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SAMMANDRAG

Bakgrund: Göta kanal, Sveriges blå band, invigdes 1832 och är idag en av landets mest im-
ponerande historiska byggnadsverk. Kanalen utgör en stor turistattraktion och lockar upp-
skattningsvis 1 – 1,5 miljoner besökare varje år. För att bevara detta historiska minnesmärke
ingår kanalen i ett EU-projekt som bl a syftar till att utveckla besöksnäringarna. I samband
med projektet fick vi i uppdrag att ta reda på vem som besöker Göta kanal och dess omgiv-
ningar, dvs att genomföra en kundanalys. För att locka Göta kanals ’kunder’ (turister) till om-
rådet krävs marknadsföring. I diskussionen för att hitta en teoretisk förankring närmade vi oss
därför teorier kring marknadsföring och ställde oss flera frågor: Vad är egentligen produkten
Göta kanal? Hur bör Göta kanal marknadsföras? Varför ska vi göra en kundanalys? Vilken
roll har den i marknadsföringen?

Syfte: Syftet med denna uppsats är att undersöka kundanalysens roll i marknadsföringen av
en turistprodukt genom att utveckla en referensram för marknadsföring av turism och genom-
föra en kundanalys av turister vid Göta kanal.

Avgränsningar: Marknadsföringen av en turistprodukt kommer endast att beskrivas ytligt,
eftersom meningen är att ge en helhetsbild av marknadsföringen för att på så sätt förstå kund-
analysens roll i den. Kundanalysens fokus är en undersökning av landbesökarna vid Göta ka-
nal och dess omgivningar, eftersom vårt uppdrag gäller dem.

Genomförande: En referensram för marknadsföring av turism utvecklades genom att vi stu-
derade teorier kring både marknadsföring och turism och fann en kombination av tjänste-
marknadsföring, relationsmarknadsföring och turismkunskap. Kundanalysen av landbesökar-
na gjordes som en kvantitativ surveyundersökning. Vi uppsökte sex orter utmed kanalen och
utförde där undersökningen med skriftliga enkäter. För att göra presentationen mer kvalitativ
kompletterades enkätundersökningens kvantitativa data med tolkningar och med beskrivning-
ar av varje ort.

Resultat: Referensramen visade på betydelsen av den interaktiva marknadsföringen för tu-
rismföretaget, och kundanalysen bekräftade detta genom att visa att word-of-mouth-effekten
är stor och att Göta kanal har många återbesökare. Kundanalysen är framför allt ett verktyg i
den traditionella marknadsföringen och eftersom den har en liten plats i Göta kanals mark-
nadsföring får även kundanalysen en liten roll för Göta kanal.



Förord

Efter fyra månader av stor glädje, mycken möda, medgångar och motgångar är vår uppsats
om Göta kanal äntligen färdig. Uppsatsskrivande, litteraturforskningar, enkätundersökning,
datorbearbetning och analyserande har varit en utmaning och en lärorik upplevelse. Visst
har det funnits ögonblick av förtvivlan och kris, men oftast har vi tänkt ”Det finns nog allt

hopp för vår uppsats ändå!” Framför allt har det dock varit ett privilegium att få arbeta med
Göta kanal, detta enorma byggnadsverk som vi inte kan upphöra att imponeras och

fascineras av.

Inte helt oväntat står vi i tacksamhetsskuld till flera personer som hjälpt oss både med
uppsatsen och med kunskap om kanalen: Tack Reinhold Castensson, vår handledare i EU-

projektet, för alla råd och framför allt för alla mail med uppmuntrande tillrop. Tack Rickard
Alling på statistiska institutionen, MAI, utan dig hade vi nog fortfarande suttit i datasalen på
MAI! Tack också till Gabriella Saxner, AB Göta kanalbolaget, för att du tagit dig tid med oss

och svarat på alla frågor. Vi vill även tacka vår handledare på EKI, Jörgen Ljung, vår
seminariegrupp och våra opponenter som kommit med råd och uppslag.

Författarna, Linköping, augusti 1998
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1 INLEDNING

”Det var valkiga, seniga, beniga labbar
på valkiga, seniga, beniga grabbar.
Tåligt gnagde de hål på sitt fosterlands skal,
de händer som grävde på Göta kanal.” 1

1.1 Bakgrund

Efter sekel av drömmar och planer blev det till slut Baltzar von Platen som lyckades genomföra byg-
gandet av Göta kanal. 1832 invigdes Sveriges blå band, den 19 mil långa vattenleden som sträcker
sig från Östersjön till Vänern. Invigningen skedde i Mem, kanalens utlopp i Östersjön, och kung Karl
XIV Johan var närvarande vid det högtidliga öppnandet med hela sin familj. Nio av de 19 milen är
grävd kanal och resten sträcker sig genom naturliga vattendrag och sjöar. Den nya kanalen mellan
Mem och Sjötorp innebar att man nu kunde åka vattenvägen från östkusten via Trollhätte kanal och
Göta älv, och komma ut vid Göteborg på västkusten.

Idén om en kanal väcktes redan under Gustav Wasas dagar, och tanken var då att underlätta trupp-
förflyttningar och undvika den danska tullen i Öresund. Under 300 år gjordes upprepade försök att
påbörja bygget, men begränsade resurser, politik, misstro och bristande teknik lade hinder i vägen.
Bl a försökte Christoffer Polhem 1718, men arbetet fick läggas ned eftersom kungen, Karl den XII,
avled och tillståndet drogs in.

1810 kom arbetet med kanalen äntligen igång, och 60 000 man, varav 58 000 rotesoldater och res-
ten bönder och ryska krigsfångar, var under 22 år (1810-1832) med och byggde kanalen. Den stora
andelen soldater var ovanlig i europeiska sammanhang; under denna tid var det på modet att bygga
kanaler i Europa och det var mest bönder som tvingades till det hårda arbetet.

I Sverige var Baltzar von Platen den stora drivkraften och ledde Göta kanalarbetet med stor envis-
het, och 1832 var arbetet klart. Den färdiga kanalen användes främst som transportled för varor och
gjorde det möjligt att dels transportera gods från inlandet ut till kusten för vidare export, dels trans-
portera inom landet. I början var det främst spannmål, järn och zinkmalm men senare även trävaror
och gödningsmedel. Passagerartransporter var också vanligt; många amerikafarare - svenskar, ryssar
och finnar - påbörjade sin långa resa med att passera Göta kanal. (Munktell 1981) 1850 hade ka-
nalen lika många passagerare som hästskjutsen. Kanalresan var både bekvämare och snabbare
(Brage, 1991).

Turismen var till en början mycket liten och bara enstaka båtar gjorde kortare turistfärder, men re-
sandeströmmarna ökade och i slutet av 1830-talet var åtta ångfartyg i trafik (Munktell, 1981). Bå-
tarna kördes i princip hela tiden så länge det var isfritt, oftast från mars till december (Brage, 1991).
Turisttrafiken var dock mycket begränsad under de första 100 åren i kanalens historia; endast ett
fåtal ur medel- och överklassen hade råd.

Mot 1800-talets slut började järnvägen ta över både varu- och persontransporter. Kanalen stod sig
dock länge i konkurrensen eftersom den var billigare, men när lastbilarna kom och billiga anslutningar
                                                                
1 De verser som inleder varje kapitel är alla hämtade från Tage Danielssons dikt «De händer som grävde på Göta
kanal».
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till järnvägen blev möjliga minskade godstransporterna på kanalen kraftigt. På 1930-talet tog lastbilar
till slut ensamma över allt större delar. Även persontrafiken blev runt sekelskiftet långsamt utkonkur-
rerad av järnvägen och senare också av landsvägsbussar. (Munktell, 1981)

Idag trafikeras kanalen enbart av turister. Det är fortfarande populärt att resa med passagerarbåtarna
på kanalen, och fritidsbåtarna utgör en stor andel, ca 4500 båtar per år (G. Saxner). Framför allt
drar kanalen dock landturister som kommer för att beundra kanalmiljön, slussningarna och de många
sevärdheterna utmed kanalen; uppskattningsvis besöker 1-1,5 miljoner människor Göta kanal och
dess omgivningar varje år.

För att utveckla och bevara detta kulturhistoriska minnesverk ingår kanalen i EU-projektet ”Heritage
Management – Historic Industrial Canals”. Kanaler i Frankrike, Storbritannien, Italien och Belgien
ingår också i projektet som syftar till ”att i internationell samverkan utveckla de industrihisto-
riska kanalernas administration och förvaltning, särskilt vad gäller deras attraktivitet och
funktion för besöksnäringarna, sysselsättningen och regionalekonomin i berörda områden”.
Projektet innefattar alltså flera olika områden, och förhoppningen är att studier av dessa ska kunna
främja utvecklingen av kanalverksamheterna och senare även kunna ligga till grund för internationella
jämförelser.

Ett av områdena i projektet är att utveckla besöksnäringarna. Göta kanals popularitet har som tidi-
gare sagts ökat de senaste åren och många kommer till kanalen för att titta på slussningar, sevärdhe-
ter och för att åka på en- eller flerdagarsturer med passagerarbåtarna. För att kunna erbjuda besö-
karna bättre service behövs en undersökning om vem som besöker kanalen och dess omgivningar.
Besöksprofilen ska behandla vilka kategorier som besökarna tillhör, hur de reser, varifrån de kom-
mit, vad de är intresserade av etc. Detta uppdrag har fallit på vår lott.

1.2 Problematisering

Vårt uppdrag är alltså att ta reda på vem som besöker Göta kanal och dess omgivningar, dvs att
genomföra en kundanalys. Varför kan det vara intressant att göra en kundanalys av Göta kanals
turister?

Göta kanals kunder, dvs turister, är idag en betydande inkomstkälla för kanalens verksamhet och är
viktiga för att kunna bevara detta imponerande kulturhistoriska minnesmärke. Intäkter för att driva
verksamheten måste genereras, och för att locka turister till kanalen måste området marknadsföras.

Hur bör då Göta kanal marknadsföras? Dagens marknadsföringsteorier har uppmärksammat vikten
av produkternas olika karaktär; vad man vill sälja påverkar hur man säljer det. Den länge domine-
rande marketing mix-synen har under senare årtionden ifrågasatts när det gäller tjänster, bl a Grön-
roos (1996) menar att betydelsen av relationen mellan kund och producent åsidosatts och för mark-
nadsföring av tjänster in på helt nya banor. Gummesson (1995) går ett steg längre och vill ersätta all
tidigare marknadsföring med relationsmarknadsföringen som sätter relation, nätverk och interaktioner
i centrum i högre grad än tjänstemarknadsföringen.

På samma sätt som marknadsföring av tjänster måste anpassas till tjänsters egenskaper måste mark-
nadsföring av turism anpassas till vad som kännetecknar en turistprodukt. Vad är Göta kanalpro-
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dukten? Kan hela Göta kanal med omgivningar ses som en produkt och vad skulle detta få för kon-
sekvenser i marknadsföringen? Vad kännetecknar en turistprodukt? Är det en vara eller en tjänst?
Att turistprodukten inte är en konkret och massproducerad vara (om man bortser från en och annan
souvenir förstås!) är tämligen självklart och därför blir det naturligt att söka sig bort från den traditio-
nella marknadsföringen. Men var platsar turistprodukten? Vid en första anblick tycks inte litteraturen
ge någon större ledning på området, så hur gör egentligen dagens turismmarknadsförare? Vad inne-
bär egentligen marknadsföring av en turistprodukt?

Liksom en förståelse för produkten och dess egenskaper har kunskap om kunden länge ansetts vara
en nödvändig kunskap för marknadsföraren. En kundanalys kan göras utifrån en marknadssegmen-
tering vilket innebär att man delar in sin marknad i homogena grupper, som är heterogena sinsemel-
lan. Kundanalysen kan på så sätt underlätta marknadsföringsarbetet genom att kundgrupperna blir
klarare; marknadsföringen kan differentieras. Vad kan en sådan kundanalys betyda för Göta kanal?

Denna diskussion har väckt flera frågor. Vad är egentligen produkten Göta kanal? Hur ska den
marknadsföras? Hur kan en kundanalys användas? Vilken roll har den i marknadsföringen av turism?
Finns det andra saker som är viktiga?

1.3 Syfte

Syftet med denna uppsats är att undersöka kundanalysens roll i marknadsföringen av en turistpro-
dukt genom att utveckla en referensram för marknadsföring av turism och genomföra en kundanalys
av turister vid Göta kanal.

1.4 Avgränsningar och definitioner

I denna uppsats är kundanalysens fokus en undersökning av landbesökarna vid Göta kanal och
dess omgivningar, eftersom vårt uppdrag gäller dem. Med kundanalys menar vi det verktyg i den
traditionella marknadsföringen som med hjälp av olika relevanta variabler syftar till att kategorisera
och konkret beskriva kundgrupper.

Marknadsföringen av en turistprodukt kommer att beskrivas ytligt, eftersom meningen är att ge en
helhetsbild av marknadsföringen och på så sätt förstå kundanalysens roll i den. Det är alltså inte frå-
gan om att utarbeta en marknadsplan eller dra upp marknadsföringsstrategier för Göta kanal; det
ligger utanför uppsatsens intresse.

Med turister vid Göta kanal menar vi landbesökarna. Båtresenenärerna är med i undersökningen
endast i den mån de stiger i land.

I uppsatsen används begreppen ‘turist’ och ‘besökare’ liktydigt och med dem menas både dagsbe-
sökare och de som är borta från hemmet i mer än 24 timmar. Även tjänsteresenären inkluderas i
begreppen.

Uppsatsen riktar sig huvudsakligen till läsare med förkunskaper i företagsekonomi och särskilt i
marknadsföring.
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1.5 Uppsatsens disposition

Syftet med uppsatsen är alltså att undersöka kundanalysens roll i marknadsföring av en turistprodukt.
För att kunna göra det har vi använt oss av den kundanalys vi fått i uppdrag att göra åt Göta kanal-
bolaget och tittat på vilken roll den har i marknadsföringen av Göta kanalprodukten.

I kapitel 2 (metod) beskrivs hur kundanalysen gjordes och hur arbetet med uppsatsen genomfördes.
I kapitel 3 (referensram) har vi samlat teorier och begrepp som syftar till att ge en djupare förståelse
för marknadsföring av turism. Tjänstemarknadsföring, relationsmarknadsföring och turismkunskap är
alla viktiga byggstenar i denna förståelse och var och en av dem behandlas. I kapitel 4 (referensram)
presenteras kundanalysens operationella verkyg, marknadssegmentering, för att skapa förståelse för
kundanalysens praktiska genomförande.

Kapitel 5 (empiri) beskriver hur Göta kanalturismen är organiserad och behövs som grund för analy-
sen. Kapitel 6 (empiri) innehåller kortare beskrivningar av undersökningsorterna sett ur turistper-
spektiv, sk ortprofiler2, samt kundanalysen presenterad i form av turistprofiler3. Det finns även en
sammanfattande turistprofil för hela Göta kanalområdet.

Kapitel 7 (analys och slutsatser) börjar med en kort analys av Göta kanalprodukten för att ge en
ökad förståelse av vad den egentligen är, och sedan diskuteras hur denna produkt bör marknadsfö-
ras och var kundanalysen kommer in. Slutligen försöker vi se vad som gäller generellt för kundanaly-
sens roll i turismmarknadsföring. Kapitel 8 sammanfattar resultaten.

                                                                
2 Beskrivningar av varje orts populäraste turistattraktioner, särdrag samt kort om geografi och demografi.
3 Beskivningar av «den typiske turisten» för respektive undersökningsort, baserade på enkätundersökningen.
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2 METOD

”Vintern kom med sin kyla. De fick inte domna.
Sommarn kom med sin hetta. De fick inte somna.
De slet ut sig, i ösregn, när spaden blev hal,
de händer som grävde på Göta kanal.”

Varför ska läsaren tro på våra resultat? Detta kapitel handlar om hur vi gått till väga och beskriver
varför vi har gjort som vi gjort. Kapitlet bidrar därmed till den kunskap som är nödvändig för att
göra om samma undersökning.

2.1 Varifrån kom idén till uppsatsen?

Vi fick höra talas om EU-projektet ”Heritage Management – Historic Industrial Canals” av en slump,
men blev intresserade direkt. Ingen av oss kommer från regionen och det lät roligt att lära känna
Göta kanal närmare. Dessutom verkade turism spännande. Vad uppsatsen skulle handla om var inte
självklart. Förutsättningar var redan givna, eftersom vårt uppdrag var klart definierat: vi skulle under-
söka ”kanalbesökarnas sammansättning och intressen”. Problemet var att empirin redan var bestämd
innan vi började med uppsatsen. En praktikuppsats innebär dock ofta att det externa uppdraget
måste prioriteras, vilket också var en del av utmaningen. Vi skulle alltså hitta en teoretiskt frågeställ-
ning som på något sätt berörde vårt praktiska uppdrag.

