikation i sin bok 

”Reflexiv kommunikation: Nya tankar för strategiska kommunikatörer”. Strategisk 

kommunikation är ett begrepp som är vanligt förekommande bland organisationer 

och företag men även i vardagen. Författarna Falkheimer och Heide beskriver 

begreppet som kommunikation som ska uppnå ett förutbestämt mål. För företag är 

kommunikationen någonting som är väldigt komplext då det finns olika faktorer som 

påverkar strukturen. Då gränsen mellan företags fysiska och symboliska värde inte 

alltid är självklara har kommunikationen fått en allt mer betydande roll (Falkheimer 

& Heide 2003: 16ff).  

 

Ordet strategi kan betyda olika saker men i företagssammanhang syftar strategi på 

företagets arbete för att uppnå ett visst fastställt mål med de resurser som finns. Då 
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ordet används inom organisationssammanhang syftar strategi på hur målen ska nås. 

Det finns alltså en koppling mellan mål och strategi inom strategisk kommunikation 

(Falkheimer & Heide 2003: 18). Författarna applicerar ofta sina teorier på större 

företag och det är något som bör finnas i åtanke. Vissa av deras resonemang är dock 

väldigt centrala även för mindre företag och teorin är därför aktuellt att använda i 

denna undersökning.  

 

I artikel “Defining strategic communication” diskuterar forskaren Kirk Hallahan med 

en rad andra forskare hur den strategiska kommunikationen kan definieras och hur 

den fungerar. Hallahan et al. menar att strategisk kommunikation handlar om hur 

företag presenterar och främjar sig. Ledare och anställda inom företaget har en viktig 

roll men även relationsbyggande och nätverkande med intressenter är en viktig del i 

det strategiska arbetet (Hallahan et al. 2007: 7).  Forskarna menar att företag 

dagligen kämpar med att fånga intressenternas och allmänhetens uppmärksamhet 

för att kunna skapa lojala, hållbara relationer med dem. När de bestämmer hur detta 

ska gå till och vilka resurser som ska användas, tas strategiska beslut av företagen 

(Hallahan et al. 2007: 4).  

 

2.3.1 Public Relations 

“Management of communication between an organisation and it´s public” detta är 

Larissa A. Grunig, James E. Grunig och David M. Doziers förklaring av public 

relations. Public Relation syftar till företags sätt att skapa goda relationer med 

intressenter. Relationerna skapas med hjälp av kommunikation företag och 

intressenter emellan (Grunig, Grunig & Doziers 2002: 2). Författarna menar att 

företag blir mer effektiva då de använder sig av public relations (Grunig, Grunig & 

Doziers 2002: 93). Detta pågrund av de långvariga relationer som skapas och som 

hjälper företaget nå sina mål (Grunig, Grunig & Doziers 2002: 97). För att public 

relations ska fungera så effektivt som möjligt är det viktigt att den har en naturlig del 

i företagets planering av kommunikationen (Gruning & Doizer 1992: 3).  

 

Public relations kopplas ofta samman med organisationskommunikation och gränsen 

mellan dem kan ibland vara svår att urskilja. Organisationskommunikation syftar 

som namnet säger, på kommunikation inom organisationen. Public relations däremot 

har syftat till att skapa en eftertraktad bild av organisationen för att skapa relationer 
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med intressenter. Forskningen kring public relations har dock på senare tid 

utvecklats och blivit bredare.  Forskare menar att gränsen mellan 

organisationskommunikation och public relations inte är av någon betydelse utan 

fokuset bör istället ligga på organisationens strategiska kommunikation (Heide, 

Johansson & Simonsson 2012: 75).  

2.3.2 Marknadskommunikation 

Författaren Rita Mårtenson förklarar marknadskommunikation i boken 

Marknadskommunikation. Hon menar att företag tar hjälp av 

marknadskommunikation för att skapa igenkännande och för att förmedla det 

varumärket står för. Genom att skapa associationer glöms inte varumärket bort lika 

lätt utan finns kvar i människors minne. Vidare menar Mårtenson att begreppet 

marknadskommunikation har utvecklats de senaste decennierna och idag syftar 

begreppet på den kontakt företag tar med sina intressenter i syfte att påverka dem. 

Det handlar om att påverka deras syn på produkterna men även deras syn på 

företagets anseende. För att kunna påverka intressenterna använder sig företagen av 

kommunikation som de förmedlar med hjälp av olika medier (Mårtenson 2009: 18f). 

Jesper Falkheimer menar att marknadskommunikationen bara är en liten del av en 

stor helhet och att det är helhet som företag arbetar med (Falkheimer 2001: 95).  

 

Enligt Johan A. Ledingham är kommunikationen med marknaden en viktig del i 

skapandet av relationer med intressenter. Det är även en viktig del i underhållandet 

av de relationer som redan finns. Att hela tiden kommunicera med marknaden är 

enligt Ledingham av intresse för både företagen själva men även för intressenterna 

(Ledingham 2003: 190).  

2.4 Mediekanaler 

Larsåke Larsson diskuterar i boken “Tillämpad kommunikationsvetenskap” olika 

medier och medieval. Larsson menar att det de senaste decennierna har skett en stor 

utveckling av medierna vilket resulterat i att det idag finns ett stort utbud av medier 

inom PR - och informationsverksamheten (Larsson, 2008: 203). Författaren 

diskuterar även hur företag bör arbeta när val av mediekanaler ska göras. Det finns 

flera saker att ha i åtanke och ett första steg är att bestämma vilken inriktning som 

passar för organisationens intressenter, om flera olika medier ska användas eller om 

en mediekanal är tillräcklig (Larsson, 2008: 204). Det finns olika medier att tillgå och 
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som tidigare nämnt är utbudet idag stort. De olika mediekanalerna passar i olika 

situationer, når olika målgrupper och har olika effekter.  Larsson hänvisar till 

professorerna Sven Windahl och Benno Signitzer som gjort upptäckten att mindre 

och smalare medier används mer och att de stora breda medierna inte används lika 

frekvent längre (Larsson 2008: 206f). 

 

Larsson delar in de olika medier som finns i fem olika kategorier, muntliga medier, 

tryckta medier, elektroniska medier, bild- och ljudmedier och aktiviteter och 

arrangemang. Dock är vissa medier svåra att placera in i någon specifik grupp då de 

är så pass breda i sin karaktär. Dessa kategorier kännetecknas av olika saker och har 

olika fördelar men även nackdelar (Larsson 2008: 207).  

 

Författaren menar att de muntliga medierna ofta är bäst då det innebär personlig 

kommunikation. Det som bör finnas i åtanke är att denna kommunikation enbart kan 

ske vid mindre målgrupper. De tryckta medierna där annonsering ingår är ett snabbt 

medium som når en bred publik. Nackdelen är den korta livslängd mediet har och det 

höga pris annonsering har. Elektroniska medier har utvecklats snabbt och har fått en 

betydande roll för företag och organisationers kommunikation, speciellt den 

datormedierad kommunikation som har snabb spridning. Radio och tv-reklam men 

även utomhusreklam som ligger under kategorin bild- och ljudmedier används 

frekvent av vissa företagstyper, så som vid försäljning av hygienvaror. 