Vi började leta litteratur om turism och kom in på tjänstemarknadsföring och relationsmarknadsfö-
ring. Vi tyckte det var mycket intressant, men hur skulle vi kombinera det med Göta kanalbesökar-
na? Vi funderade kring produkten, och vårt första syfte gick ut på att analysera produkten Göta ka-
nal och hitta ett sätt att marknadsföra den på bästa sätt. Problemet var att detta hade liten koppling
till vår empiri och vi ville att empirin skulle ha en mer central roll i uppsatsen. Vårt nästa syfte gick ut
på att undersöka kundanalysens och produktanalysens roll i marknadsföringen av en turistprodukt.
Det blev också vårt slutliga syfte förutom att vi strök produktanalysen eftersom det skulle bli för
mycket arbete.

Vårt uppdrag och syfte med uppsatsen var bestämt. Vad visste vi innan? Vi hade båda naturligtvis
varit turister, men vi visste väldigt lite om Göta kanal. Under kursen i marknadsföring i början av vår
utbildning i Linköping hade vi båda två en fördjupning som berör denna uppsats: Jenny läste om
tjänstemarknadsföring och särskilt om intern marknadsföring. Anna läste om köpbeteende och gjor-
de en enkät för att segmentera kunderna i dagligvaruhandeln.

2.2 Arbetsprocessen – vad hände egentligen våren och sommaren 1998?

Arbetet kan delas in i två perioder, före och efter midsommar. Före midsommar präglades arbetet i
huvudsak av teoretiska studier och förberedelser. Till en början var det svårt att hitta passande litte-
ratur och vi försökte istället ringa runt till kommuner, turistbyråer och turisthögskolor4 för att få upp-
slag. Kommunerna och turistbyråerna gav lite resultat; kunskapen om turismen i regionen var dålig.
Turisthögskolorna var dock till stor hjälp och gjorde oss uppmärksamma på att turismmarknadsfö-
ring är en kombination av tjänstemarknadsföring och turismkunskap. Det finns emellertid väldigt lite
                                                                
4 Med turisthögskolor menar vi de tre högskolorna Kalmar, Mitthögskolan och Falun-Borlänge med utbildningar
inom turism.
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litteratur om turismmarknadsföring vilket leder till att man får kombinera själv.

Referensramen skrevs under perioden före midsommar. Det var en utmaning att själva hitta en kom-
bination av teorier som skulle ligga till grund för vår analys. Vi upptäckte att ett fokus med några
enstaka teorier inte skulle täcka vårt problemområde. Vårt fokus blev just kombinationen av tjäns-
temarknadsföring, relationsmarknadsföring och turismkunskap; de behövdes alla för att vi skulle
kunna analysera vår empiri och svara på vårt syfte.

Parallellt jobbade vi med enkäten. Vi försökte vara noga med förarbetet och läste litteratur om seg-
mentering, statistik och metoder. Enkäten gick igenom flera utvecklingsstadier: vi gick själva från
klarhet till klarhet, våra handledare tittade och tyckte, statistiker på MAI5 tittade och tyckte ännu
mer, och en pilotundersökning i maj gav viktiga uppslag.

Vi gjorde studiebesök på undersökningsorterna och skrev även ortprofilerna. Vi intervjuade en tu-
rismmarknadsförare och tillbringade tid framför datorerna på MAI för att lära oss statistikprogram-
met Minitab6.

Efter midsommar tillbringade vi en vecka på fält med att göra själva enkätundersökningen. Därefter
matades enkäterna in i statistikprogrammet Minitab och vi sammanfattade och tolkade resultaten i
turistprofiler för vardera ort. I slutet av juli skrevs analys och slutsatser, och i augusti var uppsatsen
klar.

2.3 Hur valde vi metod och skaffade data?

2.3.1 Referensram
Referensramen är ett verktyg för att kunna analysera vårt empiriska material och svara på vårt syfte.
Den bygger på sekundärdata, dvs material som redan finns tillgängligt och inte behöver samlas in.
Grunden har varit litteratur från turisthögskolorna och litteratur vi lånat i Linköping. Vi ville även skri-
va ett avsnitt om turistströmmarna i regionen för att ge en bakgrund till vår undersökning, men fick ge
upp den ambitionen pga brist på källor. Vi hade fått material från Västergötlands turistråd och tu-
rismföretaget Östgöta turism, men det innehöll inte de siffror som skulle ha varit relevanta för vår
uppsats. Att köpa egen statistik från Turist- och Resedatabasen kostade från 800 kronor per tabell
vilket blev för dyrt.

2.3.2 Empiri: Val av undersökningsansats
Vi skulle studera en stor population, över en miljon individer stor. Ingen visste vilka de var (det var ju
det som var vår uppgift); det fanns inget register eller liknade över landturismen vid Göta kanal. Pga
att landturisterna utgjorde ett ’svart hål’ och inga aktuella undersökningar fanns att tillgå använde vi
oss i stor utsträckning av primärdata, dvs data som vi samlade in på egen hand.

Bristen på register och liknande över landturisterna gjorde att vi skulle bli tvungna att uppsöka dem
längs kanalen. Eftersom en turist inte kan förväntas tillbringa någon längre tid med att svara på frågor
på sin semesterresa, fick vi begränsa oss till mycket korta intervjuer med relativt ytliga frågor och

                                                                
5 Matematiska institutionen, Linköpings universitet.
6 I Minitab (som kan liknas vid ett avancerat excelprogram) kan beräkningar utföras på inmatad data, t ex
medelvärde, median, fördelningar på olika variabler etc.
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istället försöka fråga många.

Eftersom vi skulle samla in data från flera olika orter (se 2.3.5) från många individer blev vår under-
sökningsansats helt naturligt en kvantitativ surveyundersökning. En kvantitativ studie innebär att det
insamlade materialet uttrycks i sifferform (kodas) och också analyseras kvantitativt. Vi har dock
genom tolkningar av resultatet försökt göra analysen (turistprofilerna) mer kvalitativ. Eftersom under-
sökningens mål var att beskriva (deskriptiv information) och söka olika samband mellan variabler
(explorativ information) blev det viktigt att på förhand formulera frågorna och se till att alla under-
sökta fick svara på samma frågor. (Lekvall och Wahlbin, 1993)

2.3.3 Empiri: Val av undersökningsmetod
Vilken sorts metod för datainsamling skulle vi då använda? Med tanke på frågornas karaktär (relativt
ytliga) blev en enkät det naturliga valet och eftersom vi skulle uppsöka turisterna längs kanalen rörde
det sig om en fältundersökning.

Valet av urvalsmetod var svårt. Eftersom vi inte visste målpopulationens storlek kunde vi inte heller ta
reda på vilken sannolikhet varje enhet i populationen hade att komma med i urvalet. Detta betydde
att vi inte kunde göra ett korrekt sannnolikhetsurval. Vi ville ändå försöka eftersträva ett sådant, för
att det undersökta urvalet skulle vara så representativt som möjligt för den population som vi senare
skulle uttala oss om.

Hur skulle det gå till? Efter en hel del diskussioner om statistiska frågeställningar, beslöts i samråd
med statistiker på MAI att vi skulle försöka eftersträva ett klusterurval (ett sorts sannolikhetsurval). I
en traditionell klusterundersökning delas populationen in i grupper, sk kluster, och sedan undersöks
alla individer i ett urval av dessa kluster (Lekvall och Wahlbin, 1993). I vår undersökning fick dock
endast en individ från varje kluster svara på enkäten och på så sätt representera hela sin grupp, t ex
ensamgrupp, pargrupp, bussresegrupp, etc. På detta sätt minskas risken för under- och överrepre-
sentation, och resultatet av undersökningen blir då mer rättvisande. Detta gällde naturligtvis enbart de
frågor som kunde anses gälla för hela gruppen (frågorna 1, 4, 5, 7, 8, 10, 12 – se bilaga 2). Vi har
strävat efter att varje undersökningskluster ska ha lika stor chans att komma med och försökt undvi-
ka ett godtyckligt urval av kluster, t ex genom att också fråga en arg farbror.

Det var även viktigt att alla respondenter fick samma information om enkäten så att de svarade under
likadana förutsättningar. För att uppnå det hade vi en standardiserad presentation där vi presentera-
de oss själva, syftet med undersökningen och artigt frågade om de ville delta.

2.3.4 Empiri: Utformning av enkäten
Enkäten (se bilaga 2 och 3) baserades på marknadssegmenterings- och turismlitteratur (se 4 respek-
tive 3.3) och andra undersökningar gjorda för Göta kanalbolaget (se 2.5). Dessutom påverkades
naturligtvis enkätens utformning av vår syn på uppdraget, dvs kundfokus (vem är kunden) och inte
utbudsfokus (vad tycker besökarna om utbudet vid Göta kanalområdet). Frågorna utformades där-
för utifrån geografiska och demografiska segmenteringsvariabler med inslag av frågeställningar från
reselitteraturen (se 4.2). Enkäten snarare beskriver besökarna än förklarar deras köpbeteende. Även
om det senare var av minst lika stort intresse, fick vi begränsa oss till det första pga intervjusituatio-
nen (se nedan).
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Enkätens utformning begränsades alltså av intervjusituationen eftersom hänsyn måste tas till respon-
denternas svarsvilja; en semesterfirare beräknades kunna avstå högst några minuter, vilket också
bekräftades i pilotundersökningen. Detta betydde att enkäten kunde bli högst en sida och frågorna
begränsades till 13 stycken. För att göra frågorna lättare att besvara utformade vi färdiga svarsalter-
nativ till de frågor som inte var självkodande, dvs med siffror som svar. Vi försökte göra svarsalter-
nativen uttömmande7 och ömsesidigt uteslutande8 utom där flera kryss var möjliga. Indelningen kan
verka godtycklig, men bygger på de tidigare undersökningarna och utökades med våra egna alterna-
tiv. Enkäten kompletterades också med våra egna anteckningar angående klustren (se bilaga 3).

Enkäten gjordes i en version, med två undantag. För det första angavs ortsnamn på enkäten för re-
spektive ort. Detta gjordes endast för att underlätta för respondenterna; frågorna blev mer konkreta.
För det andra gjordes en engelsk översättning för de utländska turisterna.

2.3.5 Empiri: Genomförande av enkäten
I samråd med vår uppdragsgivare valde vi ut fem orter för enkätundersökningen, Söderköping, Berg,
Motala, Karlsborg och Forsvik. De valdes ut pga sina olika karaktärer, eftersom vi ville kunna jäm-
föra senare. Enkäten var lika för alla orterna, och orterna användes som undersökningsvariabler i
analysen. I ett tämligen sent skede tillkom även Sjötorp efter påtryckningar från Göta kanalbolaget.
Vi besökte alla orterna i maj (utom Sjötorp) för att få en uppfattning om dem och se ut platser för
enkätundersökningen (se bilaga 3). Platserna valdes med tanke på ortens karaktär och attraktioner
samt för att fånga ett brett urval av besökare.

Under besöket i Söderköping i maj genomförde vi en pilotundersökning för att kontrollera enkätfrå-
gorna. Vi bad tio turister fylla i enkäten och efteråt komma med kommentarer. Detta resulterade
endast i mindre justeringar av enkätformuläret.

Tanken var från början att genomföra enkäten som muntliga intervjuer eftersom vi trodde att det
skulle göra turisterna mer positiva till att svara. Den stora nackdelen var dock att det skulle bli väldigt
tidsödande, speciellt eftersom vi skulle bli tvungna att räkna upp alla svarsalternativ. Detta gjorde att
vi under pilotundersökningen testade att göra den skriftligt vilket visade sig gå mycket bra. Vi delade
ut ett par enkäter åt gången, och undersökningen blev på så sätt mer effektiv.

Undersökningen gjordes i juli, i början av högsäsongen. Vi tillbringade en dag på varje ort, totalt sex
dagar. Ambitionen var att samla in 200 enkäter från varje ort, dvs totalt 1200 enkäter. Vi missbe-
dömde dock mängden turister och det var endast i Söderköping som vi lyckades samla in 200 en-
käter (för de övriga orterna se bilaga 1). Söderköping kan därmed ha fått en alltför stor vikt i resul-
tatet från hela Göta kanalområdet, men det har troligtvis inte påverkat den totala turistprofilen i någon
större utsträckning eftersom Söderköping inte avvek nämnvärt från de övriga orterna. Totalt samlade
vi in 582 enkäter som representerade 1800 personer. Eftersom turisterna var färre än beräknat frå-
gade vi i princip alla besökarna på respektive ort, vilket ändå borde ha gett en representativ bild av
besökarna.

2.3.6 Övriga källor
Göta kanalturismens organisation baseras på en intervju med marknadschefen på Göta kanalbolaget,
                                                                
7 Alla de svarsalternativ som kan förekomma ska vara med (Lekvall och Wahlbin, 1993)
8 Respondenten kan endast välja ett svarssalternativ (Lekvall och Wahlbin, 1993)
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Gabriella Saxner (se bilaga 4), och material vi fick vid intervjun. Intervjuprotokollet har granskats av
Gabriella Saxner och även godkänts för publicering. Ortprofilerna bygger på turistmaterial från turist-
byråerna och litteratur om regionen.

Uppsatsen är troligtvis också mycket influerad av våra upplevelser längs kanalen. Under undersök-
ningsveckan träffade vi många människor, bl a slussvakter, guider, kafépersonal, lokalbefolkning,
ångbåtsvänner, Göta kanals vänner, frikyrkliga missionärer, cykeluthyrare och åtskilliga turister som
alla glatt delade med sig av sina åsikter och erfarenheter om kanalen. Dessutom har vi själva på sätt
och vis deltagit i turistandet; bl a har vi bevittnat många slussningar, gått guidad tur på Karlsborgs
fästning, besökt kanalmuseet i Motala, ätit glass på glasskaféet i Söderköping och beundrat Forsviks
Industriminnen. En del av informationen har vi använt direkt i uppsatsen, annat har påverkat den
omedvetet.

2.4 Metodkritik

2.4.1 Referensram
Eftersom det i stort sett saknas litteratur som behandlar marknadsföring av turism har vi själva kom-
binerat teorier för turismmarknadsföring. Risken finns att det blivit en godtycklig kombination av teo-
rier. De få böcker i ämnet som vi hittat är oftast praktiskt inriktade och mindre användbara i en teo-
retisk diskussion.

2.4.2 Empiri
Det är svårt att göra en bra enkät, men vi har försökt inom de ramar vi hade. Enkätens begränsade
utformning gjorde att informationen blev ytlig och övergripande. Det kan vara lätt att övertolka re-
sultatet, och man bör tänka på att det t ex inte säger någonting om besökarnas mer djupgående mo-
tiv, dvs varför de reser.

Enkätfrågorna fungerade bra och var lätta att förstå med undantag för följande: Fråga 3 angående
andelen barn blev överflödig bortsett från att den bekräftade våra egna observationer om klustrens
karaktär (se bilaga 3). På fråga 4 borde respondenterna getts möjlighet att ange mer än ett kryss,
eftersom fler än vi trodde reste med mer än ett transportmedel. Frågorna 8 och 9 kan verka onödiga
eftersom nästan ingen svarat att de reste med gruppresa, men hade det varit en stor busslast på be-
sök någon av undersökningsdagarna hade informationen varit viktig för att få en representativ fördel-
ning.

I fråga 11 blev svarsalternativet ‘annat’ väl stort, vilket tyder på att de övriga svarsalternativen inte
varit uttömmande. Bl a saknades ‘resguide’ vilket många av de utländska turisterna angett. Dessutom
saknades en möjlighet att ange att besöket var en slump, t ex att besökare fått syn på en skylt efter
vägen eller sett en grupp människor vid en sluss och därför stannat. I övrigt verkar enkätens svarsal-
ternativ dock ha varit uttömmande.

Det finns en risk att de egna kommentarerna angående klustrens karaktär och kön kan ha blivit god-
tyckliga. Eftersom svaren på fråga 4 om andel barn i princip motsvarade våra egna bedömningar
angående barnfamiljer kan våra bedömningar ändå anses vara representativa.

Med tanke på den stora andelen tyska turister och att många av dem inte talade engelska hade en
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tysk version av enkäten varit bra.

Göta kanalturismens organisation och ortprofilerna bygger på flera olika källor. Reklammaterial kan
vara riskabelt att använda eftersom det oftast är vinklat, men samtidigt är det den informationen som
turisterna får och som påverkar deras förväntningar. Våra egna observationer är naturligtvis subjekti-
va. Informationen från marknadschefen på Göta kanalbolaget, Gabriella Saxner, är påverkad av
hennes ställning som marknadsförare för just kanalen; bl a de attraktioner som inte har med kanalen
att göra kan därför lätt komma i skymundan.

2.5 Hur skiljer sig vår undersökning från tidigare undersökningar?

Göta kanalbolaget har tidigare låtit genomföra undersökningar om turismen på och längs kanalen. De
fem undersökningarna genomfördes mellan 1983 och 1994.9 Tre av dem behandlar uteslutande båt-
resenärerna, en behandlar både båtresenärer och landbesökare och en utgör en sammanfattning som
baseras på några av de tidigare undersökningarna.

Vår undersökning behandlar endast landbesökare. Till skillnad från den tidigare undersökningen om
landbesökare är vår mer omfattande (fler respondenter), mer aktuell (1998 jämfört med 1983) och
innehåller dessutom en jämförelse av turismen mellan olika orter längs kanalen.

2.6 Våra glasögon

Vi är ekonomstudenter och har sett turism ur ett företagsekonomiskt perspektiv, även om turism
också kan behandlas ur samhällsekonomisk, sociologisk eller geografisk synvinkel. Det har säkert
påverkat hela uppsatsen.

Vår syn på marknadsföring av tjänster är präglad av den nordiska skolan10 (bl a Grönroos och
Gummesson), vilket kan ha lett till att vi blivit väl skeptiska och negativt inställda till den traditionella
marknadsföringen och dess verktyg.

Vi är inte från regionen, utan från Dalarna respektive Västerbotten. Det kan ha underlättat för oss att
möta området som turister, men kan samtidigt också ha gjort att vi missat viktiga faktorer, t ex po-
pulära smultronställen som man kanske inte känner till som utomstående. Det kan även vara svårt att
bedömma olika attraktioners dragningskraft.

                                                                
9 Turismen längs Göta kanal, 1983, Högskolan i Kalmar; Fritidsbåtarna på Göta kanal –
marknadsundersökning, 1986, Sevenco AB; Marknadsundersökning för AB Göta kanalbolag – Upplevelser av
och attityder till Göta kanal hos Göta kanalresenärer, 1989, Search Marknadsföringskonsult; Göta kanal –
nuläge och förslag till samverkan, 1989, Resurs för besöksnäringen AB; Vad tycker Göta kanalresenärerna om
Göta kanal?, 1994, UtredningsCentrum, Universitet i Linköping.
10 Den nordiska skolan anser att det traditionella marketing mix-synsättet är för begränsat för företag och
organisationer. Den menar istället att marknadsföringsfunktioner är utspridda över stora delar av organisationen
och att strategisk marknadsplanering inte kan ses separat från övergripande strategiskt beslutsfattande.
Marknadsföring är en process som griper in i de flesta företagsfunktioner. (Grönroos, 1996)
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3 MARKNADSFÖRING AV TURISM

”Är det underligt att deras tummar blev krumma,
och att fingrarna tedde sig fula och dumma?
Vickevire var ofta en smärre skandal
på de händer som grävde på Göta kanal.”

Förra kapitlet handlade om hur vi gick till väga för att samla in vårt empiriska material, men hur ska vi
kunna förstå och analysera våra resultat? För att kunna göra det är det viktigt att ta reda på vad
andra skrivit inom områdena marknadsföring och turism. Målet med kapitlet är en djupare förståelse
för marknadsföring av turism. Tjänstemarknadsföring utgör den naturliga grunden i denna förståelse
då de flesta turismföretag är tjänsteföretag. Den måste emellertid kompletteras med relationsmark-
nadsföring eftersom turism i hög grad handlar om möten. Dessutom krävs kunskap om turism för att
det ska bli möjligt att applicera marknadsföringen på ett turismföretag. Denna utvidgade tjänstemark-
nadsföring skapar på så sätt turismmarknadsföring.

3.1 Tjänstemarknadsföring

Eftersom turismföretaget för det mesta är ett tjänsteföretag blir tjänstemarknadsföring i högsta grad
aktuellt när det gäller turism. Det här kapitlet innehåller tjänstemarknadsföringens huvuddrag och
baseras huvudsakligen på Grönroos (1996) om inget annat anges.

3.1.1 Tjänstens egenskaper
Varför finns det behov av speciell marknadsföring för tjänster? Tjänster har väsentligt annorlunda
egenskaper än varor, och man har på senare tid insett att de även måste marknadsföras på ett an-
norlunda sätt. Tjänsters egenskaper har i stor utsträckning analyserats i litteraturen, och bl a Grön-
roos har föreslagit fyra punkter som illustrerar dessa egenskaper:

• Tjänsten är immateriell och abstrakt till sin natur. Varken säljare eller kund kan ta eller se på
tjänsten. Den kan inte tas ner från butikshyllan och visas upp på samma sätt som en vara.

• Tjänsten är inte ett ting utan en aktivitet eller en process. Tjänsten varar under den tid som den
produceras och upphör sedan att existera. Ett biobesök varar endast under den begränsade tid
som besökaren vistas på bion. En konsekvens av detta är att tjänsten inte kan lagras, dvs en tom
biografstol kan inte sparas till nästa föreställning. Förlorad försäljning kan aldrig tas igen.

• Tjänsten kännetecknas av att produktion och konsumtion sammanfaller. Detta skiljer tjänsten
från varan som produceras åtskilt från konsumtionen, både geografiskt och tidsmässigt. En fri-
sörtjänst konsumeras av kunden samtidigt som frisören utför tjänsten. Detta innebär att produ-
cent och konsument möts och det uppstår interaktion mellan säljaren och köparen. Att produk-
tion, leverans och konsumtion sammanfaller i tjänsteprocessen kallar Arnerup och Edvardsson
(1992) för servuktion.

• I en tjänst är kunden ofta medproducent och ses som en produktionsresurs. Kunden har alltså
två roller i tjänsteprocessen, konsument och producent, jämfört med i varuproduktion då han
enbart är konsument. I frisörexemplet är kunden medproducent genom att han ger instruktioner
om frisyrens utformning.

 

 Dessa tjänsteegenskaper förekommer ofta i tjänstemarknadsföringslitteraturen. Bl a Normann (1991)
har också denna indelning, medan Gummesson (1995) däremot bara erkänner servuktionen. Arne-
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rup och Edvardsson (1992) är också tveksam till om alla dessa punkter gäller generellt för tjänster
och vill istället framhäva servuktionen som det mest typiska för tjänster. Sammanfattningsvis kan man
säga att det är servuktionen som framhålls som det främsta särdraget för en tjänst, och det är också
det som får störst konsekvens i marknadsföringen enligt många författare.
 

 3.1.2 Det grundläggande tjänstepaketet och det utvidgade tjänsterbjudandet
 Vad är det då egentligen kunden får när han köper en tjänst? Grönroos nämner dels det grund-
läggande tjänstepaketet, dvs vad kunden bör få, dels det utvidgade tjänsteerbjudandet, dvs både
vad kunden bör få och hur han upplever interaktionen med företaget. Det grundläggande tjänstepa-
ketet består av tre komponenter:
 

• Kärntjänsten är grunden för tjänsteerbjudandet, dvs motivet för köpet. T ex när man vill ta sig
från Stockholm till Paris är kärntjänsten själva transporten.

• Bitjänster gör det möjligt för kunden att konsumera kärntjänsten, t ex bagageincheckningen på
flygplatsen.

• Stödtjänster är egentligen inte nödvändiga men läggs till för att göra det grundläggande tjänste-
paketet mer attraktivt och konkurrenskraftigt, t ex flygtaxi.

 

 För att kunna överföra tjänsten till kunden måste tjänstepaketet utvidgas till att även omfatta följande
tre företeelser (det utvidgade tjänsteerbjudandet):
 

• Tjänstens tillgänglighet gör det möjligt att köpa och konsumera tjänsten, t ex öppettider och
geografiskt läge.

• Tjänstens interaktioner innefattar kundens samspel med tre olika slag av resurser, dvs interak-
tioner med kontaktpersonal, interaktioner med system (t ex företagets arbetsrutiner såsom leve-
rans- och faktureringssystem) och interaktioner med fysisk-tekniska resurser
(t ex automater och transportmedel). De två senare interaktionerna kan även kallas för företagets
icke-personella resurser.

• Tjänstens kundmedverkan innefattar servuktionen men även samverkan mellan kunder.
 

 Grönroos menar att om dessa företeelser planeras och kontrolleras på ett bra sätt och om det utvid-
gade tjänsteerbjudandet fås att fungera effektivt ur kundernas perspektiv, så är den interaktiva mark-
nadsföringsfunktionen under kontroll och den upplevda totalkvaliteten bra. Den interaktiva mark-
nadsföringsfunktionen behandlas senare, men först kommer en diskussion kring begreppet upplevd
totalkvalitet.
 

 3.1.3 Upplevd totalkvalitet
 För att förstå vad kundens upplevda totalkvalitet innebär, utgör Grönroos modell (se nedan) över
kundrelationens livscykel en bra utgångspunkt.
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 Figur 1: Kundrelationens livscykel (Grönroos, 1996, s 21)
 

 

 Kundrelationens livscykel beskriver de olika stegen från det att företaget försöker få kontakt med
den potentiella kunden till etableringen av en bestående kundrelation. Dessa tre steg kallas för initial-
skede, köpprocess och konsumtionsprocess.
 

 I initialskedet försöker företaget att väcka kundens intresse, oftast i form av traditionella marknads-
föringsåtgärder, t ex direktreklam. Detta skede kännetecknas i regel av envägskommunikation. I
nästa skede, köpprocessen, är kundens intresse väckt och en tvåvägskommunikation inleds mellan
köpare och säljare. Säljaren ger löften till kunden om vad tjänsten kommer att innehålla, och med
utgångspunkt från dessa fattar kunden antingen ett positivt eller negativt köpbeslut. Under det tredje
skedet, konsumtionsprocessen, produceras tjänsten och konsumeras (oftast samtidigt) av kunden;
det är här hans upplevelser av tjänsten måste motsvara de förväntningar som skapades tidigare under
köpprocessen. För att kunden ska få en positiv uppfattning om kvaliteten på tjänsten måste hans
upplevelser motsvara de givna löftena. Företagets mål bör vara att kunden blir nöjd med den upp-

Kunden

Upplevd
kvalitet på

tjänsten

MissnöjeMissnöje

Missnöje



Kundanalys i turismmarknadsföring – En studie av Göta kanal
______________________________________________________________________________________

14

levda kvaliteten på tjänsten. Även Arnerup och Edvardsson (1992) tar upp initialskedet, köpproces-
sen och konsumtionsprocessen men presenterar dem i form av en tjänstetrappa.
 

 Hur uppstår då kundens upplevda totalkvalitet? Den uppstår till stor del under servuktionen när kun-
den kommer i kontakt med företagets frontpersonal och fysisk-tekniska resurser. Detta viktiga sam-
spel leder till att den tekniska lösningen på kundens problem (vad) endast får en begränsad betydelse
för hans upplevda totalkvalitet på tjänsten. Istället blir det processens funktionella kvalitet (hur) som
blir avgörande för kvalitetsupplevelsen.
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 Figur 2: Profil och hur kvalitetsbilden uppkommer (Grönroos, 1996, s 35)
 

 

 Grönroos modell visar hur tjänstekvalitet uppstår och uppfattas av kunderna. Modellen är uppbyggd
kring tre ’kvalitetskomponenter’: teknisk kvalitet, funktionell kvalitet och profil. Ett exempel på god
teknisk kvalitet är när glassen du köper i glasskiosken smakar gott. Om glassförsäljaren däremot är
tvär och butter, anser du troligtvis att du fått en dålig tjänst trots den goda tekniska kvaliteten. Den
funktionella kvaliteten på tjänsten var nämligen dålig.
 

 Med profil menas kundernas uppfattning av företaget. Om kunden har en positiv uppfattning av fö-
retaget är profilen god och agerar som ett filter. Detta filter kan mildra en negativ upplevelse som
orsakats av brister i den tekniska eller funktionella kvaliteten. Är däremot profilen dålig så försämras
den negativa upplevelsen ytterligare.
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 När kunden konsumerar tjänsten upplever han alltså både tjänstens tekniska och funktionella kvalitet
genom det sk filtret som profilen utgör. Innan kunden börjar konsumera en tjänst har han dock natur-
ligtvis förväntningar på tjänstens kvalitet. Dessa förväntningar påverkas bl a av marknadskommuni-
kation, word-of-mouth och profilen. Hur den upplevda kvaliteten sedan blir för kunden beror på hur
väl den faktiska upplevelsen motsvarade hans förväntningar.
 

 Arnerup och Edvardsson (1992) poängterar att rätt kvalitet inte är samma sak som hög kvalitet. Rätt
kvalitet uppstår när kundens upplevda kvalitet motsvarar hans förväntningar. En hög teknisk eller
funktionell kvalitet är alltså inte nödvändig när kunden inte förväntar sig det; det gäller för tjänstefö-
retaget att lägga sig på ’rätt’ nivå.
 

 I en stor undersökning, utförd av British Airways (Grönroos, 1996), fann man fyra grupper av kvali-
tetspåverkande faktorer som gäller i de flesta branscher:
 

• Omtanke avser tjänstvillig personal och i övrigt kundinriktade produktionsresurser.
• Spontanitet avser personalens vilja och förmåga att fatta egna beslut.
• Problemlösning avser både personalens kunskap och villighet.
• Återställning avser förmågan att snabbt och på ett bra sätt möta kunders klagomål.
 

 Dessa fyra faktorer visar på den funktionella kvalitetens betydelse för kundens upplevda totalkvalitet.
 

 3.1.4 Marknadsföring i tjänsteföretaget
 För att förstå tjänsteföretagets marknadsföring utgår vi från Grönroos modell om tjänstemarknadsfö-
ringens natur.
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 Figur 3: Tjänsteföretagets tre marknadsföringsfunktioner (Grönroos, 1996, s 79)
 

 

 Denna modell visar tjänsteföretagets tre marknadsföringsfunktioner. Den första funktionen är den
traditionella marknadsföringen som bygger på de välkända 4Pna: pris, plats, produkt och påverkan
(Armstrong och Kotler, 1994). Denna typ av marknadsföring har sina rötter i försäljningen av mass-
producerade konsumtionsvaror, som produceras skilt från köparen och konsumeras senare på en
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annan plats. Grönroos anser dock att den har en begränsad roll i tjänsteföretag, mycket pga servuk-
tionen och tjänstens immateriella karaktär. Han kommer fram till att: ”i det stora hela återstår bara
masskommunikation med massmediareklam, direktreklam, broschyrer och trycksaker”
(Grönroos, 1996, s 52). Även Arnerup och Edvardsson (1992) anser att den traditionella mark-
nadsföringen gör mest nytta för att nå nya kunder via masskommunikation. Dess roll i tjänsteföretag
blir främst att väcka intresse hos potentiella kunder och i bästa fall skapa förstagångsförsäljning, alltså
under initialskedet i kundrelationens livscykel.
 

 Senare under köp- och konsumtionsprocessen får den andra funktionen, den interaktiva marknads-
föringen, en allt större roll. Efter att företaget lyckats skapa en förstagångsförsäljning är det viktigt att
kunden blir nöjd. Det finns flera anledningar till detta. Dels vill företaget naturligtvis att kunden ska
återkomma, dels är den sk word-of-mouth effekten mycket stor. Man tror att 70 till 80 procent av
ett tjänsteföretags nya kunder anlitar företaget tack vare rekommendationer från tidigare kunder (Ar-
nerup och Edvardsson, 1992).
 

 Det som skapar nöjda kunder är att de får en bra upplevd totalkvalitet (se 3.1.3), och den skapas i
interaktionen mellan företaget och kunden. Det är alltså på den interaktiva marknadsföringen som
företaget bör fokusera sin marknadsföringsinsats. Grönroos menar att det finns tre slag av interaktio-
ner:
 

• Mellan kund och företagets personella resurser
• Mellan kund och företagets system och fysisk-tekniska resurser (se 3.1.2)
• Mellan kunder
 

 I var och en av dessa interaktioner uppstår tillfällen då kundens uppfattning om tjänstens kvalitet och
företagets profil påverkas. Normann introducerade 1983 begreppet ‘sanningens ögonblick’ och
menar mötet mellan kund och företagets frontpersonal. Han beskriver mötet så här: ”I det ögon-
blicket är de helt utlämnade åt varandra: Vad som händer kan inte längre påverkas direkt av
företaget. Det är den anställdes kunnighet, motivation och medel och kundens förväntningar
och beteende som tillsammans skapar serviceleveransen” (Normann i Arnerup och Edvardsson,
1992, sid 185). Ur marknadsföringssynpunkt blir alla dessa möten viktiga eftersom var och ett av
dem representerar ett sk ‘sanningens ögonblick’ för företaget.
 

 Konsekvensen av sanningens ögonblick blir att varje anställd på företaget som på något sätt kommer
i kontakt med kunderna blir ‘marknadsförare på deltid’, ett begrepp introducerat av Gummesson
1984 (se 3.2). Grönroos menar att eftersom all personal blir deltidsmarknadsförare bör marknads-
föringsfunktionen flyttas ut till alla delar av företaget och inte begränsas enbart till marknadsavdel-
ningen. En marknadsavdelning på ett tjänsteföretag får nämligen ett stort ansvar i relation till vad den
faktiskt kan åstadkomma. Om t ex marknadschefen inte tillåts ha ett övergripande marknadsförings-
ansvar som innefattar hela företaget, blir han automatiskt hänvisad till enbart den traditionella mark-
nadsföringens instrument. Grönroos anser vidare att den marknadsansvarige helst bör finnas på
högsta ledningsnivå för att det ska bli möjligt att skapa en marknadsorienterad verksamhet.
 