Utomhusreklam når enbart en viss grupp människor då de ofta är placerade i 

tätorter. Slutligen nämner Larsson aktiviteter och arrangemang vilket innefattar 

bland annat mässor och evenemang. Inom dessa förekommer ofta kombinationer av 

både bild, text, ljud och personlig kommunikation. Ofta kommer företag i kontakt 

med sina intressenter under dessa arrangemang men kan samtidigt vara en 

komplicerad process (Larsson 2008: 210f).   

 

Larsson menar att det är bättre att använda sig av flera medier för att skapa 

synergieffekt och för att vara säker på att nå sina intressenter.  Författaren trycker 

även på vikten av att återge samma budskap i de olika medierna som används. Detta 

för att skapa tilltro och för att framstå trovärdiga (Larsson 2008:214).  



14 
 

2.4.1 Sociala medier 

Lynn R Kahle & Pierre Valette-Florence menar att internet har utvecklats något 

oerhört på senare tid vilket lett till att social medier har växt fram och fått blivit ett 

frekvent använt medium. Medierna har olika format där Facebook, Twitter, Youtube, 

bloggar och forum är några av de populäraste och mest använda. Trots att medierna 

ser olika ut har de alla liknande egenskaper. Genom sociala medier går det nå ut till 

många människor vilket gör det lätt att sprida information. Medierna gör det även 

möjligt att nå mindre utvalda grupper.  De sociala medierna används ofta av företag i 

marknadsföringssyfte och till spridning av information. Företag får genom sociala 

medier även chans att interagera med intressenter på ett enkelt sätt och kan på så sätt 

bemöta klagomål och chans till feedback (Kahle & Valette-Florence 2012, 237ff). 

 

Lena Carlsson menar även att en fördel med att använda sig utav sociala medier i 

kommunikationssyfte är att det kan vara billigare än andra medier. Även hon menar 

att det är ett snabbt sätt att sprida saker på, många kontaktytor skapas och företagen 

kan få närmare kontakt med sina intressenter (Carlsson 2011: 33).  

2.5 Målgrupp  

För att kunna välja rätt mediekanal och rätt budskap bör den som utformar 

kommunikationen veta vilken den tänkta målgruppen är, detta menar Lars Palm i 

boken ”Kommunikationsplanering; en handbok på vetenskaplig grund” (Palm 

2006: 29). Det finns en rad olika saker att tänka på och ta hänsyn till när det kommer 

till målgrupper, kommunikationen bör utformas utifrån deras behov. Det 

grundläggande är att de som ska ta del av informationen ska vara intresserade av att 

ta del av den (Palm 2006: 59). Företag bör arbeta för att fånga målgruppens intresse 

och att försöka bibehålla det.  Vidare menar författaren att det är budskapet och 

kommunikationen som ska ligga till grund vid val av mediekanal. Medierna har olika 

egenskaper och passar till olika ändamål (Palm 2006: 75).  

 

Vid en liten målgrupp är det enklare att skapa nära kontakt för företagen. Det blir 

även lättare att skräddarsy kommunikationen till varje enskild individ. Författaren 

menar även att det är större chans att målgruppen agerar ju mer företagen 

kommunicerar med dem (Palm 2006: 78).  Larsåke Larsson diskuterar i boken 

”Tillämpad kommunikationsvetenskap” hur arbetet med målgrupper bör gå till.  Han 
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menar att det är viktigt att lära känna gruppen noga och förstå sig på dem, detta 

menar han är basen för planeringen av kommunikationen. Larsson trycker även på 

att de som utformar kommunikationen bör ha kunskap om hur vi människor tar till 

oss information och vilka problem som kan dyka upp (Larsson 2008: 143).  

 

 Ibland är målgrupper stora och består av olika grupper av människor. Då bör 

målgruppen brytas ner och delas in i flera mindre grupper (Larsson 2008: 149). 

Människor har olika medievanor, använder olika medier och föredrar olika medier 

(Larsson 2008: 152). Det blir då lättare att nå sin målgrupp om den bryts ner i flera 

små så att liknande människor med liknande medievanor grupperas för sig. Dock 

menar Larsson att detta leder till att flera olika mediekanaler bör användas vilket är 

kostsamt (Larsson 2008: 149). 
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3. Metod & Material  

I detta kapitel presenteras den kvalitativa metoden som används. Även hur arbetet 

med intervjuerna gått till presenteras. 

3.1 Kvalitativ metod 

För att uppsatsens syfte ska kunna besvaras har en kvalitativ metod valts. Den 

kvalitativa metoden används för att skapa förståelse för hur ett fenomen fungerar och 

har fokus på ord och inte på siffror som är vanligare vid en kvantitativ metod 

(Justensen & Mik-Meyer 2011: 13). Vid en kvalitativ metod ligger intresset i att 

försöka förstå hur människor tänker och resonerar (Trost 2010: 32). Då denna 

uppsats ska skapa förståelse för kommunikation och dess betydelse för företagen som 

valts, passar den kvalitativa metoden bättre än en kvantitativ. Forskningsdesignen 

som används är en komparativ. Denna syftar till att jämföra olika situationer 

(Bryman 2011: 80).  

 

Under arbetet med en kvalitativ metod samlas material in samtidigt som analysen 

genomförs, det sker en växelverkan. Forskaren försöker förstå hur människor agerar 

och vad handlingarna betyder. Då det är helhetsbilden som är det intressanta att 

undersöka består inte undersökningen av lika många representanter som vid en 

kvantitativ undersökning (Nationalencyklopedin 2013). Då den kvalitativa metoden 

har ett fåtal representanter är det svårt att generalisera det resultat som forskaren 

kommer fram till. Bara för att en undersöknings resultat visar på en sak betyder inte 

det att det är lika för resten av populationen. Resultatet i undersökningen diskuteras 

istället i koppling till teorin för att dra teoretiska slutsatser (Bryman 2011: 369). Detta 

är något som bör finnas i åtanke när resultatet diskuteras. Det denna undersökning 

visar kommer inte vara helt representativt för alla små turistverksamheter runt om i 

Sverige. Undersökningens resultat ger dock en indikation på hur de använder sig av 

kommunikation och hur de resonerar kring betydelsen av den.  

  

Det finns flera olika metoder inom den kvalitativa ansatsen som kan användas för att 

undersöka materialet (Bryman 2011: 344). Vid en intervju skapas kunskap mellan 

intervjuaren och personen som intervjuas. Hur kvalificerad denna kunskap blir beror 

på intervjuarens färdigheter gällande utformning av frågor och följdfrågor (Kvale & 

Brinkmann 2009: 98).  
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För att kunna få djupare förståelse och för att kunna skapa en uppfattning om 

kommunikationens betydelse samt vika mediekanaler företagen använder och vilka 

målgrupper de identifierat har intervjuer valts att göra. Intervjuer kan se olika ut och 

vara upplagda på olika sätt. Vid en semistrukturerad intervju utgår personen som 

utför intervjun ifrån huvudfrågor som skrivits innan. Det är dock möjligt att gå ifrån 

de förutbestämda frågorna för att ställa följdfrågor då det är viktigt att utgå ifrån 

intervjupersonens situation (Justensen & Mik-Meyer 2011: 46 f).  I denna 

undersökning används en semistrukturerad intervju för att kunna ställa följdfrågor 

ifall någonting intressant kommer upp som är viktigt att spinna vidare på. Att kunna 

gå ifrån frågorna är bra då det kan finnas saker som inte tidigare funderats över men 

som under intervjuns gång anses vara viktigt att fråga.  