 En lyckad interaktiv marknadsföring är ofta resultatet av en god intern marknadsföring som är den
tredje funktionen i modellen ovan. Medan kunden är i centrum i den externa marknadsföringen är det
personalen som står i centrum i den interna marknadsföringen. Företaget måste först marknadsföra
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sig själv bland personalen för att sedan genom dem kunna marknadsföra sig på ett bra sätt mot kun-
derna. Grönroos menar att personalen kan ”motiveras för kundintresse och marknadsföringsin-
riktat arbete genom ett aktivt, marknadsföringsmässigt angreppssätt internt med användning
av marknadsföringsmässiga åtgärder. Härigenom tillgodoses medarbetarnas behov av at-
traktiva och motiverande arbetsplatser bäst” (Grönroos, 1996, s 99). Arnerup och Edvardsson
poängterar också den interna marknadsföringens betydelse för personalens motivation. De menar att
motiverade medarbetare gör ”en engagerad och effektiv insats såväl internt som vid kundkon-
takter” (Arnerup och Edvardsson, 1992, s 171).
 

 Företaget kan inte externt marknadsföra en produkt innan företagets personal är redo att tillhanda-
hålla den. Personalen måste därför ses som företagets första marknad som måste övertygas. För att
den interna marknadsföringen ska lyckas måste den vara förankrad och ha ett starkt stöd hos den
högsta ledningen. Om den har det finns goda förutsättningar för att den interna marknadsföringen på
sikt leder till positiva effekter på företagets externa marknader.
 

 3.2 Relationsmarknadsföring
 

 Eftersom turism till stor del består av relationer mellan människor blir relationsmarknadsföringen en
naturlig del i förståelsen för marknadsföring av turism. Relationsmarknadsföring behandlas av flera
författare; bl a Grönroos (1996) resonerar kring den i sin bok om tjänstemarknadsföring. Den syn
som tas upp här är dock Evert Gummessons (1995). Han framhäver relationernas betydelse mer än
Grönroos gör och hävdar att relationsmarknadsföringen ersätter all annan typ av marknadsföring.
För honom är det helt nytt sätt att se på marknadsföring. I detta delkapitel kommer först en allmän
diskussion om vad relationsmarknadsföring innebär och sedan behandlas några konkreta relationer
som är relevanta för vårt ämnesområde.
 
 3.2.1 Vad är relationsmarknadsföring?
 Gummesson definierar relationsmarknadsföring som ”marknadsföring som sätter relationer, nät-
verk och interaktioner i centrum” (Gummesson, 1995, s 16). Relationer förutsätter minst två
parter som står i kontakt med varandra, och i marknadsföringssammanhang är den grundläggande
relationen den mellan leverantör och kund. Nätverk innehåller många och komplexa relationer. Med
interaktion menas samspelet mellan parterna både i den enkla relationen och i nätverket.
 

 För att sätta relationer, nätverk och interaktioner i centrum för marknadsföringen krävs att mark-
nadsorienteringen genomsyrar hela företaget. Gummesson delar in företaget i marknadsförare på
heltid och deltid. Marknadsförare på heltid är de som arbetar på en marknads- eller försäljningsav-
delning och marknadsförare på deltid är alla andra i företaget. Denna uppdelning vill betona att alla,
vad de än har för uppgift, påverkar relationerna till kunderna och blir viktiga för marknadsföringen.
 

 Det finns många typer av relationer som är viktiga för företaget; det kan vara t ex kundrelationer eller
relationer med konkurrenter och återförsäljare. Relationerna kan även vara på en nivå över företaget
då politiker förhandlar för att få tillgång till marknader eller inom företaget mellan ledning och perso-
nal.
 

 3.2.2 Tio relationer inom turism
 Gummesson (1995) identifierar trettio relationer som han anser får betydelse för företagets besluts-
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fattande, handling och resultat. Nedan beskrivs några relationer som är relevanta för den senare dis-
kussionen om turismmarknadsföring. Förmodligen kan ännu fler vara intressanta men vi har valt att
begränsa oss till dessa tio.
• Leverantör (= säljande företag) – kund (R1)
 Den första relationen kallas den klassiska dyaden och utgör grunden för det kommersiella utbytet.
Den interaktiva marknadsföringen vidgar synen på den personliga försäljningen och framhåller att
kontakten mellan parterna bör vara interaktiv, dvs i samspel ansikte mot ansikte. Det blir också mer
betydelsefullt att vårda existerande kunder i stället för att endast koncentrera sig på att skaffa nya
kunder eftersom kunden alltmer ses som företagets knappa resurs.
 

• Triangeldramat mellan kund, leverantör och konkurrent (R2)
 Denna relation bildar den klassiska triaden och utgör marknadsekonomins byggstenar. Konkurrens
krävs för att driva utvecklingen i marknadsekonomin framåt, och regleringar krävs för att hindra att
företagen blir för mäktiga och sätter marknadskrafterna ur spel. Man brukar säga att marknaden
strävar mot marknadsjämnvikt, styrd av den ”osynliga handen”, men Gummesson talar även om
marknadsföringsjämnvikt. Jämnvikten baseras på konkurrens, samverkan och reglering-
ar/institutioner. Det innebär att företagen både konkurrerar och samverkar med varandra men be-
gränsas av regleringar. I relationsmarknadsföringen betonas samverkan, man vill skapa en ‘win-win-
situation', men de andra två behövs dock för att göra samverkan effektiv.
 

• Fysisk distribution (R3)
 Relationen kallas även det klassiska nätverket. Varor, människor och information transporteras dag-
ligen i komplexa nätverk. Tjänster distribueras och distributionen i sig är en tjänst. Många mellanled
och individer är inblandade och vikten av bra relationer är stor.
 

 Det tre relationer som behandlats ovan (R1-R3) utgör basen för marknadsföringen. Närmast be-
handlas några av de speciella marknadsrelationer som ingår i de klassiska relationerna.
 

• Kundrelationer via marknadsförare på heltid och marknadsförare på deltid (R4)
 Marknadsförare på heltid kan vara interna, t ex marknads- och försäljningsavdelning, eller externa, t
ex distributörer och reklambyråer. Marknadsförare på deltid kan också vara interna, t ex VD, FoU,
ekonomi- och serviceavdelning, och externa, kunder, investerare och massmedia. Gummesson säger
följande: ”Marknadsförare på heltid kan inte vara på rätt plats vid rätt tillfälle med rätt
kundkontakt och med rätt kunskap, vilket däremot skaran av marknadsförare på deltid kan
vara.” (Gummesson, 1995, s 69). Exempel på marknadsförare som lätt glöms bort kan vara före
detta anställda som sprider sin åsikt om företaget.
 

• Servicemötet: Interaktion mellan kund och frontpersonal (R5)
 Mötet mellan kund och leverantör kallas ‘servicemötet’ eller ‘sanningens ögonblick’ (se 3.1.4).
Marknadsföringen mot kunden under denna interaktion är oftast den viktigaste, och ibland den enda,
för tjänsteföretaget. I servicemötet definierar Gummesson följande interaktiva relationer, sett från
kundens perspektiv: mellan kunden och leverantörens kontaktpersoner (frontlinjen); mellan kunder-
na, t ex på ett diskotek; mellan kunden och leverantörens produkter och fysiska miljö, t ex utform-
ningen av ett snabbköp eller en restaurang; och mellan kunden och leverantörens system, t ex bank-
automat. Tjänsteföretaget bör undersöka de tillfällen som påverkar kundens relation till företaget och
tänka på att hantera dem på ett sätt som stärker kundrelationerna.
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• Närrelation kontra distansrelation till kunden (R8)
 Det är interaktionen med kunden som är viktig; behöver man göra en marknadsundersökning är det
ofta ett tecken på att man har misslyckats med kundkontakterna. En marknadsundersökning ska ses
som ett komplement till den kunskap man skapar sig på ett naturligt sätt genom kontakter med kun-
den, och inte som en grundkälla till kunskap om kunden. Gummesson menar att kunden bara kan
förstås genom att man själv interagerar med honom.
 

• Relationen till den missnöjde kunden (R9)
 En studie visar att en kund som inte fått sina klagomål behandlade på ett tillfredsställande sätt berät-
tar om detta för 15 till 20 personer, medan en kund som fått sina klagomål väl bemötta endast be-
rättar om det för 5 personer. Det är alltså viktigt att kunna möta klagomål på ett bra sätt, och för att
kunna göra detta krävs att frontpersonalen får befogenhet att lösa problemen. Flera undersökningar
visar dock att bara ett fåtal faktiskt klagar när de är missnöjda; de flesta bara lämnar företaget.
 

• Allianser förändrar marknadsmekanismerna (R20)
 Denna relation liksom den följande hör till megarelationerna, dvs de rör sig ovanför marknaden. Med
allians menas formella eller informella organisationer och avtalade relationer mellan olika parter.
Gummesson menar att kortsiktiga allianser oftast inte lönar sig men att långsiktiga allianser kan leda
till t ex nya marknader eller ökad konkurrenskraft. Det är viktigt att alliansen bygger på en ‘win-win-
strategi' och att parterna deltar som jämnlikar.
 

• Den massmediala relationen (R23)
 Massmedia har betydelse för företaget och kunderna vare sig företaget samverkar eller inte. Företa-
get bör därför försöka arbeta tillsammans med media. En målkonflikt finns dock; företaget vill ha
good-will och gratisreklam, media vill ha bra nyheter som kan locka läsare. Det gäller att hitta en
balans så att båda parter kan dra nytta av relationen. Företaget får dock inte ha alltför stora förvänt-
ningar; media svämmar idag över av information. Det är dock viktigt att ha en bra relation till journa-
lister.
 

• Intern marknadsföring: relationen till ‘personalmarknaden’ (R27)
 Den sista relationen som tas upp här hör till de sk nanorelationerna, relationer nedanför marknaden,
dvs inom företaget. Intern marknadsföring avser att skapa relationer mellan ledningen och de anställ-
da. De anställda påverkas av den externa marknadsföringen som egentligen är riktad mot kunder,
men framför allt av den marknadsföring som sker internt. Personalen är en nyckelresurs för företaget,
och den behöver stöd och förberedelser för att kunna sköta de externa kontakterna på ett effektivt
sätt. Verktyg från den externa marknadsföringen kan användas även inom den interna, t ex personli-
ga relationer och massmarknadsföring.
 

 3.3 Turismkunskap
 

 För att kunna marknadsföra turism på ett bra sätt är kunskap om turisten, turismprocessen, köppro-
cessen och produkten viktigt. Turismkunskap utgör därför också en byggsten.
 

 3.3.1 Turisten
 Vad är då en turist? Svaret på den frågan kanske anses självklar för många men faktum är att
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begreppet turist är mångfacetterat. Vi tar här upp några definitioner från turismlitteraturen.
 

 Jefferson och Lickorish (1988) diskuterar begreppet turist utifrån den definition som FNs statistiska
kommission slog fast 1968: ”for statistical purposes the term ‘visitor’ describes any person
visiting a country other than that in which he has his usual place of recidence for any reason
other than following an occupation remunerated from within the country visited” (Jefferson
och Lickorish, 1988, s 2). Världsturistorganisationen (WTO) stödde senare denna formulering men
rekommenderade att termen ‘visitor’ (besökare) skulle delas in i två grupper:
 

• Turister (någon som stannar borta i minst 24 timmar)
• Person på utflykt (dagsbesökare som stannar borta i högst 24 timmar)
 

 Dessa begrepp var ursprungligen avsedda för internationellt resande men eftersom de i grunden är
ekonomiska, fungerar de även bra för inrikesturism. Författarna kommer i sitt resonemang fram till att
turism är en rörelse av människor, som utgör en stor efterfrågekraft i samhället, och att det inte
handlar om en enskild industri. Turism rör allt resande som sker utanför det egna samhället för alla
syften utom migration eller regelbundet arbete. Jefferson och Lickorish inkluderar alltså inte
tjänsteresenären i begreppet turist.
 

 En av de första författarna inom ämnet turism, F.W. Ogilvie, gav 1934 ett ekonomiskt perspektiv på
turisten: ”...frånvaron från hemmet ska vara relativt kort och pengarna som spenderas under
bortavaron ska vara medtagna hemifrån och inte vara intjänade på de ställen turisten
besöker...” (F. W. Ogilvie i Hanefors och Larsson-Mossberg, 1992, s 11).
 

 Hanefors och Larsson-Mossberg (1992) anser att den bästa och mest användbara definitionen getts
av sociologen Erik Cohen 1974. Han beskriver turisten som en ”frivillig och tillfällig resenär som
reser, med förväntningar om nyhetens behag och ombyte, på en förhållandevis lång och
sällan upprepad resa” (E. Cohen i Hanefors och Larsson-Mossberg, 1992, s 11).
 

 Hanefors och Larsson-Mossberg (1992) har sammanställt sju kännetecken för en turist:
 

• Geografisk förflyttning och återkomst (ej arbetsmigration)
• Frivillighet (ej krigsfångar)
• Icke återkommande (ej sommarstugeägare)
• Tillfällig / tidsbestämd förflyttning (ej flyktingar)
• Omväxling / upplevelser (ej affärsmän)
• Icke-ansvar (ej missionärer)
• Enbart konsumtion (ej turismpersonal)
 

 De flesta av dessa kännetecken härstammar från Cohens definition. Författarna lägger dock till ett
kriterium som de kallar för ‘icke-ansvar’ (se 3.3.2). Det femte kännetecknet ‘omväxling’ visar att
Hanefors och Larsson-Mossberg i boken Färdledaren (1992) inte inkluderar tjänsteresenären i
turistbegreppet.
 

 Däremot betraktas tjänsteresenären som turist i Hanefors och Larssons bok Marknadsföring av
turism (1987). Anledningarna till att man i marknadsföringssammanhang ser både privat- och
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tjänsteresenärer som turister beror på att resformerna ofta flyter ihop och att det är samma
turistprodukt som konsumeras i båda fallen. Marknadsföraren kan därför rikta sig mot både privat-
och tjänsteresenärer. En stor skillnad mellan privat och tjänsteresenären är att privatresandet är
mycket mer sårbart med tanke på bl a väder, pris och tid.
 

 Det finns flera typer av turism inom det privata resandet: etnisk/kulturell, historisk, miljö- och
rekreationsturism. Privatresenärerna kan även indelas i hur resan går till: på egen hand, genom
halvarrangemang eller på en helt arrangerad resa (paketresa).
 

 Tjänsteresenären, som i alla fall delvis kan kallas turist (efter-jobbet-turist), har helt andra syften med
sin resa än privatresenären. Olika syften med en affärsresa kan vara: kongress, konferens, kurs,
sammanträde, belöningsresor (incentive), inköpsresor, mässor etc.
 

 3.3.2 Turismprocessen
 Turisten lämnar sin vardag och reser bort, både geografiskt och mentalt. Hanefors och Larsson-
Mossberg (1992) har bearbetat en modell av Jafar Jafari som beskriver turistens förflyttning i tid,
rum och tanke.
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 Figur 4: Touristhood (Hanefors och Larsson-Mossberg, 1992, s 38)
 

 

 A visar tiden innan resan, B är själva bortavaron och C visar tiden efter hemkomsten. Den lutande
kurvan över A illustrerar hur förflyttningen från hemorten till resmålet kan vara en mentalt längre pro-
cess än den geografiska förflyttningen. Resan föregås av olika förberedelser, t ex studera resmålet,
växla pengar, packa mm. Hur lång kurvan blir beror på resenären och resmålet, dvs hur mycket för-
beredelser som behövs. T ex kräver en resa till andra sidan jorden oftast mer än en resa i det egna
landet.
 

 Vid B befinner sig turisten på resmålet, och detta kan betecknas som ’touristhood’. Turisten reser
bort både geografiskt och mentalt; han lämnar vardagslivets krav och slipper sin egen sociala roll,
och bortavaron präglas av ’icke-ansvar’. Han bär dock med sig sitt kulturella mönster hemifrån och
kan aldrig helt lämna sitt vanliga liv, utan hamnar i en slags ’kulturell marginal’. Denna geografiska
och mentala förflyttning påverkar hans beteende som turist och kan förklara t ex omåttlig alkohol-
konsumtion eller konstig klädsel under semestern.
 

 Den sluttande kurvan över C i modellen visar på resans betydelse för livet hemma, t ex filmen fram-
kallas, väskorna packas upp och resenären berättar om sina upplevelser. Denna kurva är kortare än
förberedelsekurvan, och det motiverar Hanefors och Larsson-Mossberg med att vi svenskar ofta

B

CA
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uppfattar prat om semesterupplevelser som onödigt skryt. Turistens erfarenheter från resan finns
dock kvar och kommer att påverka nästa resa.
 