  

Även fast intervjuer kan ge mycket information finns det nackdelar med metoden. 

Trots att intervjuer kan ta åtskilda timmar, blir kontakten ibland bara ytlig och kan 

leda till distans mellan intervjuaren och den som intervjuas. Då en intervju utförs 

avbryter den som intervjuas det den håller på med och går ifrån miljön den verkar i, 

detta leder till att intervjuaren inte får chansen att se hur personen agerar (Bryman 

2011: 440 f). Efter att för- och nackdelar vägts mot varandra har intervjuer valts då 

dessa anses kunna generera så pass mycket information att syftet och 

frågeställningarna kommer kunna besvaras.  

3.2 Avgränsning 

En geografisk avgränsning till företag som verkar i Jämtlands län har gjorts. 

Jämtland är ett län som har stor turistnäring och det finns ett stort utbud för 

besökande turister. Det är även intressant då inte liknande studie därifrån hittats och 

inte heller studier med de utvalda företagen. 

  

För att kunna göra djupare och mer ingående intervjuer med företagen har antalet 

företag begränsats till tre. Då syftet är att ta reda på vilka mediekanaler företagen 

använder och vilka målgrupper de identifierat samt hur de ser på betydelsen av att 

arbeta med marknadskommunikation, kommer det att behövas längre intervjuer. 

Dock kommer ingen analys av innehållet i de mediekanaler som företagen använder 

att göras då fokuset enbart ligger på vilka kanaler de använder. 
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3.3 Urval 

Det material som denna undersökning bygger på består av intervjuer som gjorts med 

tre olika entreprenörer som alla har lyckats bygga upp ett turistföretag som har 

besökare ifrån hela Sverige. Karaktäristiskt för alla företagen är att de är småföretag 

och de bedriver någon form av turismverksamhet. Leif Aronsson och Monica 

Tengling listar fem olika verksamhetsområden inom rese- och besöksnäringen, sälja, 

resa, bo, äta och göra (Aronsson & Tengling 2003: 21).  Företagen som valts bedriver 

alla en verksamhet som placeras inom kategorin Göra. Till detta hör attraktioner och 

upplevelser som ofta kopplas samman med en aktivitet (Blom m fl 2009: 20 f). Detta 

för att få en mer enhetlig och specificerad undersökning. 

 

I val av företag har storleken på företagen haft påverkan då syftet med uppsatsen är 

att undersöka mindre turistföretag. För att precisera storleken har fåmansföretag 

valts. Detta innebär att företagen som valts enbart har ett fåtal anställda, i vissa fall 

inte någon alls. Företagen som intervjuats har nationella besökare och går med vinst. 

Vad de omsätter är inget som kommer att analyseras, dock finns det med i 

beskrivningen av företagen för att läsaren ska få en bild av företagets storlek.  

 

Vid en kvalitativ undersökning är det inte lika viktigt som vid en kvantitativ 

undersökning att urvalet är representativt. Det som dock bör finnas i åtanke är att 

urvalet ska vara heterogent så att inte enbart liknande människor undersöks (Trost 

2010: 137). När forskningsfrågan styr vilka som ska intervjuas för att få ett relevant 

urval görs ett målinriktat urval (Bryman 2011: 434). I valet av företag har riktlinjerna 

ovan, storleken, nationella besökare och Göra agerat utgångspunkter och utifrån dem 

har kontaktat tagits med företag som varit känt att de passar inom denna 

beskrivning. 

3.4 Tillförlitlighet 

För att undersökningen ska bli så väl genomförd som möjligt och för att resultatet ska 

bli trovärdigt finns det två begrepp att tänka på, reliabilitet och validitet. Dessa 

begrepp är huvudsakligen riktade till kvantitativa undersökningar men används även 

vid kvalitativa, dock inte på samma sätt (Bryman 2011: 351). För att få hög reliabilitet 

vid en intervju ligger fokuset på att uppmärksamma kroppsspråk, förändring i 

ansiktsuttryck eller tonfall och att tolka missuppfattningar som sker (Trost 2010: 
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132). Dessa saker är någonting viktigt att tänka på vid utförandet av intervjuerna, att 

försöka uppmärksamma allt som avviker från frågorna och som kan vara värt att 

analyser djupare. Vid analysen kan till exempel tonfall och kroppsspråk visa på saker 

som den intervjuade anser vara extra viktig eller för den delen oviktiga. Då attityder 

undersöks är det viktigare att undersöka dessa faktorer, i denna undersökning blir 

det inte lika centralt.  

  

Vid en kvalitativ intervju handlar validitet om att få en uppfattning om hur den som 

intervjuas uppfattar och menar med ett specifikt ord eller en företeelse. Det som är 

intressant är att få reda på hur personen ser på vissa saker (Trost 2010: 133). För att 

få hög validitet blir det viktigt att tänka på hur frågorna formuleras som ställs till 

företagarna så att underliggande värderingar koms åt. Ifall detta inte kommer fram 

genom de förutbestämda frågorna kommer följdfrågor ställas för att leda in personen 

på rätt spår och på så sätt få reda på det som är av intresse. För att öka 

trovärdigheten ska den som utför intervjun inte föra över sina egna åsikter på 

personen som intervjuas så att svaren påverkas. Det är viktigt att försöka vara neutral 

i sitt sätt och låta den intervjuades åsikter komma fram (Trost 2010: 134).  Det är i 

stort sätt omöjligt att vara helt objektiv men bara genom att tänka på vilka ordval 

som används under intervjuerna och inte använda ledande ord kommer inte åsikter 

komma fram lika tydligt och undersökningen får då högre validitet.  

3.5 Genomförande 

För att kunna göra så bra intervjuer som möjligt och för att kunna få så mycket 

information som möjligt av företagen har det varit väldigt viktigt att förebreda sig väl. 

Även efterarbetet har varit viktigt för att uppsatsen ska få god validitet och 

reliabilitet. För att få en stadig grund att stå på och tips på hur intervjun ska gå till 

men även i förberedandet av frågorna, har Jan Trost bok Kvalitativa intervjuer lästs. 

Boken ger råd på hur man som intervjuare bör tänka genom hela processen, från att 

ta kontakt till att bearbeta materialet efter att intervjun genomförts.  

 

Själva intervjuerna skedde hos varje företag och det var ägarna själva som 

intervjuades. För att underlätta analysarbetet spelades alla intervjuer in. Detta även 

för att inte något viktigt skulle glömmas, vilket kan ske om enbart anteckningar förs.   
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Efter att intervjuerna genomförts finns inga specifika tekniker som underlättar 

efterarbetet utan det är upp till intervjuaren att komma på (Trost 2010: 147).  Efter 

att intervjuerna genomförts renskrevs materialet omgående med hjälp av 

inspelningarna. Fördelen med detta är att intervjun finns färskt i minnet och det blir 

lättare att komma ihåg vad som sas under intervjun. Efter att ha renskrivit materialet 

skapades stödord för varje företag utefter analyskategorierna.   
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4. Empirisk bakgrund 

I detta kapitel kommer en kort presentation av de tre företag som har intervjuats 

och som ligger till grund för denna undersökning. 

Företag A, Moose Garden, bedriver sedan 17 år tillbaka älgvisning i en liten by i 

mitten av Jämtland. De har lyckats få ett antal älgar tama och anordnar då visningar 

där besökare får chansen att klappa och mata dem. Det är två som jobbar på 

företaget, med undantag på sommaren då de tar hjälp av sommarjobbare. Företaget 

har ungefär 25 ooo - 30 000 besökare varje år.  Att de startade företaget var lite av en 

slump. De hittade en övergiven älgkalv som de tog hand om och som sedan blev tam. 

Då det senare var flera människor som var intresserade av att träffa älgkalven 

utvecklades en affärsverksamhet. Idag har de sex älgar men det har varit uppemot 20 

stycken under en tid. De har valt att satsa på en typisk svensk sak, älgen. Och genom 

att utveckla andra produkter förstärker de älgen med dessa och gör det intressant. De 

tillverkar även älgpapper av spillningen, tillverkar älgost av älgmjölken, bedriver 

stugverksamhet och anordnar konferenser. Alla de olika verksamheterna har 

företaget valt att ge liknande namn för att skapa igenkännande (Intervju med ägaren 

Sune Häggmark 2013-12-03).  Företaget hade under 2012 en omsättning på 1 065 

000 kr (Allabolag.se 2013-12-06).  

  

Företag B, MK hästtjänster, driver en hästgård i södra delen av Jämtland och 

anordnar olika aktiviteter. Under våren och hösten bedrivs en ridskola som har ett 20 

tal barn och ett 20 tal vuxna som varje vecka tar lektioner. Under hela året anordnas 

olika ridturer till olika ställen. Dessa turer är olika långa, i olika terräng och erbjuder 

vissa specifika saker. Under en av turerna sker ett samarbete med en ostgård och då 

får besökarna rida till ostgården och provsmaka ostar. Högsäsongen för turerna är 

under sommaren när människor har semester.  Under sommaren 2013 flyttade även 

verksamheten till en fäbodvall, där besökare kunde bo, fika våfflor och rida olika 

turer. En fäbodvall är ett ställe oftast beläget i skogen där bönder förr i tiden bodde i 

små stugor med sitt boskap under somrarna. Denna fäbodvall är sedan tidigare känd 

och har bedrivit våffelförsäljning under flera år. När de sedan skulle lägga ner sin 

verksamhet blev företag B erbjuden att ta över.  
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Företaget startade för två år sedan och det har sedan dess enbart varit ägaren som 

jobbat med företaget. Dock sker samarbete med skolor och praktikantelever tas emot 

som hjälper till att sköta alla hästar. Företaget startade då ägaren hade ett intresse för 

hästar och möjligheten att utveckla en affärsverksamhet fanns då hon hade stall och 

ett antal hästar (Intervju med ägaren Malin Karlsson 2013-12-06). Företaget hade 

under 2012 en omsättning på 200 000 - 290 000 kr (Allabolag.se 2013-12-06).  

    

 Företag C, Explore Åre, är ett aktivets - och upplevelseföretag beläget i Åre. De har 

som affärside att skapa så roliga aktiviteter som möjligt till sina gäster. De har en rad 

olika aktiviteter året om, så som klättring, hundspann, snöskoter, airboard och 

teambuilding. Det är både företag, privatpersoner och skolklasser som tar del av 

deras aktiviteter. De anordnar även aktiviteter till möhippor och svensexor. Idag är 

det två stycken som jobbar med företaget men under året kommer det in olika guider 

som jobbar med de olika aktiviteterna, under ett år kan det vara uppemot tio olika. 

Ägaren hade tidigare ett företag som sysslade med aktiviteter, samtidigt var det en 

annan företagare i Åre som även han anordnade olika aktiviteter. För tre år sedan 

slog de ihop sina verksamheter och bildade företag C, detta för att skapa 

synergieffekter då de hade olika aktiviteter. Efter ett år köpte sedan intervjupersonen 

ut den andra killen och började köra själv (Intervju med ägaren Rickard Fredriksson 

2013-12-09). Företaget hade under 2012 en omsättning på 1 496 000 kr (Allabolag.se 

131210). 
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5. Resultat & Analys 

I detta kapitel presenteras och analyseras det empiriska materialet och kopplas 

samman med de olika teorierna som tidigare presenterats. I slutet av kapitlet finns 

en tabell som sammanfattar det som tagits upp i detta kapitel. 

Syftet med denna uppsats är att undersöka vilka mediekanaler och vilka målgrupper 

turistföretag använder sig av samt hur de ser på betydelsen av att arbeta strategiskt 

med marknadskommunikation. Analysen har delats in i tre kategorier, Betydelse, 

Mediekanaler och Målgrupp. Även underkategorier används för att underlätta 

arbetet och för att göra kapitlet mer strukturerat. 

 

5.1 Betydelse 

5.1.1 Resultat 

Alla de intervjuade företag vittnar om att det är av betydelse att arbeta strategiskt 

med marknadskommunikationen. Marknadskommunikationen används av företagen 

för att uppmärksamma nya intressenter om deras verksamhet och för att visa vad de 

har att erbjuda. Kommunikationen används även för att kommunicera med redan 

befintliga intressenter och på så sätt underhålla den relation som byggts upp. 

Den är väldigt viktig, eftersom vi riktar oss mot utlänningar måste folk veta 

om att vi finns här. Är man i jämtland är man lite vid sidan om. [---]Det gäller att få dem 

att sticka upp hit och det funkar. (Ägare företag A). 

 

Enligt ägare till företag C har kommunikationen med intressenterna en betydande 

roll. 

 

På en femgradigskala så tycker jag en fyra. (Ägare företag C). 

 

Företag C menar även att det är viktigt att ha en klar strategi över hur 

kommunikationen ska se ut och vad den ska förmedla. Det är viktigt att ge en 

rättvis och trovärdig bild av verksamheten. Ägaren menar att om en klar bild över 

vilket budskap som ska kommuniceras finns, blir det lättare att forma 

kommunikationen. Detta är även något som alla företagen trycker på, vikten av att 

förmedla en rättvisande bild av företaget. De menar att kommunikationen måste 

stämma överens med verksamheten och att den bild som kommuniceras är den bild 
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som intressenterna får av verksamheten då de kommer på besök. Företagen menar 

att det är bättre att besökarna blir positivt överraskad än att de inte tycker 

verksamheten håller den standard de lovat. De menar att det är viktigt att veta hur 

företaget vill bli uppfattat och hur de vill framstå. Ägaren till företag B menar även att 

kommunikationen med potentiella och befintliga intressenter gör att hon får chans 

att visa upp den verksamhet hon byggt upp och även chansen att visa vad som skiljer 

hennes verksamhet åt jämfört med andra. 

 

[...] så att de ska komma just till mig och rida. Att jag har det lilla extra på mina ridturer. 

(Ägare företag B). 

 

De intervjuade företagen betonar fördelar som kommer av att kommunicera med 

intressenter på marknaden. Företagen blir mer effektiva då de kan interagera med 

dem och på så sätt skapa närmare relationer. Utifrån ett affärsperspektiv menar 

företagen att detta är något som gynnar verksamheten ekonomiskt då det är stor 

chans att besökarna kommer tillbaka.  