 Före, under och efter resan är turisten inblandad i ett antal olika interaktioner. Modellen nedan visar
dessa interaktioner och försöker beskriva hur de skapar turistens upplevelse.
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 Figur 5: Turistens möten (Hanefors och Larsson-Mossberg, 1992, s 24)
 

 

 Modellen har turisten i centrum och är delad i två halvor, som representerar hemma och borta. Tre
interaktioner sker hemma innan resan börjar, fyra sker på resmålet och en gäller transporten. Pilarna
i modellen syftar på kommunikationen mellan delarna och hur de påverkar varandra. Nedan följer en
närmare beskrivning av interaktionerna.
 

 I vardagen är turisten underordnad samhällets förväntningar och krav. Han har en social roll och
påverkas ständigt av interaktionen med sin omgivning. Detta påverkar i sin tur hans attityder till re-
sandet. Inför resan har turisten ofta kontakt med en arrangör. Det kan vara viktigt med effektiv
hjälp inför en resa, t ex att arrangören är lätt tillgänglig, har bra öppettider och att försäljningsstället är
sympatiskt utformat. Olika typer av resande kräver olika mycket kontakt med arrangören. Arran-
görens personal på hemorten står för en stor del av kontakten med turisten och är viktig för arran-
görens image. Personalen har ofta stora möjligheter att påverka turistens förväntningar och bör för-
söka förstå vilka de är. Att försöka hitta den resa som motsvarar kundens förväntningar är naturligt-
vis av stor betydelse för turisten ska bli nöjd med produkten.
 

 Under transporten till resmålet interagerar turisten med många faktorer: personalen på tåget, båten
eller flyget; miljön eller utrustningen på färdmedlet; transfer; och det administrativa runt resan, t ex
incheckning och biljettkontroll.

Hemma

Borta

Turisten
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 Personalen på resmålet svarar för viktiga servicefunktioner och ingår på så sätt i den totala turist-
produkten. Turisten är långt från sin hemmiljö och blir ofta beroende av personalen för att få hjälp.
Även personalen på resmålet måste vara tillmötesgående och lyhörd för turistens behov, så att upp-
levelsen blir så lyckad som möjligt. Under sin resa träffar turisten oftast andra turister, och interak-
tioner med dem kan spela en stor roll för turistens upplevelse. Under
 t ex en bussresa kan medresenärernas betydelse vara mycket stor medan den är liten under en fjäll-
vandring, då turisten knappt träffar andra turister. Hanefors och Larsson-Mossberg menar att inter-
aktionens intensitet och varaktighet står i relation till betydelsen för den totala turistupplevelsen. På
resmålet interagerar turisten även med miljön. Förväntningarna påverkar till stor del hur turisten
uppfattar kvaliteten, men även något som är helt annorlunda kan ge en positiv upplevelse. Exempel
på faktorer som påverkar kan vara hotellstandard, nöjesliv, väder mm. Beroende på resans karaktär
träffar turisten lokalbefolkningen i olika hög grad. Interaktionen med den kan ha stor betydelse för
trivseln.
 

 Alla interaktioner innebär naturligtvis ett växelspel. Turisten påverkas av dem men påverkar i sin tur t
ex personal, lokalbefolkning, andra turister och miljön.
 

 3.3.3 Köpprocessen
 Köpprocessen beskriver på vilket sätt kunden kommer fram till sitt köpbeslut. Det finns ett antal
faktorer som påverkar denna köpprocess och de tas upp i slutet av detta avsnitt. Närmast följer en
kort beskrivning av köpprocessen, baserad på Hanefors och Larsson-Mossberg (1992).
 

 En köpprocess innehåller ett antal faser eller steg som leder fram till ett köp, och ett reseköp kan ses
som en slags problemlösning. Följande modell illustrerar de olika stegen.
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 Figur 6: Turistens köpprocess (Hanefors och Larsson-Mossberg, 1992, s 77)
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 Turistens motiv för att resa är ofta komplexa och består av olika delmotiv. Ofta är turisten inte ens
medveten om vad som styr hans val av resa. Två drag dominerar dock genomgående resemotiven:
dels reser turisten från något, dels reser han till något. Man kan t ex fly från jobbet, vädret eller
personliga problem; detta kallas för flyktmotiv. Den som reser till något söker något som inte finns
hemma; detta kallas kompensationsmotiv och kan vara t ex en vilja att uppleva historiska platser eller
sol och bad. Ofta har turisten en kombination av flykt och kompensationsmotiv, även om det ena
eller andra kan överväga. Oavsett vilka motiv resenären har, är de i huvudsak självcentrerade och
går ut på att hitta det som är bäst för individen själv, en lyx som turisten oftast inte kan kosta på sig i
vardagen.
 

 Informationsinsamling är nästa steg i processen. Turisten börjar samla information om resan, t ex
genom kataloger, TV-repotage, tips från vänner mm. Detta stegs omfattning beror mycket på typen
av resa och på resenären själv. Efter insamlingen av information gör turisten en bedömning av alter-
nativen och bestämmer sig antingen för ett köp eller för att avstå. Sedan verkställs köpet och resan
bokas. Här kan ny information tillkomma och turisten kanske ändrar sig. När turisten återkommit
från sin resa går han in i en fas av utvärdering. Känslorna efter resan, resultatet av hur resan varit,
påverkar turistens köpprocess nästa gång han ska ut och resa. Observera likheten mellan denna
köpprocess och Grönroos ‘kundrelationens livscykel’ (3.1.3).
 

 Ett antal andra faktorer påverkar köpprocessen. Flera personer kan vara inblandade i beslutet. Arm-
strong och Kotler (1994) urskiljer fem roller: Initieraren (kommer upp med idén), Påverkaren, Be-
slutsfattaren, Inköparen och Användaren. Ibland är alla rollerna en person, ibland olika personer.
Även andra faktorer påverkar processen: ekonomiska begränsningar, rädsla, behov av trygghet,
personliga och sociala faktorer (familjesituation, kön, yrke, livsstil), marknadsföring mm.
 

 3.3.4 Produkten
 Vad är det då som turisten köper? Vad består produkten av? Vi presenterar i det här avsnittet några
definitioner och hur olika författare ser på turistprodukten.
 

 Hanefors och Larsson-Mossberg (1992, s.23) har antagit ett helhetsperspektiv och menar att
”turisten köper en upplevelse som är en kombination av turismens huvudingredienser: bo,
äta, åka och göra.” Produkten består alltså av en upplevelse som i sin tur är uppbyggd av en
mängd beståndsdelar. Hanefors och Larsson-Mossberg talar om dessa beståndsdelar som turistens
interaktioner. Turistens totala upplevelse påverkas av alla de interaktioner som turisten är inblandad i
(se 3.3.2). Det räcker ibland med att en enda interaktion går dåligt för att hela upplevelsen -
produkten - ska anses som dålig. T ex leder kanske förlorat bagage till att turisten tycker att hela
Mallorcaresan blev förstörd.
 

 Witt och Moutinho (1995) ser turistprodukten som bestående av dels den totala produkten, dels
kommersiella delprodukter. Den totala produkten består av alla tjänster en turist konsumerar från att
han lämnar hemmet tills att han återvänder. Denna aspekt av turistprodukten kan beskrivas som en
idé, en förväntan eller en mental bild hos turisten vid försäljningstillfället. De huvudsakligen
kommersiella delprodukterna är beståndsdelar i den totala produkten, t ex boendeformer, transport,
attraktioner och andra faciliteter för turister såsom biluthyrning och annan uthyrning.
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 Middleton har definerat begreppet på ett liknande sätt och menar att den totala turistprodukten är:
”a bundle or package of tangible and intangible components, based on activity at a
destination. The package is perceived by the tourist as an experience, available at a price.”
(Middleton i Witt och Moutinho, 1995, s 335). Witt och Moutinho påpekar att denna definition av
produkten leder till att delprodukterna måste utformas, sättas ihop och samordnas på ett enhetligt
sätt som motsvarar turistens förväntningar och behov.
 

 Jefferson och Lickorish (1988, s.59) säger att: ”the tourism product is a collection of physical
and service features together with symbolic associations which are expected to fulfil the
wants and needs of the buyer”. Likheterna med Witt och Moutinhos ‘delprodukter’ märks tydligt.
När Jefferson och Lickorish sedan fortsätter sin defintion med: ”it is a satisfying acitivty at a
desired destination” är det även möjligt att se likheterna med definitionen ‘en upplevelse’ (an
experience) som återkommer hos både Hanefors och Larsson-Mossberg och Middleton.
 

 Turistproduktens delkomponenter kan delas in i fem grupper enligt Witt och Moutinho (1995):
 

 Attraktionerna utgör det främsta syftet med resan och kan delas in i naturliga (landskap och klimat),
byggda (historiskt eller nybyggt) och planerade (t ex Euro Disney). Andra attraktioner kan vara
kulturellt, socialt eller miljöbetingade. Faciliteterna gör det möjligt för besökare att stanna på
besöksplatsen, njuta av och delta i de olika attraktionerna. Exempel på faciliteter är boendeformer,
restauranger, kaféer, barer, transporter och affärer. Attraktioner och faciliteter kan ibland överlappa
varandra. T ex så kan ett hotell (facilitet) i sig själv utgöra en historisk byggnad med ett
attraktionsvärde (byggd historisk attraktion). I detta exempel skulle man dock kategorisera hotellet
som facilitet eftersom det är huvudsyftet med verksamheten.
 

 Tillgänglighet handlar om på vilket sätt turisten kan ta sig till det valda resmålet. Dels rör det sig om
infrastrukturen, dels om teknologin som påverkar kostnaden och tiden för resan. En annan
komponent är tankebilder (images), människors tankar och åsikter om produkten. Dessa bilder,
som potentiella turister bär på, har en stor betydelse för turistdestinationer. T ex så har man oftast en
uppfattning om vad storstaden Paris kan erbjuda en turist utan att ha varit där. Slutligen är priset en
viktig delkomponent som påverkar hela turistprodukten. Priset beror på valet av boendet (lyx eller
ej), tid på året (hög- eller lågsäsong), aktiviteter, resans längd och sträckan till resmålet.
 

 Även Jefferson och Lickorish (1988) tar upp olika delprodukter och kallar dessa för ‘services
trades’. De delar in dessa i två grupper: primära och sekundära. De primära delprodukterna är
transport, boende, catering, besöksservice, resebyrå och specialaktiviteter såsom underhållning. De
sekundära delprodukterna innefattar affärer, banker, hårfrisör samt ett stort spektrum av tjänster som
tillgodoser turismföretag med vad de behöver i sin verksamhet (t ex bageri, städfirmor etc). Jefferson
och Lickorish slår fast att det måste råda både konkurrens och samverkan mellan delprodukterna.
Detta beror på att de är beroende av varandra men också självständiga företagare.
 

 Kärnan i en turistprodukt anser Hanefors och Larsson (1987) vara det som turisten egentligen söker
och upplever. De påpekar också att turistprodukten är ganska speciell i exportsammanhang; den är
nämligen den enda exportprodukt som konsumeras i det exporterande landet och alltså olik alla
andra exportprodukter.
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 Hanefors och Larsson tar upp elva olika särdrag för en turistprodukt. Pga att många av dessa även
är gällande för en tjänst, presenterar vi här därför bara de sex som enligt oss är särskilt typiska för
turistprodukten (för att undvika upprepningar).
 

• Hög efterfrågeelasticitet. Den är t ex högre för privatresenärer än för tjänsteresenärer pga att
substituerbarheten och graden av frivillighet är högre hos privatresenären.

• Turisten köper en upplevelse som inte finns kvar annat än som semesterminnen.
• Stor flexibilitet i efterfrågan pga psyko-sociala faktorer (bl a status och flyktmotiv).
• Flexibilitet i efterfrågan pga turismens sårbarhet. Turismen minskar t ex vid naturkatastrofer och

politiska oroligheter.
• Turistprodukten består oftast av ett stort antal delprodukter. Dessa måste sammanfogas och

fungera tillsammans på ett enhetligt sätt.
• Förändringar i efterfrågan pga säsongsvariationer.
 

 Sammanfattningsvis kan man säga att en turistprodukt kan karaktäriseras av såväl en upplevelse som
av summan av dess delprodukter.
 

 3.4 Några konsekvenser av turistproduktens egenskaper för marknadsföringen
 

 I det förra avsnittet beskrevs vissa särdrag hos turistprodukten, men vad får de för konsekvenser för
marknadsföringen? Vad bör turistmarknadsföraren tänka på?
 

 När det gäller den traditionella marknadsföringen har Witt och Moutinho (1995) sammanställt några
viktiga idéer som man bör tänka på inom turism. Hanefors och Larsson (1987) har mer koncentrerat
sig på den interaktiva och den interna marknadsföringen. Deras teorier presenteras nedan.
 

 Enligt Witt och Moutinho (1995) får turistproduktens speciella egenskaper (se 3.3.4) olika
konsekvenser för marknadsföringen:
 

• Eftersom den totala turistprodukten består av flera delprodukter kan det bli svårt att enhetligt
marknadsföra den. Det är dock viktigt att sträva efter ett erkännande av gemensamma
långsiktiga intressen och samordning.

• Företagen som utgör delprodukterna är ömsesidigt beroende av varandra, och det borde alltså
finnas en potential för samarbete.

• Turistdestinationerna förändras kontinuerligt vilket inte är en följd av medveten planering utan av
naturliga händelser, ofta strukturella förändringar i marknadens efterfrågan. Det finns alltså ett
behov av att övervaka den totala turistprodukten för att kunna utveckla och marknadsföra den
på ett bra sätt.

• Eftersom turistprodukten är ett resultat av turistens upplevelser och förväntningar är det viktigt
med marknadsundersökningar för att bättre förstå turisternas behov; marknadsundersökningar är
basen för effektiv reklam och produktutveckling.

• Det är slutligen viktigt att se turistprodukten ur turistens perspektiv, dvs som en total-upplevelse.
Detta leder till en mer effektiv marknadsföringsstrategi.

 

 Witt och Moutinho (1995) menar med marknadsföring i första hand den traditionella, även om de
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andra marknadsföringsfunktionerna i företaget påverkas av ovanstående punkter. Hanefors och
Larsson (1987) har en annorlunda ansats och pekar på vikten av ett helhetsperspektiv. De vill
kombinera traditionell marknadsföring med interaktiv och intern marknadsföring. Turistgruppen
kännetecknas av en heterogen och komplex struktur. Turism handlar mycket om möten mellan
människor och den interaktiva marknadföringsfunktionen får därför en stor betydelse. Personalen har
naturligtvis en nyckelroll i dessa möten och den interna marknadsföringen blir därmed också viktig.
 

 I avsnittet 3.3.4 beskrivs turistproduktens speciella karaktär. Med utgångspunkt från denna
beskrivning kan man sammanfattningsvis säga följande om marknadsföringen av en turistprodukt:
 

 Turistprodukten har hög efterfrågeelasticitet eftersom substituerbarheten är hög. Dessutom är
flexibiliteten i efterfrågan stor till följd av att det kan ligga psykosociala faktorer bakom resebeslutet,
vilket gör att företaget måste vara lyhört för förändringar och flexibelt för att kunna anpassa
marknadsföringen. Detta försvåras ytterligare av turismens sårbarhet när det gäller naturkatastrofer
och politiska oroligheter.
 

 Säsongsbundenheten är en annan viktig faktor. Dels är efterfrågan väldigt olika under året vilket
kräver flexibilitet, dels medför säsongsvariationen att personalen ofta är tillfälligt anställd.
Personalstyrkan i turismföretag karaktäriseras dessutom ofta av låg utbildning och
deltidsanställningar. Eftersom personalen oftast har en mycket viktig roll, det är ofta den som ansvara
för den interaktiva marknadsföringsfunktionen, ställs höga krav på den interna marknadsföringen.
 

 Turisten köper en upplevelse; marknadsföringen måste alltså kunna förmedla en upplevelse och
produkten måste sedan kunna motsvara de förväntningar som byggts upp. Att turistprodukten oftast
består av flera delprodukter som måste samordnas för att tillsammans bidra till upplevelsen försvårar
arbetet.
 

 Hanefors och Larsson-Mossberg (1992) menar att delprodukterna oftast inte står i konkurrens-
förhållnade utan kompletterar varandra och att de bör samarbeta för att möta turistens behov och
förväntningar på den totala turistprodukten. Författarna förespråkar en helhetssyn vid planering och
marknadsföring av en delprodukt pga dess beroendeförhållande med andra delprodukter. Det är
alltså inte tillräckligt att ha den bästa delprodukten om någon av de andra delprodukterna inte uppnår
en tillfredsställande kvalitetsnivå eller passar in i den totala produktens image. Gruppen är alltså inte
bättre än sin sämsta medlem.
 