5.1.2 Teorikoppling 

Jesper Falkheimer och Mats Heide menar att strategisk kommunikation används för 

att nå ett förutbestämt mål. Med hjälp av kommunikation arbetar företag för att nå 

sina mål. Författarna menar dock att det kan vara svårt då kommunikationen för 

företag kan vara komplex då den påverkas av olika faktorer (Falkheimer & Heide 

2003: 16ff). Företagen i denna undersökning använder sig av strategisk 

kommunikationen för att kommunicera med sina intressenter. Även de har 

uppmärksammat den komplexa sidan och menar att svårigheten i att kommunicera 

ligger i att lyckas kommunicera rätt bild. Om företagen visar upp verksamheten ur ett 

snedrivet perspektiv får det konsekvenser för företagen då besökarna känner sig 

lurade.  

 

Hallahan et al. nämner även den strategiska kommunikation och menar att det 

handlar om hur företag presenterar sig (Hallahan 2007: 7). Detta är något som 

företag B nämner då ägaren anser att genom att arbeta strategiskt med 

kommunikationen får hon chansen att visa vad hennes verksamhet erbjuder och även 

chansen att förmedla den bild av företaget som hon anser är den rätta.  
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Författaren Rita Mårtensson menar att företag med hjälp av 

marknadskommunikation försöker skapa associationer och igenkännande. Detta för 

att intressenterna ska komma ihåg företaget och vad de står för (Mårtenson 2009: 

18f). Företag A som har liknande namn på alla olika verksamheter har anammat det 

som Mårtenson benämner angående marknadskommunikation. Genom att ha 

liknande namn skapas igenkännande som Mårtenson nämner att företag arbetar mot. 

 

Något som nämns i teoridelen och som även företagen har poängterat är betydelsen 

av att skapa relationer till sina intressenter. Larissa A. Grunig, James E. Grunig och 

David M. Doziers förklarar begreppet Public Relations och menar att företag arbetar 

mot att skapar goda relationer med sina intressenter. Dessa relationer menar 

författarna skapas genom kommunikation mellan företag och intressenter (Grunig, 

Grunig & Doziers 2002: 2). . Enligt forskaren Johan A. Ledingham är 

kommunikationen av intresse för både företagen och intressenterna (Ledingham 

2003: 190).  Att använda sig av kommunikation för att skapa relationer är något som 

företagen gör och som de anser är betydelsefullt. De nämner även att det blir lättare 

att interagera med intressenterna och på så sätt skapa relationer. Enligt Ledingham 

är även intressenterna intresserad av att veta vad företagen erbjuder och då är 

kommunikationen inte enbart något som främjar företagen.   

5.1.3 Analys 

I jämförelse mellan forskarnas och företagens syn på kommunikation framkommer 

likheter. Chansen att skapa relation till sina intressenter nämns frekvent av båda 

parter. Att det finns likheter i tankegångar tyder på en likartad syn på 

kommunikationens egenskaper hos forskarna och företagen som intervjuats. 

 

Både företagen och Falkheimer och Heide tar upp svårigheter med det strategiska 

arbetet med kommunikation.  Dock finns det skillnader i vad de nämner. Forskarna 

menar att den är komplex för att många faktorer påverkar företagets kommunikation 

medan företagen i denna undersökning menar att svårigheten ligger i att 

kommunicera rätt bild. Även fast det finns skillnader i resonemanget mellan 

företagen och Falkheimer och Heide så visar de båda att det inte är helt enkelt att 

använda sig strategiskt av kommunikation. Detta kan tolkas som att det är svårt att 
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kommunicera rätt sak på rätt sätt och att det är många faktorer att tänka på och som 

påverkar kommunikationen.  

 

Forskarna nämner i samband med strategisk kommunikation att kommunikationen 

ska hjälpa företag att nå förutbestämda mål. Detta är inget som företagen under 

intervjuerna nämner, att det finns specifika mål som styr kommunikationen. Detta 

kan tyda på att företagen inte har klara mål som de försöker nå med hjälp av 

kommunikation men kan även tyda på att de inte delar åsikt med forskarna. I 

resultatet av intervjuerna går det dock hitta underliggande mål. Att förmedla en bra 

bild av företaget och på så sätt locka intressenter är något som alla företagen 

diskuterar och som går koppla till deras kommunikation. 

 

5.2 Mediekanaler 

5.2.1 Resultat 

Utifrån intervjuerna med de tre utvalda företagen framkommer det vilka 

mediekanaler de använder sig av i sin kommunikation. Det finns likheter i val av 

mediekanal företagen emellan. De använder sig alla av annonsering, både i dagspress 

på internet.  Gällande annonsering i dagspress är det i lokala tidningar som 

annonserna läggs i. Vidare använder företagen även hemsidor för att informera om 

verksamheten och aktiviteterna, sociala medier för att kommunicera och de besökare 

som kommer till företaget. Företag A satsar stort på dagspress och tv och menar att 

de hjälper honom mycket i sin kommunikation till intressenterna. 

 

Media är mina bästa vänner och jag använder dem så mycket som det går. 

(Ägare företag A). 

 

Ägaren till företag A förser gärna journalister med information, då han menar att 

detta är till fördel för båda parter. Något som urskiljer företag A i sitt mediekanalval 

är en webbkamera som finns på företagets hemsida. Denna visar vad älgarna gör och 

är enligt ägaren populär både bland de som besökt gården men även bland 

människor som inte varit där.  Det som urskiljer företag C är att de använder sig av 

event och försöker synas i Åres skidbackar. De har som policy att inte lägga så stor 

summor pengar på traditionella mediekanaler utan väljer att tänka mer kreativt. 
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[…] det är bara i lokala medier om vi ska lägga några pengar. Det är mer för 

att det blir som ett sätt att, ja men om vi kliar dem på ryggen så kliar dem oss 

och så skriver dem om oss. (Ägare företag C). 

 

Något som alla företagen använder frekvent är sociala medier. Det framkommer dock 

att det främst är Facebook som används av företagen, då för annonsering men även 

som en kommunikationskanal mellan intressenterna och företaget. Företag A och B 

är båda aktiva på Facebook genom att använda sig av bilder. Då båda bedriver 

verksamheter som har med djur att göra, lägger de upp bilder på dem i olika 

situationen, med och utan besökare.  Företag C lägger upp bilder ifrån aktiviteter de 

gör, sedan delar de ut flyers till besökare där de uppmuntras att gå in på Facebook 

och dela bilden. Alla företagen verkar överens om att det är den snabba spridningen 

som gör sociala medier till ett användbart medium. Ett av företagen menar även att 

det är betydligt billigare att skriva om verksamheten på Facebook än att lägga ut en 

annons med information i någon tidning. 

 

Alla företag använder sig även av besökare för att kommunicera och för att sprida 

verksamheten. Detta sker genom att be besökare berätta för bekanta vad de upplevt 

och genom att använda positiva omdömen från besökarna på hemsidan.  

 

Ryktet är viktigt. [...] det är något man lever på. (Ägare företag B). 