 Witt och Moutinho (1995) ger ett exempel på betydelsen av att samordna den totala turistprodukten
genom att beskriva en marknadsföringskampanj som staten New York gjorde i slutet av 1970-talet.
Kampanjens logo var ‘I love New York’ och var resultatet av en omfattande
marknadsundersökning. Vid kampanjens början hade naturligtvis staten New York en uppsättning av
delprodukter såsom teatrar, shoppinggator, hotell, restauranger, barer, nattklubbar och
transportmedel. Problemet under 70-talet var emellertid att alla delprodukterna arbetade efter sina
egna individuella affärsintressen och visade inte upp en speciellt lockande helhetsbild gentemot
besökare utifrån. Med hjälp av marknadsundersökningen skapades ett gemensamt koncept baserat
besökarnas behov och förväntningar. Alla fem delkomponenterna sammanfogades framgångsrikt i
den berömda logon som nu är känd över hela världen: ‘I love New York’.
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 4 MARKNADSSEGMENTERING

”Genom veckornas knog bar de träget sin börda.
Men så tvätta dom av sig det värsta på lörda
och lyfte sin Östgöta-sädes-pokal,
de händer som grävde på Göta kanal.”

I det förra kapitlet presenterades ett flertal teorier som skapar förståelse för marknadsföring av
turism eftersom vi vill undersöka kundanalysens roll i denna marknadsföring. Tanken med detta
kapitel är att ge en ökad förståelse för kundanalys och dess praktiska genomförande genom en
presentation av marknadssegmentering, som kan ses som kundanalysens operationella verktyg.

Vi tar först upp hur marknadssegmentering kan användas i marknadsföringsarbetet och sedan
presenteras de vanligast förekommande segmenteringsmetoderna. Kapitlet bygger på Weinstein
(1994) om inget annat anges.
 

 4.1 Vad menas med segmentering?
 

 Under 1990-talet har konkurrenssituationen för majoriteten av företag blivit allt intensivare i och med
fler företag och en global marknad. För att överleva i denna tuffare miljö måste företag koncentrera
sig på delar av marknaden eftersom det blir en alltför svår uppgift att tillgodose alla konsumenters
behov. Det är här segmenteringen behövs, som ett hjälpmedel i sökandet efter företagets speciella
målgrupp. Den underlättar även processen att välja bra kommunikationsverktyg för att nå den rätta
målgruppen. Marknadssegmenteringen bör vara en del av ett företags marknadsplan och ett
hjälpmedel i utformningen av marknadsföringsstrategier.
 

 Art Weinstein (1994, s. 2) definerar segmentering som: ”the process of partitioning markets into
groups of potential customers with similar needs and/or characteristics who are likely to
exhibit similar purchase behavior”. Weinstein menar att massmarknadsföring är en förlegad form
av marknadsföring och att det istället är mikromarknadsföring som är aktuellt idag.
Mikromarknadsföring innebär att företaget lär känna sina kunder, ger dem vad de vill ha, riktar sin
reklam och bygger upp starka kundrelationer.
 

 Först måste alltså företaget hitta sin målmarknad, sina potentiella kunder. Sedan måste man dela in
dessa kunder i olika segment. Segmenten har olika köpbeteende beroende på flera variabler:
geografiska, demografiska, socioekonomiska och psykografiska. När företaget väl har identifierat sin
målgrupp så är det nödvändigt att veta vad det är som får kunderna att köpa, dvs vad som styr deras
beslutsprocess (köpbeteende).
 

 Segmenteringens användningsområde framgår av ett citat av Weinstein (1994, s.10): ”segmentation
analysis provides that necessary research base on which all other marketing strategies can be
successfully formulated and implemented”.
 

 Vad är då nyttan och begränsningen med marknadssegmentering? Nyttan kan vara:
 

• Utformning av produkter anpassade att möta marknadens behov
• Fastställande av effektiva och kostnadbesparande reklamstrategier (segmentsidentifiering och
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analys är extremt värdefulla i utvecklingen av företagets marknadskommunikation)
• Utvärdering av konkurrenssituationen och marknadspositionen (detta har fått en allt större

betydelse på senare år pga intensiv inhemsk och global konkurrens)
• Möjlighet att omvärdera företagets nuvarande marknadsföringsstrategier
 

 Begränsningen kan vara:
 

• Ökade kostnader (jämfört med massmarknadsföring)
• Engagemang hos hela företaget krävs, speciellt hos företagsledningen
• Sammansatta kundprofiler säger inte allt om individens köpbeteende
 

 Arnerup och Edvardsson (1992) har skrivit om segmentering i sin bok om tjänstemarknadsföring. De
anser att segmenteringens uppgift är att hjälpa till att göra marknadsbearbetningen mer effektiv och
förbättra tjänsterbjudandet. De menar också att den utgör basen för tjänsteutveckling,
tjänsteföretagets organisation och dess kommunikation med kunderna.
 

 Witt och Moutinho (1995) påpekar i sin bok Tourism marketing and management handbook att
segmentering inte enbart innebär reklamutformning och distribution utan att den även kan användas
framgångsrikt för att anpassa turistprodukten till de valda segmenten.
 

 4.2 Segmenteringsmetoder
 

 En bra segmenteringsstudie baseras på objektiv marknadsinformation. Denna information får
företaget genom att undersöka ett flertal olika variabler. De variabler som är aktuella är ofta
uppdelade i fem olika grupper: geografiska, demografiska, socioekonomiska, psykografiska och
köpbeteende. Det är en lämplig kombination av dessa som ger det bästa resulatet av en
segmentering. Olika problem kräver dock olika undersökningsområden, och ofta får tidsbrist och
kostnader styra valet av segmenteringsmetod.
 

 Den geografiska segmenteringen menar att var man lever bestämmer hur man lever. De
geografiska faktorerna har två undergrupper: marknadsfokusering och marknadsmätning.
Marknadsfokusering innebär en uppdelning av marknaden på global, national, regional eller lokal
nivå. Marknadsmätning betyder dels att antalet människor beräknas på en viss geografisk marknad
med hjälp av t ex folkbokföringens register, dels att befolkningstätheten beaktas.
 

 Att geografiskt avgränsa sin målmarknad är ett bra utgångsläge i marknadssegmenteringen. Efter att
detta har gjorts kan man sedan använda sig av de resterande segmenteringsmetoderna för att göra en
finare segmentering av kunderna inom det valda geografiska området.
 

 Den demografiska segmenteringen är mest använd av segmenteringsmetoderna och är lätt att
förstå och använda. Den förklarar emellertid dåligt kunders beteende och är sällan tillräcklig på egen
hand som underlag för förståelse och kommunikation med kunder. De demografiska faktorerna kan
delas upp i fyra grupper:
 

• Marknadsstorlek (antal hushåll, befolkningsstorlek)
• Ålder och stadie i livscykel (ogifta, gifta med barn, gifta utan barn osv)



Kundanalys i turismmarknadsföring – En studie av Göta kanal
______________________________________________________________________________________

30

• Kön och civilstånd
• Ras, nationalitet och religion
 

 Informationen som behövs för att göra en geografisk och demografisk segmentering är lättillgänglig
och relativt billig pga att det oftast räcker med sekundärdata. I de fall primärdata måste samlas in så
blir det ganska enkla frågor som lätt kan besvaras, t ex genom en skriftlig enkät.
 

 De socioekonomiska faktorerna delas upp i tre grupper:
 

• Monetära faktorer (yrke, utbildning och inkomst anses ha ett direkt samband)
• Husägarskap (den som äger hus har andra behov än någon som bara hyr)
• Socialklass
 

 De geografiska, demografiska och socioekonomiska faktorerna är de traditionella segmente-
ringsfaktorerna. De socioekonomiska har dock fått en minskad betydelse på senare tid och istället är
det de psykografiska faktorerna som har vunnit popularitet. De har visat sig vara mer värdefulla i
jakten på vad som påverkar kunderna till ett visst köpbeslut.
 

 Den psykografiska segmenteringen skiljer sig från de ovan nämnda pga att den går djupare in på
vad som leder till ett visst köpbeteende hos kunderna. De psykografiska faktorerna kan delas in i två
grupper enligt Witt och Moutinho (1995):
 

• Livsstil, aktiviteter, intressen och åsikter
• Hur människor spenderar sin tid, vad de anser viktigt och deras åsikter och attityder gentemot

olika typer av semestrar
 

 Författarna anser att de demografiska och socioekonomiska faktorerna endast beskriver och inte
erbjuder en förståelse för varför kundsegment reagerar på en produkt på det sätt som de gör. De
psykografiska faktorerna däremot presenterar en betydligt djupare bild av turistens psyke och
skapar en förståelse av kunders beteende.
 

 Psykografisk segmentering används med fördel för marknadskommunikationssyften (reklam-
utformning) och i konkurrensintensiva miljöer enligt Witt och Moutinho. Denna segmenteringsteknik
är emellertid komplex och kostsam. För att få tag i den information som krävs måste personliga
intervjuer användas som redskap i informationsanskaffningen.
 

 Segmentering utifrån köpbeteende delar Weinstein upp i tre undergrupper:
 

• Segmentering efter produktanvändning (användningsfrekvens, användningsmöjligheter och
användningsmönster), t ex att 20% av kunderna står för 80% av intäkterna

• Segmentering efter nyttan (benefit) som kunderna söker i produkten, t ex att kunden inte köper
en borrmaskin utan runda hål

• Övriga beteendevariabler: preferenser, image och mediapåverkan

Reselitteraturens bidrag till segmenteringsvarialber är resans längd, färdmedel, vistelsens längd, syftet
med resan, besökslängd, mediavanor och mediapåverkan (Witt och Moutinho, 1995).
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5 GÖTA KANALTURISMENS ORGANISATION

”Inga sorgkanter mer. Det fanns brännvin att dricka.
Och då höll de sitt hambogrepp mitt på en flicka.
Någon enstaka gång fick de sällheten möta
de händer som grävde på Göta.”

Efter att de två föregående kapitlen behandlat teorier kring marknadsföring och marknads-
segmentering, kommer de två följande kapitlen att innehålla vårt empiriska material.

I detta kapitel beskrivs huvuddragen i Göta kanalturismens organisation. Flera olika aktörer är
verksamma i området: AB Göta kanalbolag, kanalkommunerna och småföretagare utmed kanalen.
Eftersom Göta kanalbolaget har ansvaret för själva kanalen, har bolaget också troligtvis den bästa
överblicken över Göta kanalområdet. Göta kanalbolaget tar därför upp ett större utrymme än övriga
organisationer i det här kapitlet.

5.1 AB Göta kanalbolag

Göta kanalbolaget är ett statligt bolag med huvudkontor i Motala. Företaget har 23 fast anställda,
men under sommaren när alla slussar och broar är bemannade ökar antalet anställda till ca 130
personer. (Att arbeta som sluss- och brovakt på Göta kanal)

1997 omsatte Göta kanalbolaget 38 miljoner kronor (AB Göta kanalbolag, Årsredovisning 1997).
Av omsättningen kommer ca 13% från fritidsbåtarna och ca 7% från passagerartrafiken. Övriga
intäkter kommer från bolagets skogar, fastigheter, markarrenden och andra verksamheter. Företaget
får varje år bidrag från staten på ca 15 miljoner som ska användas till kanalens upprustning, underhåll
och drift. Ägaren, svenska staten, har inga krav på att verksamheten ska gå med vinst men vill att
bolaget ska försöka skapa fler inkomstkällor för att täcka kanalens driftkostnader.

Bolagets affärsidén är följande: ”AB Göta kanalbolag ska med hög kvalitet och med hänsyn till
miljö och natur bevara och utveckla Göta kanal som vårt lands största kulturhistoriska
byggnadsverk. Göta kanal ska vara Sveriges ledande turistiska vattenled och besöksmål.”

Bolagets främsta och viktigaste målgrupp är de kunder som betalat för att resa med båt på kanalen
men även alla andra som besöker kanalområdet betraktas som kunder, bl a cyklister, bilister och
motorcyklister. (Att arbeta som sluss- och brovakt på Göta kanal)

Företaget har fem uppställda mål för verksamheten. Det första tar upp bevarandet av kanalen och
dess historiska miljö och försöket att återskapa kanalen i sitt ursprungliga skick. Det andra målet
gäller samarbete med kanalkommunerna för att uppmuntra företagande, vilket ska leda till en ökning
av serviceutbudet vid kanalen. Det tredje och fjärde målet handlar om att erbjuda besökarna
rekreation, friluftsliv och en hög servicenivå. Det femte målet tar upp ambitionen att år 2000 kunna ta
emot 6000 privatbåtar (jämfört med 4500 i år) samt få till stånd en positiv utveckling av
passagerartrafiken. (AB Göta kanalbolag - Mål)

Göta kanalbolaget äger en del näringsfastigheter för att bl a kunna utveckla kanalen som besöksom-
råde. Fastigheterna består främst av kaffestugor, vandrarhem och stugor som huvudsakligen drivs



Kundanalys i turismmarknadsföring – En studie av Göta kanal
______________________________________________________________________________________

32

genom arrende. Dessa ligger i Mem, Berg, Vassbacken, Töreboda, Hajstorp och Sjötorp. Göta
kanalbolaget äger även Kanalkrogen i Berg som drivs genom arrendator. Vandrarhemmet i kanal-
magasinet i Berg drivs i egen regi och marknadsförs främst gentemot turistbyråerna. (G. Saxner)

Bolaget äger och driver dessutom fem gästhamnsanläggningar längs kanalen. Övriga anläggningar ägs
och drivs av kanalkommunerna. De flesta slussvaktarbostäder utmed kanalen ägs av kanalbolaget
och arrenderas ut på långtidskontrakt till i första hand året-runtboende.

Göta kanalbolaget ansvarar för utgivningen av Göta kanalbroschyren som är bolagets huvudsakliga
marknadsföringsinstrument (tar upp nästan hälften av marknadsföringsbudgeten). Broschyren trycks i
ca 185 000 ex och utkommer i januari varje år. Den riktar sig främst till målgruppen fritidsbåtägare.
Bl a skickas broschyren som bilaga till båtklubbarnas gemensamma tidning ”Båtliv”. Den finns även
tillgänglig utmed kanalen och på turistbyråerna.

Ingen omfattande marknadsföring riktar sig direkt till landturisterna eftersom bolaget anser att det
ligger i kommunernas intresse. Detta beror på att Göta kanalbolaget inte ser några möjligheter till att
dessa landturister skulle kunna generera intäkter åt bolaget. Bolaget har dock ansvarat för utformning
och utgivning av en turistkarta över kanalen som är riktad mot landbesökarna, främst cyklisterna.
Bolaget har även gjort en satsning på ett souvenirsortiment som såldes in utmed hela kanalen, men
detta projekt visade ett dåligt överskott och lades ned. (G. Saxner)

5.2 Kanalkommunerna

Kanalkommunerna består av Söderköping, Norrköping, Linköping, Motala, Karlsborg, Töreboda
och Mariestad.

Kommunernas turistverksamhet består främst av olika turistmål såsom museer, historiska byggnader,
badplatser och olika aktiviteter (t ex cykeluthyrning). Kommunerna driver också gästhamnar utmed
kanalen. (G. Saxner)

Kommunernas främsta marknadsföringskanal är turistbyråerna, som distribuerar kommunernas
turistbroschyrer. Turistbyråerna tillhandahåller även privata företagares broschyrer och liknande.

Via turistbyråerna säljer kanalkommunerna även cykelpaket till de som vill cykla längs med Göta
kanal. I cykelpaketen ingår oftast övernattning på vandrarhem, frukost, matpaket och en finare
middag. Dessutom erbjuds turisterna köpa boken Kulturvandring i von Platens spår och en
turistkarta som båda ges ut av Göta kanalbolaget. (Cykla längs Göta kanal)

På västgötasidan av Göta kanal har kommunerna gått samman och ger ut en gemensam broschyr,
Upplevelseområde Göta kanal, som lanserar Göta kanal som en totalprodukt. På östgötasidan
saknas en sådan samordning. (G. Saxner)

5.3 Göta kanalbolaget och kanalkommunerna

Ett dilemma uppstår för Göta kanalbolaget när deras ansvarsområden korsar kommunernas.
T ex sköter bolaget underhållet av de gamla dragvägarna utmed kanalen som numera används som
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gång- och cykelvägar. Bolaget har alltså kostnader för dessa cykelvägar medan kommunerna får
intäkterna i form av sina cykelpaket. En lösning skulle vara att antingen kommunerna skulle ta över
även underhållet eller att bolaget skulle få ta del av vinsten av cykelpaketen. Idag får dock bolaget in
en del pengar via sin turistkarta som ingår i cykelpaketen.

En annan verksamhet som både kanalbolaget och kommunerna ansvarar för är gästhamnarna. På en
del ställen ägs och drivs de av kommunerna och på andra ställen av Göta kanalbolaget. Detta gör att
servicen och kvaliteten kan variera mellan de olika gästhamnarna, eftersom det inte finns någon
gemensam policy.

1988 hade man en idé om ett gemensamt marknadsbolag för flertalet av aktörerna utmed Göta
kanal. Det projektet lades dock ner pga att det blev för svårt att organisera på lämpligt sätt. Istället
för ett bolag har Göta kanalbolaget nyligen bildat en projektgrupp med kanalkommunerna för att få
till stånd en ökad samordning. Bl a ska det utformas en gemensam broschyr som ska bygga på den
nuvarande Göta kanalbroschyren men med ett större inslag av kommunernas utbud. (G. Saxner)

5.4 Småföretagare m fl

Utmed Göta kanal finns ett flertal små aktörer och de består i stort sett av följande kategorier: glass-
och korvkiosker, kaféer och restauranger samt hantverkare av olika slag. Det finns även stiftelser
och föreningar som driver olika verksamheter utmed kanalen som håller öppet för allmänheten (t ex
hembygdsmuseum).
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6 TURISTERNA VID GÖTA KANAL

”Deras lycka blev kort. Det blev åter en månda.
Och man spottade i dom. En ny veckas vånda.
De steg ned i sin självgrävda jämmerdal,
de händer som grävde på Göta kanal.”

Detta kapitel innehåller ortprofil och turistprofil för respektive undersökningsort samt en
sammanfattande turistprofil för hela Göta kanalområdet. Ortprofilerna består av beskrivningar av
respektive ort sett från ett turistperspektiv och bygger på turistbroschyrer. Turistprofilerna, dvs
kundanalysen, är en sammanfattande och uttolkande form av enkätundersökningen. För den som vill
ha en fullständigt kvantitativ bild finns resultaten sammanställda i bilaga 5. Observera att frågorna 7
(boende), 11 (informationskälla) och 12 (intresse) kunde besvaras med mer än ett alternativ vilket
medför att svaren överstiger 100%.

6.1 Söderköping

6.1.1 Ortprofil
Småstadsidyllen Söderköping är belägen strax väster om Mem, Göta kanals östra infart, med närhet
till hav och skärgård (Vår vägvisare – Sverige i kartor och text, 1987). Från Slätbaken kan man
ta sig med båt antingen via Storån eller Göta kanal för att nå stadens centrum. Den medeltida
kulturstaden är omgiven av en rik lantbruksbygd och ligger vid foten av det 90 meter höga
Ramunderberget med den sägenomspunna forntidsborgen från 500-talet. (Söderköpings
stadskarta, 1998)

I Söderköpings kommun bor ca 14 000 invånare varav ca hälften i själva staden. Det är nära till de
större städerna Norrköping och Linköping, 15 respektive 45 minuters bilresa från Söderköping.
(Turistmagasinet Östergötland, 1998)

Som stad har Söderköping anor från 1000-talet och var under medeltiden en mäktig handels- och
hamnstad. Det finns fortfarande mycket historia att se, bl a de anrika kvarteren kring Drothems
kyrka från 1200-talet och stadskyrkan St Laurentii, även den från 1200-talet. (Söderköpings
stadskarta, 1998)

I slutet av 1700-talet uppfördes Sveriges första vattenkuranstalt Söderköpings Brunn. Den var
speciellt populär under mitten av 1800-talet hos Sveriges bättre bemedlade. Idag är Söderköpings
Brunn ett modernt konferenshotell med möjligheter att ta emot större sällskap och anordna fester i
gammal genuin miljö. (Romantik hotel – Söderköpings Brunn)

Dagens turistattraktioner är främst de historiska byggnaderna (speciellt kyrkorna) och de pittoreska
trähuskvarteren. Dessutom utgör Göta kanal en dragningskraft med småbåtshamn, sluss,
hamnmagasin (där hantverkare ställer ut sina alster) och det populära glasskaféet Smultronstället.
Slutligen erbjuder Ramunderbergets topp besökaren en magnifik utsikt över Söderköping med
omnejd. (Söderköpings stadskarta, 1998)

6.1.2 Turistprofil
Söderköping besöktes huvudsakligen av barnfamiljer (40%) och medelålders par/vänner (23%).
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Unga par/vänner och äldre par/vänner utgjorde båda ca 10%. Andelen kvinnor var 52% och det
vanligaste antalet personer i ressällskapet var 2 personer (50%), följt av 4 personer (18%).
Ressällskap med 3 personer utgjorde 14%. Det genomsnittliga ressällskapet bestod av 3,2 personer
och medianen var 2 personer.

Var kommer då turisterna ifrån? Den största gruppen (49%) kom inte helt oväntat från Göta kanals
närområde. Förmodligen utgör dagsbesök från de större städerna Linköping och Norrköping en stor
del av denna grupp. Söderköping hade liksom Berg en märkbart större andel besökare från
närområdet än de andra orterna. 20% av besökarna kom från Stockholm/ Mälardalen, vilket
troligtvis beror på dels den geografiska närheten, dels regionens höga befolkningstäthet. Den tredje
största gruppen turister kom från södra Sverige (13%), och de utländska besökarna utgjorde 8%
och bestod huvudsakligen av tyskar. De utländska besökarna är förmodligen underrepresenterade i
undersökningen eftersom deras semester oftast ligger i slutet av juli och i augusti. Det gäller för alla
turistprofilerna.

De flesta turisterna använde sig av bil (82%) för att ta sig till Söderköping, men det var även några
som kom med båt på kanalen (9%). Majoriteten turister besökte Göta kanalområdet endast under
en dag (70%) och för de som stannade längre var genomsnittet 7,1 dagar.

38% av turisterna besökte Söderköping för första gången (under den senaste treårsperioden). De
respondenter som besökt orten för tredje gången utgjorde 14% och andragångsbesökare 6%. För
turister som återkom fler än tre gånger (41%) på en treårsperiod var genomsnittet 22,3 gånger. Att
det är hela 41% (till skillnad från de övriga orterna) som återkom flera gånger visar att Söderköping
är ett populärt utflyktsmål med sin pittoreska miljö och berömda glasskafé.

53% av turisterna utnyttjade inget boende utan reste endast över dagen. Detta har sin förklaring i att
Söderköping (och även Berg) utgör en lämplig dagsutflykt för Linköpingsbor och Norrköpingsbor.
De turister som övernattade utnyttjade huvudsakligen fyra olika boendeformer: camping (10%),
hotell (10%), båt (9%) och familj/släkt/vänner (11%).

Majoriteten av besökarna till Söderköping reste enskilt (97%), dvs inte på en arrangerad gruppresa.
Att ha Söderköping som huvudmål för resan var lika vanligt som att det var en tillfällighet (37
respektive 36%) medan 28% av turisterna ansåg att det var ett delmål. Andelen som hade
Söderköping som huvudmål var större än i de andra orterna vilket kan förklaras av att orten utgör en
lämplig heldagsutflykt. 17% av besökarna var endast på genomresa.

63% av de tillfrågade angav att tidigare erfarenhet var den viktigaste informationskällan för beslutet
att besöka Söderköping. Att så många angav tidigare erfarenhet jämfört med de övriga orterna beror
antagligen på att det är så många återbesökare (se ovan). 20% ansåg att det var bekanta som varit
den viktigaste informationskällan. Hela 15% angav annat som grund för beslutet.

Vad var turisternas motiv med besöket i Söderköping? Att uppleva kanaltrafiken och slussningarna
uppgavs av 57% av respondenterna. Det var även populärt att komma till Söderköping för att äta på
restaurang eller kafé (38%). Detta motiv var i större utsträckning angivet av besökarna i
Söderköping  (likaså i Berg) än i de andra orterna, vilket till stor del förklaras av det populära
glasskaféet Smultronstället. I Söderköping var även många andra aktiviteter populära: koppla av
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(35%), titta på folklivet (27%), se på kultur och historia (22%), uppleva naturen (13%) och äta
medhavd picknick (10%).

6.2 Berg

6.2.1 Ortprofil
Berg är ett litet samhälle, ca 10 km nordväst om Linköping och E4, med en enastående utsikt över
sjön Roxen (Vår vägvisare – Sverige i kartor och text, 1987). Här ligger Göta kanals mäktigaste
slusstrappa, Carl Johans, som med hjälp av sju slussar lyfter båtarna 18,8 meter (Göta kanal,
1998). Ovanför slusstrappan ligger gästhamnsbassängen med intilliggande minigolfbana. Om man
sedan fortsätter och följer åsens stigning träffar man på ytterligare åtta slussar. Det finns alltså totalt
15 slussar i Berg, som klarar av stigningen på 40 meter (Vår vägvisare – Sverige i kartor och
text, 1987).

Berg är även populärt för sina restauranger och kaféer. Bl a finns här Jennys restaurang och
kaffestuga samt Kanalkrogen, båda med uteserveringar som vetter mot kanalen. I Berg finns även en
välbesökt badplats vid Roxens strand.

Berg och dess omgivningar är i hög grad historisk mark och riktar man blicken mot sydväst skymtar
Vreta klosterkyrka med tillhörande klosterruin. Ruinen härstammar från Sveriges äldsta nunnekloster,
grundat på 1100-talet. (Göta kanal, 1998) Kyrkan är emellertid välbevarad; den drivs idag av
Svenska kyrkan och används fortfarande regelbundet för bl a gudstjänster.

6.2.2 Turistprofil
Berg besöktes huvudsakligen av barnfamiljer (41%) och medelålders par/vänner (21%). Även
gruppen annat var relativt stor (20%). 49% av de tillfrågade var kvinnor. Hela 36% reste i sällskap
om 2 personer men även sällskap om 3 och 4 fick vardera 20 och 19%. Det genomsnittliga
ressällskapet bestod av 3,4 personer och medianen var 3 personer.

Bland besökarna i Berg kom 44% från Göta kanals närområde. Berg hade liksom Söderköping en
större andel besökare från Göta kanals närområde än de andra orterna. Det kan bero på att
närheten till Linköping gör detta till ett mycket populärt utflyktsmål för Linköpingsbor. Den näst
största gruppen kom från Stockholm/Mälardalen (24%). Utländska turister var endast 5%.

Bil var det dominerande transportmedlet med hela 90%. 8% kom dock på cykel. Berg är den enda
ort som kunde visa upp en märkbar andel cyklister. Dessa är dock troligen underrepresenterade på
de andra orterna pga att de är svåra att komma åt. Cyklisterna rör sig längs kanalen och många
stannar endast kort tid eller inte alls i orterna. Berg var också den enda ort (bortsett från Karlsborg)
där nästan ingen av respondenterna uppgav båt som transportmedel, vilket är förvånande. Även här
kan man misstänka en underrepresentation, eller kan det vara så att båtresenärerna nöjer sig med att
åka uppför slusstrappan och inte går iland?

Av de tillfrågade besökte hela 73% Göta kanalområdet under endast en dag. De som tillbringade
mer än en dag i området stannade i genomsnitt 6,1 dagar. 49% av respondenterna besökte Berg för
första gången under den senaste treårsperioden, 14% för andra gången och 18% för tredje gången.
Bland de som varit där mer än 3 gånger (19%) var genomsnittet 16,9 gånger.
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47% av de tillfrågade reste endast över dagen och utnyttjade alltså inget boende. Berg hade liksom
Söderköping en hög andel respondenter som var på dagsutflykt. Det beror förmodligen på samma
sak som ledde till den höga andelen turister från närområdet, dvs närheten till Linköping. Av de
övriga bodde 22% hos familj/släkt/vänner, 11% på camping och 10% på vandrarhem.

Ingen reste med gruppresa till Berg utan alla reste enskilt. Nästan hälften (46%) stannade till i Berg
av en tillfällighet medan 36% hade det som ett delmål; bara 18% hade Berg som huvudmål. 25% av
de tillfrågade var på genomresa.

Nästan hälften (49%) hade angett tidigare erfarenhet som viktig informationskälla för att komma till
Berg. 24% angav tips från bekanta och 11% angav Göta kanalbolaget.

Bland motiven för att komma till Berg förekom flera olika. Särskilt populärt var att uppleva
kanaltrafiken och slussningarna; hela 85% angav detta. Även om slussningar och kanaltrafik var
populärt i hela Göta kanalområdet (inte så konstigt) hade Berg en ovanligt stor andel. Detta kan bero
på att Berg har hela 15 slussar (se ortprofil ovan). 32% ville koppla av och lika många ville äta på
restaurang eller kafé. Detta var också en högre andel än i de övriga orterna bortsett från
Söderköping. Det kan förklaras dels av den populära Kanalkrogen och Jennys restaurang och
kaffestuga, dels av Bergs popularitet som dagsutflykt. Titta på folklivet (29%), uppleva naturen
(16%) och se på kultur och historia (12%) förekom också.

6.3 Motala

6.3.1 Ortprofil
Motala ligger vid Vätterns östra strand och är starkt präglad av närheten till flera vatten såsom
Boren, Motala ström och Göta kanal (Turistmagasinet Östergötland, 1998). Mellan sjöarna
Vättern och Boren, ca 2 km utanför Motala, ligger Borenshults slusstrappa som med en nivåskillnad
på 15 meter bjuder på en fantastisk utsikt över Boren (Välkommen till Motala).

Idag är Motala en ganska stor stad med ca 43 000 invånare varav 30 500 i centralorten, men det
har inte alltid varit så (Turistmagasinet Östergötland, 1998). Även om Motala var tingsplats redan
på 1300-talet kom förvandlingen från by till stad först när Göta kanal byggdes och Motala Verkstad
anlades av Baltzar von Platen för kanalbyggets räkning (Vår vägvisare – Sverige i kartor och text,
1987). Idag tituleras Motala som ”den svenska verkstadsindustrins vagga”, och von Platen, som
även var den som planlade staden i dess solfjäderformation, har alltså haft ett stort inflytande över
dess tillkomst. Hans grav och staty finns att beskåda.

Motala erbjuder, som större stad, en rik variation av aktiviteter och platser att besöka. Sommartid
lockar Varamobadet, Nordens största insjöbad, många besökare. Vättern erbjuder även goda
möjligheter till segling och fiske. (Välkommen till Motala)

Göta kanalbolaget har sitt huvudkontor intill hamnen och i samma byggnad finns Kanal- och
sjöfartsmuseet som beskriver kanalens funktion och historia. Nere vid hamnen ligger även Motala
Motormuseum och den nyligen utbyggda gästhamnen med butiker, kaféer och cykeluthyrning. Om
man fortsätter strandpromenaden kommer man till stadsparken med vackra planteringar och utsikt
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över Motalaviken. I närheten ligger även Motala stadskyrka med anor från 1300-talet (Vår
vägvisare- Sverige i kartor och text, 1987).
Motala är rikt på museum för alla smakriktningar, och här finns bl a Motala brandförsvarsmuseum,
Sveriges rundradiomuseum och Motala museum, som är inhyst i Charlottenborgs Slott från 1600-
talet. I slottet finns även en utställning med Sophia Isbergs vackra träsniderier. (Välkommen till
Motala)

6.3.2 Turistprofil
41% av besökarna i Motala var barnfamiljer och 34% var medelålders par/vänner. Andelen kvinnor
i Motala var 53% och det vanligaste antalet personer i ressällskapet var 2 (55%) följt av ressällskap
på 4 personer (20%) och 3 personer (11%). Det genomsnittliga antalet personer i ressällskapet var
2,7 personer och medianen 2 personer.

Motala besöktes huvudsakligen av turister från Stockholm/Mälardalen (30%) och från Göta kanals
närområde (23%). Turister från västra Sverige utgjorde 13% av besökarna. De utländska besökarna
utgjorde 18% av respondenterna, och de flesta av dessa var danskar eller tyskar.

Majoriteten av respondenterna kom till Motala med bil (73%) eller båt (24%). Att besöka Göta
kanalområdet enbart över dagen var det vanligaste (35%) och för besök som varade i mer än en dag
var genomsnittet 6,9 dagar. Ca hälften av turisterna (53%) besökte Motala för första gången under
den senaste 3-årsperioden. 14% av turisterna var tredjegångsbesökare och 12%
andragångsbesökare. För de turister som återkom fler än 3 gånger var genomsnittet 21,3 gånger.

21% av besökarna övernattade inte utan reste endast under dagen. Av de som övernattade bodde
23% på båt, 18% hos familj/släkt/vänner, 16% på camping och 13% i hyrt rum/stuga.

Alla turisterna reste enskilt och hade Motala som delmål för resan (53%). Att ha Motala som
huvudmål var annars lika vanligt som att det var en tillfällighet (24% vardera). 14% av turisterna var
enbart på genomresa, vilket var en ovanligt låg andel. Det kan bero på att Motala som stad har ett
brett utbud.

Som viktigaste informationskälla för beslutet att besöka Motala angavs tidigare erfarenhet av 39% av
turisterna. 31% angav bekanta som källa till information. Informationskällorna Göta kanalbroschyr
och turistbyrå angavs av 20% respektive 9%. 27% av respondenterna angav annat som
informationskälla.

Det vanligaste motivet för besöket var att uppleva kanaltrafiken och slussningarna (angavs av 50%
av respondenterna). Att uppleva naturen, se på kultur och historia samt koppla av har alla angetts av
ca 37% av de tillfrågade. Turisterna ansåg att det även fanns flera andra motiv för besöket: besöka
familj/släkt/vänner (19%), titta på folklivet (17%), bada och sola (12%) och äta på restaurang eller
kafé (11%).