 

Ägaren till företag C har uppmärksammat att intressenter idag delar med sig av vad 

de gjort allt mer och ägaren tror att människor i framtiden kommer gå mycket på 

rekommendationer ifrån andra när de ska åka prova olika aktiveter. Han drar en 

parallell till köp av hårtork och menar det kommer gå till på samma sätt vid köp av 

resor.   

 

Det är som när du går på nätet och köper en ny hårtork så ser du att på ratingen så är det 

fem kommentarer som tycker att den är bra och då trycker du på köp. (Ägare företag C). 

 

 Något som företag B och C båda anser är en viktig kanal är Google och deras 

söktjänst. Företagen anser att det är viktigt att sökoptimera för att vara bland de 

första träffarna som kommer fram då en sökning av aktivitet eller likande namn görs. 
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De menar att söktjänsten underlättar för besökarna då det blir lättare för dem att 

hitta företagen. 

5.2.2 Teorikoppling 

Larsåke Larsson menar att det finns ett stort utbud av olika mediekanaler idag då det 

de senaste decennierna skett en stor utveckling av medierna (Larsson, 2008: 203). 

Larsson delar in medierna i olika kategorier (2008: 207) och menar att de har olika 

för- och nackdelar (Larsson 2008: 210). De mediekanaler som alla företagen i denna 

undersökning använder är annonsering i dagspress och på internet, hemsida, sociala 

medier och besökarna. Annonsering som går under kategorin tryckta medier är ett 

medium som når en bred publik, dock har den en kort livslängd (Larsson 2008: 210).  

Detta är något som ägare till företag A även nämner under intervjun. Ägaren menar 

att annonsering inte fungerar så bra då intresset svalnar efter någon dag, så även han 

har uppmärksammat den korta livslängd annonser har.  

 

Hemsida och sociala medier hamnar under kategorin elektroniska medier. Fördelen 

med dessa är enligt Larsson att den informationen sprids snabbt (Larsson 2008: 211). 

Detta är något som även Lynn R. Kahle & Pierre Valette-Florence vittnar om och de 

menar även att sociala medier ger företag chans att integrera med intressenter (Kahle 

& Valette-Florence 2012: 237ff). I rapporten av Sanna Fors, Linda Flygt & Sandra 

Wall-Reinius går det läsa hur sociala medier är ett bra medium att använda vid 

kommunikation med utländska besökare. Företagen som intervjuats är eniga med 

forskarna angående fördelarna som sociala medier har. Även de nämner den snabba 

spridningen och använder de sociala medierna både till annonsering och till att 

kommunicera med intressenterna. Företag A kommunicerar med utländska besökare 

och använder sig av sociala medier. Detta visar på en koppling mellan företaget och 

rapporten av Fors, Flygt & Wall-Reinius och kan tyda på att ägaren gjort ett passande 

val av mediekanal.  

 

Word of mouth är enligt Dave Evans och Susan Bratton ett nytt sätt för information 

att sprida sig på. Begreppet syftar på konversationer som människor har mellan 

varandra och Evans och Bratton menar att det är en källa vi människor anser ha 

högst trovärdighet då åsikterna kommer ifrån människor vi känner (Evans & Bratton 

2012: 13). De menar även att vi är intresserade av att veta vad andra har upplevt och 
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vad de tyckte om det (Evans & Bratton 2012: 20).  Något som alla företagen nämner 

är att de använder sig av besökare för att sprida information om företaget. Detta 

genom att uppmuntra besökarna att prata med andra om deras upplevelser och att 

visa upp positiva omdömen på sin hemsida. Att använda sig av detta som 

kommunikationskanal bekräftar den utveckling ägaren av företag C sett angående 

kommunikationen intressenterna emellan och menar att människor idag går mycket 

på rekommendationer ifrån andra. Han menar att det växer fram nya forum där det 

går att betygsätta olika aktiviteter vi besökt. Detta tyder på en framväxt av ett nytt 

kommunikationssätt där företag inte kan påverka det som sägs. 

5.2.3 Analys 

Resultatet visar att framväxten av nya medier ger företagen chansen att välja bland 

fler mediekanaler för att kommunicera med intressenter. Med hjälp av söktjänsten 

Google går det idag att hitta det mesta man letar efter med hjälp av några sökord. De 

intervjuade företagen trycker på betydelsen av att vara bland de första vid en sökning 

inom deras verksamhetsområde. Detta kan dock vara problematiskt då det krävs en 

sökning med rätt ord för att hitta till företagen. Detta blir till en nackdel för de företag 

som verkar på små orter, orter som människor bara några mil därifrån knappt vet 

existerar.  Det blir då svårt för någon i Småland att veta vilka ord de ska söka på för 

att hitta rätt. Det företag som ligger i Åre har en fördel då de verkar i en by som 

många besöker och en by de flesta i Sverige vet existerar. På detta sätt vet turisterna 

vad de ska använda för sökord och har lättare att hitta företaget. Svårigheten för detta 

företag blir att det finns många företag som verkar på området och vilket resulterar i 

många träffar vid en sökning. 

 

De sociala medierna används frekvent av företagen som intervjuats. Dessa medier har 

många användare, både av företag men framförallt av privatpersoner. Det resulterar i 

att de finns många intressenter att nå och blir till en guldgruva för företag. 

Utmaningen för företagen är att lyckas nå alla och att fånga deras uppmärksamhet 

och vilja till att lägga tid på just deras Facebooksida eller att läsa just deras 

blogginlägg. Då det som tidigare nämnts finns ett stort utbud av mediekanaler 

betyder det att vi människor också får information ifrån fler kanaler. Genom detta 

bildas ett stort informationsflöde, något som kan resultera i att människor stänger av 

då informationen blir överflödig. 
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Framväxten av word of mouth går att koppla till framväxten av sociala medier. Word 

of mouth handlar om konversationer människor emellan. Detta är något som sociala 

medierna underlättar då de kan ses som forum där konversationerna kan ske. Dessa 

forum underlättar konversationer mellan människor och det blir enkelt att dela bilder 

och åsikter med människor vi inte träffar ofta. Att forskarna vittnar om utveckling av 

de sociala medierna och word of mouth det senaste decenniet kan tyda på att 

utvecklingen av de båda gått hand i hand.   

 

5.3 Målgrupper 

5.3.1 Resultat 

De tre företagen som intervjuats bedriver olika turistverksamheter och har även 

identifierad olika målgrupper. Företag A har främst utländska besökare men det är 

även många barnfamiljer som är intresserade av verksamheten. 

 

Hit kommer väl egentligen alla men de dominerar. Utlänningar, då är det 

Nordeuropéer kan man säga. Barnfamiljer älskar ju att klappa och mata 

kalvar. Det blir som lite miniskansen över det hela. (Ägare företag A). 

 

Ägaren till företag A har även utvecklat en stugverksamhet och har genom detta 

uppmärksammat en ny målgrupp. Ägaren menar att det kommer personer och bor 

hos honom som ska på olika event och aktiviteter som sker i Östersund. Som exempel 

tar han upp skidåkare som ska vara med på olika tävlingar som hålls i Östersund. 

 

Företag B har identifierat olika målgrupper till de olika verksamheterna som bedrivs. 

Det är främst äventyrare som kommer men även turister i allmänhet. För ridskolan är 

det barn och ungdomar som är den främsta målgruppen. 

 

På ridskolan är det ju främst barn och ungdomar. Sen är de äventyrarna som 

vill hitta på saker i naturen, det är främst sådana som kommer. [---] 

Sommarverksamheten då är det turister i allmänhet. (Ägare företag B). 

 

Företag B menar de som besöker hennes företag är endast personer som är 

intresserad av det hon erbjuder. Detta menar hon är till fördel då de som kommer är 
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öppna och tycker att det hon gör är kul. Det blir då enligt henne en bättre stämning 

och alla är glada och trivs. 

 

Företag C jobbar mot tre olika målgrupper där grupp ett består av företag och 

konferens, grupp två av svensexor, möhippor och skolresor och den sista och tredje 

gruppen utgörs av privatpersoner. Han menar att kommunikationen utformas utifrån 

de olika grupperna. 

 

Det är antingen grupper och företag, konferenser och sådär. Eller också så 

blir det svensexor, möhippor och skolresor. Eller också så är det 

privatpersoner. (Ägare företag C). 

 

Ägaren till företag C menar att de som besöker företaget är de som oftast redan är på 

plats i Åre. Han menar att de lever lite på Åre som destination och arbetar mycket 

mot dem som redan finns på orten och konkurrerar då med de andra företagen om 

att fånga de som redan finns på plats.  Han menar att de som besöker företaget inte 

har kommit enbart för att besöka hans företag utan för att besöka Åre och företaget 

blir då som ett komplement till vistelsen. Vidare menar han att de som ligger i 

småorter har besökare som kommer enbart för deras skull. 

5.3.2 Teorikoppling 

Larsåke Larsson diskuterar hur arbetet med målgrupper bör gå till och menar att det 

är viktigt för företagen att lära känna målgruppen bra för att vet hur de agerar. Vet 

företaget hur målgruppen fungerar är det lättare att utforma kommunikationen 

(Larsson 2008: 143).  Vidare menar Larsson att stora målgrupper bör brytas ner till 

mindre (2008: 149) då människor har olika medievanor (Larsson 2008: 153). Det blir 

alltså lättare att nå målgruppen om det är mindre grupper som består av människor 

med lika medievanor (Larsson 2008: 149).  Företagen i denna undersökning har alla 

identifierat och delat in besökarna i olika målgrupper. Detta kan tyda på att 

företagen, så som Larsson förespråkar, delat in en stor grupp människor i mindre 

målgrupper. 

 

Även Lars Palm diskuterar målgrupper och även han förespråkar mindre målgrupper. 

Palm menar att det vid mindre målgrupper är lättare för företag att skapa nära 

kontakt genom kommunikation som passar gruppen (Palm 2006: 78).  Vidare menar 
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Palm att målgruppen styr kommunikationen (Palm 2006: 59). Detta 

uppmärksammar ägare till företag C som arbetar med sin kommunikation på detta 

sätt.  Ägarna till de andra två företagen utgår ifrån de olika verksamheterna inom 

företagen vid val av mediekanal. Dock kan det ses som val utifrån målgrupp då de 

olika verksamheterna har olika målgrupper. 

 

Rapporten av Sanna Fors, Linda Flygt & Sandra Wall-Reinius uppmärksammar en 

internationell målgrupp och menar att det är många utländska besökare som är 

intresserade av Sveriges natur. De kommer genom intervjuer fram till en utländsk 

målgrupp som gärna besöker Sverige. De kategoriserar och menar att målgruppen 

består av välutbilda människor som gillar natur, kultur och historia (Fors, Flygt & 

Wall-Reinius 2010). Enligt denna rapport finns det en målgrupp bestående av 

utländska besökare som är intresserad av Sveriges naturturism. Av de tre intervjuade 

företagen är det enbart ett företag som arbetar mot den internationella marknaden. 

Rapporten visar på en marknad som finns tillgänglig och som kan leda till en 

utveckling av företagen.  

5.3.3 Analys 

Resultatet visar att företagen har i enighet med Larsson och Palm flera olika 

målgrupper. Det som dock inte går att utläsa är hur pass homogena dessa grupper är 

och hur passande indelningen av dem är. Under intervjuerna framkommer det att 

vissa av besökarna inte passar in i de mindre målgrupperna. Företag A säger att: ”hit 

kommer väl egentligen alla”. Ägare till företag B säger att “Sommarverksamheten då 

är det turister i allmänhet”. Dessa citat visar på att företagen inte alltid har mindre 

målgrupper utan att det även förekommer stora och breda grupper. Detta kan även 

tolkas som att det inte alltid går placera alla besökare i en speciell målgrupp då det 

skulle leda till väldigt många olika. 

 

Att det enbart är ett av företagen i denna undersökning som jobbar på en 

internationell marknad kan vid första anblick inte verka konstigt då dessa företag är 

små i sin storlek och kan tänkas inte ha resurser att arbeta internationellt. Rapporten 

av Fors, Flygt & Wall-Reinius visar dock på en målgrupp som skulle kunna utveckla 

företagens verksamheter. De utländska besökarna efterfrågar aktiviteter i natur och 

de söker sig till norra Sverige. Detta tyder på en målgrupp som företagen i denna 

undersökning skulle kunna tillfredställa och genom detta utveckla sin verksamhet. 
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Då det i detta kapitel förekommit mycket information finns på denna sida en tabell 

som sammanfattar vad som tagits upp. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

           FÖRETAG A            FÖRETAG B              FÖRETAG C 
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MÅLGRUPP 
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INTERNET – Hemsida 

                      Webcam 

                      Facebook 

BROSCHYRER 

MEDIA – Tv 

                Tidningar 

BESÖKARE 
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                      Facebook 

ANONNSER – Lokala medier 
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                      Facebook 
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RESA 
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FÖRETAGET BLIR EFFEKTIVARE 
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6. Slutsatser & Slutdiskussion 

I detta kapitel presenteras slutsatser och en slutdiskussion förs kring resultatet som 

framkommit efter att gjort denna undersökning. I slutet av kapitlet presenteras tips 

på framtida undersökningar.  

Syftet med denna uppsats är att undersöka vilka mediekanaler och vilka målgrupper 

turistföretag använder sig av samt hur de ser på betydelsen av att arbeta strategiskt 

med marknadskommunikation. För att besvara syftet har tre frågeställningar 

författats. 

 

Vilken betydelse har marknadskommunikationen för de undersökta företagen? 

Alla företagen menar att kommunikationen har en betydande roll och ger företaget 

olika möjligheter. Företagen använder sig av marknadskommunikation för att 

uppmärksamma intressenter om verksamheten de bedriver och vad de har att 

erbjuda. Sedan används kommunikationen för att underhålla de relationer de redan 

har med intressenterna. Företagen menar att marknadskommunikationen ger dem 

chansen att skapa relationer till intressenter och att integrera med dem. På detta sätt 

blir företagen mer effektiva och kan hålla dialoger med dem. Företag C trycker på 

vikten av att ha en strategi för utformningen av kommunikationen Att ha en klar bild 

över vad som ska kommuniceras och hur det ska gå till är viktigt. Alla företagen 

menar att kommunikationen ska ge en rättvisande bild av företaget, detta för att inte 

göra någon besviken. 

 

Vilka mediekanaler använder sig företagen av? 

För att företagen ska kunna kommunicera med sina intressenter finns det olika 

mediekanaler att tillgå. Med hjälp av intervjuerna framkommer det att de tre 

företagen använder sig av liknande kanaler. De arbetar mycket med olika 

mediekanaler som finns tillgängliga genom internet, så som hemsidor och sociala 

medier. Hemsidan används för att förmedla information om företaget och om de 

aktiviteter som anordnas. Gällande sociala medier är det främst Facebook som 

används och företagen pekar på Facebook som ett bra medium att använda för att 

kommunicera med intressenterna. Att lägga upp bilder på Facebook tagna på 

verksamheten eller aktiviteterna de erbjuder är vanligt förekommande bland dessa 

företag.  Sedan använder de sig även av annonser för att kommunicera, då antingen i 
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lokala tidningar, på Facebook eller på Google. Dock menar företagen att annonser i 

tidningar inte har samma genomslagskraft idag som för några år sedan och det har 

blivit allt viktigare att annonsera på internets olika forum. En annan viktig kanal de 

använder är besökarna. Företagen uppmanar besökarna att prata och dela med sig till 

bekanta om vad de upplevt. Sedan finns det några medieval som skiljer företagen åt. 

Företag A använder sig av en webbkamera, medan företag C arbetar mycket med 

event och aktiviteter.  

 

Vilka målgrupper har företagen identifierat? 

Alla de tre företagen har identifierat och arbetar mot olika grupper. Företag A arbetar 

internationellt och har besökare ifrån främst Nordeuropa. Sedan är det även 

barnfamiljer som kommer och besöker verksamheten. Då företaget även startat en 

stugverksamhet har en ny målgrupp växt fram. Då verksamheten ligger nära 

Östersund kommer det människor och bor hos honom som ska besöka Östersund. 

Företag B vittnar om olika besökare till de olika verksamheterna hon bedriver. 

Ägaren menar att på ridskolan är det barn och ungdomar, på ridturerna är det 

äventyrare och under sommaren som hon tillbringar på en fäbodvall är det turister i 

allmänhet. Det ägaren har uppmärksammat är att det enbart är människor som är 

intresserad av det hon gör som kommer. Detta menar hon är en fördel då hon inte 

behöver övertyga de som kommer om att de kommer ha kul.  Ägaren till företag C har 

delat in sina besökare i tre olika målgrupper, företag och konferens, svensexor, 

möhippor och skolresor och privatpersoner. Ägaren menar att företaget, som ligger i 

Åre, arbetar mycket med att fånga de som redan är i Åre på besök, något som enligt 

honom inte är lika enkelt för ett företag som ligger på mindre orter.  

 

Undersökning visar att marknadskommunikation är något som turistföretagen tycker 

är viktigt och något som ger företagen en chans till utveckling. Det är lätt att 

kommunicera men det är inte alltid enkelt att lyckas då det finns flera faktorer som 

företagen måste ta hänsyn till.  Företagen är tvungna att ta hänsyn till målgruppen 

och hur de påverkas och använder olika medier. Sedan är företagen tvungen att skapa 

en lockande men rättvisande bild för att kunna fånga göra intressenterna nyfikna. Att 

då arbeta utifrån en strategi för att kombinera målgruppens behov men även 

företagets innehåll gör det lättare att forma kommunikationen. Det blir även lättare 

att skapa en enhetlig bild om det finns klara riktlinjer att gå efter. För om 
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kommunikationen som kommer ifrån företaget spretar får allmänheten en 

oprofessionell bild av företaget.  

 

Företagen nämner frekvent vikten av att förmedla rätt bild, den bild som stämmer 

överens med verkligheten. Detta kan tänkas leda till någonting positivt för besökarna. 

Att kunna leverera en bra bild av företagens aktiviteter och på samma gång en 

rättvisande bild leder till att företagen måste kunna erbjuda bra aktiviteter. De blir 

alltså tvungna att höja standarden så pass mycket att de kan förmedla den bild som 

efterfrågas. Om en felaktig bild förmedlas och besökarna blir besvikna leder det till 

ett negativt ryckte. Då både företagen och forskare vittnar om att vi människor 

konverserar allt mer idag kan det negativa ryktet sprida sig snabbt.  

 

Av de intervjuade företagen var det enbart ett företag som medvetet arbetade mot 

internationella intressenter. Rapporten som tidigare nämnts visar på en 

internationell målgrupp som gärna besöker Sveriges natur. För turistföretag finns det 

där en chans till utveckling och en ny målgrupp. Det karaktäristiska för turistföretag 

är att de är mindre och har oftast färre än tio anställda. Att de då inte har valt att 

fokusera på den internationella marknaden kan bero på att det inte finns resurser 

eller chans att ta emot fler besökare. Det som är intressant och bör påpekas är dock 

att det finns nya intressenter som kan hjälpa de små turistföretagen att expandera 

och utvecklas.  

Nedan följer några förslag på vidare forskning inom ämnet: 

 Göra en undersökning som rikta in sig på en speciell mediekanal, hur 

företagen använder kanalen och hur de gör för att vara ledanden inom den. Ett 

exempel är Google och hur företagen gör för att bli första träffen vid en 

sökning.  

 

 Använda sig av en kvantitativ metod och då använda ett större antal företag. 

Liknande sak skulle kunna undersökas med hjälp av enkäter som skickas ut till 

företag. 

 

 Undersöka hur lång tid det tar innan ett företag börjar använda nya 

mediekanaler. Ett exempel är Instagram och då undersöka hur företagen 

resonerar innan de börjar använda kanalen och hur deras strategi är 
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Bilaga 

Intervjuguide 

Företaget  

- Kan du berätta lite om företaget? 

- Varför startade ni det? 

Mediekanaler & målgrupper 

- På vilket sätt marknadsför ni er idag? 

- Hur såg arbetet med kommunikationen till era intressenter ut under uppstartandet 
av företaget? Exempel 

- Hur har det utvecklats? 

- Vilka kanaler skulle ni säga är viktigast för er? varför? 

- Vilken målgrupp riktar ni er till? 

- Riktar ni er till befintliga kunder eller försöker ni hitta nya? 

- Hur planerar ni er marknadskommunikationen? 

- Vad vill ni åstadkomma med er kommunikation med era intressenter?  

- Hur stora resurser lägger ni marknadsföring? 

Resonemanget krig marknadskommunikation  

- Hur viktigt anser ni att marknadskommunikation är för er verksamhet? 

- Vad är målet med er marknadskommunikation? 

- Vilka nackdelar ser ni med att använda marknadskommunikation? 

- Vilka fördelar ser ni med att använda marknadskommunikation? 

- Det kommer nya mediekanaler och sätt att marknadsföra sig på. Anser ni att det är 
viktigt att hålla koll på dessa och använda dem? 

- Hur påverkas marknadskommunikationen av att ni är ett litet företag som ligger på 
landsbygden? 

- Ni verkar i ett område som har många turistföretag, både stora och små. Hur 
påverkar det er marknadskommunikationen? 

- Om det inte hade funnits kommunikation att använda sig av, hur tror du då att er 
verksamhet hade sett ut? 

- Hur tror ni kommunikationen kommer utvecklas i framtiden? 

 