6.4 Karlsborg

6.4.1 Ortprofil
Karlsborg är beläget på Vätterns nordvästra strand vid Göta kanals inlopp. Kommunen som även
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omfattar Forsvik, har ca 8000 invånare varav hälften bor i tätorten Karlsborg. (National-
encyclopedien, 1993)

Karlsborgs attraktioner är fördelade på två områden. Det första är fästningen, en stor turistattraktion,
som ligger högt belägen med utsikt över Vättern. Den började byggas 1820 och var tänkt att bli
Sveriges reservhuvudstad i läge av krig men blev inte färdig förrän 1909 och var då hopplöst
omodern. Idag används den som militär utbildningsplats och är ett omtyckt besöksmål. Turisterna
erbjuds guidade äventyrsturer med fiktiva fiendeanfall och krutrök. Karlsborgs museum ligger också
på fästningen. (Karlsborgs fästning och museum – Det stora fästningsäventyret)

Det andra intressanta området är det sprängda inloppet till Göta kanal från Vättern och det fina
kanalområdet. Staden brer ut sig norr och söder om sundet och förenas av de två broarna som möts
på kanalholmen mitt i sundet. På kanalområdet finns gästhamn, campingplats, kanalhotell, minigolf
och sandstrand.

6.4.2 Turistprofil
Bland de tillfrågade i Karlsborg dominerade barnfamiljer med 47% och medelålders par/ vänner med
24%. Könsfördelningen var jämn, 45% kvinnor. Nästan alla ressällskapen bestod av mellan 2 och 4
personer. Vanligast var 2 personer (37%) och 4 personer (25%). (3 utgjorde 18%.) I genomsnitt
bestod ressällskapen av 3,3 personer och medianen var 3 personer.

Av besökarna kom 29% från västra Sverige och var därmed den största gruppen. Stockholm/
Mälardalen utgjorde 17% och södra Sverige 14%. Utländska besökare stod för 23% och var
huvudsakligen tyskar och danskar.

92% av de tillfrågade kom i bil vilket alltså var det dominerande transportmedlet. Till skillnad från de
övriga orterna (utom Berg) uppgav ingen respondent att de kommit med båt. Eftersom Karlsborg har
en gästhamn kan det verka konstigt. Undersökningsdagen regnade det dock och eftersom
kanalområdet nästan var tomt utförde vi undersökningen vid Karlsborgs fästning vilket kan ha lett till
underrepresentation av båtar.

De som besökte Göta kanalområdet under endast en dag utgjorde 51%, och bland de som stannade
mer än en dag var genomsnittet 6,7 dagar. De flesta besökte Karlsborg för första gången (den
senaste treårsperioden), hela 78%. De som besökte för andra och tredje gången utgjorde 12
respektive 10%. Ingen hade angett att de besökt Karlsborg mer än 3 gånger till skillnad från de
övriga orterna. Det kan bero på sevärdheterna, främst fästningen, är mer av den typ som bara
besöks en gång. Kanalområdet är förmodligen mer populärt att återkomma till men som sagts ovan
är det troligtvis underrepresenterat i undersökningen.

31% av besökarna reste endast över dagen och övernattade alltså inte. Bland de övriga var camping
det boendealternativ som utnyttjades mest med 25%. 16% bodde i hyrt rum/stuga och 12% på
hotell.

Alla tillfrågade reste enskilt, alltså inte på gruppresa. De flesta (56%) hade Karlsborg som delmål.
Det var huvudmålet för 26% och en tillfällighet för 18%. 20% uppgav att de var på genomresa.
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39% angav att de kände till Karlsborg från tidigare erfarenhet och nästan lika många (33%) hade fått
tips från bekanta. För 16 respektive 12% var besöket en gammal dröm respektive ett tips från en
turistbyrå. 14% hade angett annat. Ovanligt många angav att de haft en gammal dröm att komma till
Karlsborg jämfört med de övriga orterna. Det kan bero på att fästningen både är känd och speciell
som utflyktsmål.

Bland resemotiven var det vanligast att man ville se på kultur och historia i Karlsborg, hela 78%,
vilket även var en stor andel jämfört med övriga orter (utom Forsvik). Det beror med stor sannlikhet
på fästningen. Uppleva kanaltrafiken hade angetts av 21% vilket var en ovanligt låg andel. Karlsborg
har ju ingen sluss, och kanalområdet kan vara underrepresenterat, vilket angetts ovan. De tillfrågade
var även intresserade av att uppleva naturen (15%), koppla av (15%), besöka familj/släkt/vänner
(13%) samt annat (13%).

6.5 Forsvik

6.5.1 Ortprofil
Bruksorten Forsvik ligger vid sjön Viken och Göta kanal, några mil nordväst om Karlsborg. Den är
en del av Karlsborgs kommun och har drygt 500 invånare (Nationalencyclopedien, 1991).

Även Forsvik kan stoltsera med två huvudattraktioner, dels industriminnen, dels slussen. På de
välbevarade industriminnena visas flera sekels industriell utveckling. De renoverade gamla
byggnaderna innehöll en gång stångjärnstillverkning, gjuteriverksamhet, mekanisk verkstad och
pappersmasseframställning. Besökaren erbjuds utställningar och bildspel om Forsviks historia,
konstutställning och omtyckt teater.

I Forsvik började kanalgrävarna sitt arbete 1810 och här ligger Göta kanals äldsta sluss. Den
ovanligt djupa slussen gör slussningarna extra imponerande att beskåda. Det vackra grönområdet
med glasskiosk, det pittoreska Forsviks kafé och Sveriges äldsta gjutjärnsbro gör det till ett omtyckt
besöksmål. (Forsviks Industriminnen, 1996)

6.5.2 Turistprofil
Forsvik besöktes huvudsakligen av medelålders par/vänner vilka utgjorde 37% och av barnfamiljer
vilka stod för 30%. Gruppen annat uppgick till 11%. Könsfördelningen var jämn, 49% kvinnor.
Nästan hälften (47%) av ressällskapen bestod av 2 personer och 24% bestod av 4 personer. I
genomsnitt bestod ressällskapen av 3,2 personer och medianen var 2 personer.

27% kom från Göta kanals närområde och var därmed den största gruppen. Näst störst var
Stockholm/Mälardalen (23%). Utländska turister utgjorde 22%.

Även för Forsvik var bil det vanligaste transportmedlet (77%). Båt hade dock en andel på 13%.

De som besökte Göta kanalområdet under endast en dag utgjorde nästan hälften (46%). De övriga
stannade i genomsnitt 6,4 dagar. 56% av de tillfrågade besökte Forsvik för första gången, 7% för
andra gången och 12% för tredje gången (under den senaste treårsperioden). Bland de som besökt
Forsvik mer än tre gånger var genomsnittet 17,8 gånger.
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27% av de tillfrågade reste bara över dagen och utnyttjade alltså inget boende. De övriga fördelade
sig relativ jämt på andra alternativ: 20% bodde hos familj/släkt/vänner, 18% bodde på camping,
13% i båt, 12% på vandrarhem och 12% i hyrt rum/stuga.
Alla de tillfrågade reste enskilt och nästan hälften (47%), besökte Forsvik av en tillfällighet. 41%
hade dock Forsvik som ett delmål. Endast 11% hade det som huvudmål, vilket är en låg andel
jämfört med övriga orter (utom Sjötorp). Det kan bero på att Forsvik är en mindre ort med ett
begränsat utbud på aktiviteter. 19% av besökarna var på genomresa.

Nästan hälften kände till Forsvik från tidigare erfarenhet och angav det som en viktig
informationskälla. Hela 29% hade blivit tipsade av bekanta. Annat, turistbyrå, och Göta kanalbolaget
angavs av 14, 13 respektive 12%.

De tillfrågade hade angett olika motiv för besöket i Forsvik. Populärast var att uppleva kanaltrafiken
och slussningarna, hela 75%. 52% vill även se på kultur och historia. Denna relativt sett stora andel
beror förmodligen på de fina industriminnena. Besökarna ville även koppla av (33%), uppleva
naturen (27%), äta medhavd picknick (15%) och titta på folklivet (14%).

6.6 Sjötorp

6.6.1 Ortprofil
Sjötorp är ett litet samhälle med 600 året-runtboende men som på sommaren besöks av tusentals
turister (Sjötorpsdagarna 6-7 juni 1998!). Orten är belägen vid Göta kanals utlopp i Vänern några
mil norr om Mariestad och nära genomfartsleden E20. Sjötorp hade en gång i tiden både sågverk
och båtvarv där över 500 fartyg byggdes. Det som återstår idag är varvet; av sågverket finns inget
kvar.

Ett stort folknöje under högsäsongen är det vackra sluss- och kanalområdet med åtta slussar som
lyfter båtarna 20 meter över Vänerns yta. Det finns fina möjligheter till bad, och för båtarna finns
Vänerns största gästhamn som också är populärt promenadstråk under sommaren. I Sjötorp ligger
även ett kanal-, varvs- och sjöfartsmuseum som rymmer samlingar från kanalens liv och historia.
(Sjötorp – Pärlan vid Vänern och Göta kanal)

6.6.2 Turistprofil
Sjötorp besöktes huvudsakligen av medelålders par/vänner och barnfamiljer (34% respektive 32%
av besökarna). Andelen kvinnor i Sjötorp var ca 50% och det vanligaste antalet personer i
ressällskapet var 2 personer (50%). Därefter var 4 personer (20%) och 3 personer (14%) det mest
förekommande antalet människor. Det genomsnittliga ressällskapet bestod av 2,9 personer och
medianen var 2 personer.

De flesta turisterna i Sjötorp kom från västra Sverige (33%) vilket troligtvis beror på den geografiska
närheten. 15% av turisterna kom från Göta kanals närområde, 14% från norra Sverige och 12% från
södra Sverige. 18% av besökarna kom från utlandet och bland dessa var de flesta danskar eller
tyskar. Endast 8% kom från Stockholm/Mälardalen.

Bil var det vanligaste transportmedlet för besökarna i Sjötorp (70%) men även båt används av
många (23%). De som besökte Göta kanalområdet endast under en dag utgjorde 59% av turisterna
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och för de som stannade längre var genomsnittet 5,4 dagar. 55 % besökte Sjötorp för första gången
(under en 3-årsperiod) medan 17% har angett att det var andra gången. Tredjegångsbesökarna
utgjorde 11% av respondenterna och för de som svarat fler än 3 gånger var genomsnittet 11,7
gånger under den senaste 3-årsperioden.

26% av turisterna har angett att de inte övernattat utan bodde hemma. Av de som övernattade
bodde 23% på camping och 21% på sin båt. De övriga boendeformerna vandrarhem, hotell, hyrt
rum/stuga och familj/släkt/vänner angavs vardera av ca 9% av de tillfrågade.

94 % av turisterna reste enskilt och ca hälften (48%) hade Sjötorp som delmål på resan. 38% av
respondenterna angav att besöket var en tillfällighet och 14% att det var deras huvudmål.
Anledningen till att så få angav orten som huvudmål (jämfört med de övriga orterna utom Forsvik)
beror i stor utsträckning på att Sjötorp inte är tillräckligt stor som turistort för att kunna motsvara ett
huvudmål för en resa. Sjötorp har tvärtom den högsta andelen genomfartsresenärer (33%) av alla
orter vilket bl a kan förklaras med att den ligger nära E20.

47% av de tillfrågade hade angett tidigare erfarenhet som den viktigaste informationskällan för
beslutet att komma till Sjötorp. Sedan följde bekanta (19%) och Göta kanalbroschyr (12%) som de
viktigaste informationskällorna.

När det gäller motivet för besöket var det först och främst att uppleva kanaltrafiken och
slussningarna som angavs av 70% av turisterna. Koppla av angavs av 37% och uppleva naturen av
30%. Flera motiv angavs av ca 16% av turisterna: titta på folklivet, äta medhavd picknick och äta på
restaurang eller kafé. 12% angav kultur och historia som motiv till besöket och 15% angav annat.

6.7 Hela Göta kanalområdet – en sammanfattning

Vad gäller då för hela området tillsammans? Resultaten nedan bygger på undersökningarna från alla
de sex orterna, vilket även har gett utrymme för att försöka hitta samband mellan de olika
variablerna.

Barnfamiljerna var den största gruppen med 38% och därefter kom medelålders par/vänner med
28%. Den senare gruppen dominerades troligen av par. De andra grupperna låg på vardera mellan 2
och 10%. Könsfördelningen är jämn, 50% kvinnor. Nästan hälften reste i sällskap om 2 personer
(48%). 13% av ressällskapen var 3 personer och 20% var 4. I genomsnitt bestod sällskapen av 3,1
personer och medianen var 2.

Besökarnas hemort (%)

Göta kanals 
närområde

33%

Södra Sverige
13%

Västra 
Sverige

14%

Norra Sverige
8%

Utlandet
13%

Stockholm/
Mälardalen

19%
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När det gäller besökarnas hemort var den största gruppen från Göta kanals närområde (33%) vilket
till stor del förklaras av att området är populärt för dagsutflykter. 19% kom ifrån Stock-
holm/Mälardalen, 14% från västra Sverige, 13% från södra Sverige och endast 8% kom från norra
Sverige.
De utländska turisterna uppgick till 13%. De är förmodligen underrepresenterade i undersökningen
eftersom deras semester oftast ligger i slutet av juli och i augusti. De utländska besökarna
dominerades av tyskar (44%) och danskar (34%). Norrmän och holländare uppgick till vardera 7
och 5%. De resterande turisterna kom från Ungern, USA, Polen, Finland, Belgien, Australien,
England och Schweiz.

Bil var det tydligt dominerande transportmedlet med 80%. Båtresenärerna uppgick till 12%.
Cyklisterna är förmodligen underrepresenterade, vilket beror på att de är svåra att komma till tals
med. De rör sig längs kanalen och många stannar endast kort tid eller inte alls i de olika orterna.

60% tillbringade endast en dag i Göta kanalområdet. För de övriga låg genomsnittet på 6,5 dagar.
Hälften (50%) besökte området för första gången. För de som besökte för andra gången låg andelen
på 11%, och de som besökte för tredje gången uppgick till 13%. De övriga hade varit i genomsnitt
19,8 gånger i området.

39% av de tillfrågade utnyttjade inget boende utanför hemmet. Störst bland de andra
boendeformerna var camping (16%), familj/släkt/vänner (14%) och båt (12%).

Nästan alla (98%) reste enskilt och endast 2% reste med gruppresa. 40% av respondenterna hade
någon av orterna i området som ett delmål på resan. För nästan lika många var det en tillfällighet
(36%) och 24% hade det som huvudmål. 21% var på genomresa. Många reser förmodligen nord-
syd/syd-nord genom Sverige och korsar då kanalen. Både E4 (Östergötland) och E20
(Västergötland) går i den riktningen.

Hälften (51%) av de som besökte området angav tidigare erfarenhet som viktigaste informa-
tionskälla, vilket stämmer bra med att även hälften angett att de hade besökt området fler än en gång
(dock under den senaste treårsperioden). Hälften så många (24%) hade fått tips från bekanta. 16%
angav annat och 10% angav Göta kanalbolaget.
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Motiven till varför man kommit till området varierar. Vanligast var att uppleva kanaltrafiken och
slussningarna vilket uppgavs av 61% av de tillfrågade. Andra populära motiv var koppla av (33%),
se på kultur och historia (29%), äta på restaurang eller kafé (23%), titta på folklivet (21%), uppleva
naturen (21%) och äta medhavd picknick (11%). Aktiviteterna bada och sola respektive fiske kan
ha fått en orättvist låg andel eftersom undersökningsperioden var relativt kylig och regnig. Bortsett
från detta kan resemotiven anses vara representativa. Området kan erbjuda mycket historia, är
naturskönt och även om det tidvis är mycket folk erbjuds en lugn och avkopplande miljö.

Sammanfattningsvis kan man säga att den typiske Göta kanalturisten är ganska så likformig. Han/hon
tillhör en barnfamilj eller ett medelålders par/vänner, åker bil, är återkommande dagsbesökare, bor
hemma, kände till området sedan tidigare och gillar kanaltrafiken och slussningarna.

6.8 Avvikande mönster för hela Göta kanalområdet

Detta delkapitel innehåller samband mellan olika frågor som avviker från profilen ovan. När
proportionerna stämmer överens med profilen ovan har det oftast utelämnats; det är alltså skillnader
från den som tas upp. Exakta siffror och procent har undvikits eftersom det snarare är fråga om
tendenser.

6.8.1 Påverkar hemort besökarnas sammansättning och intressen?
Besökarna från Göta kanals närområde återkom oftare än övriga besökare, endast ca en tiondel
kom för första gången under treårsperioden. Ovanligt många stannade bara en dag i Göta
kanalområdet och nästan alla var på dagsutflykt. Väldig få var på genomresa, och nästan alla åkte
bil. Besökarna från närområdet inkluderade ovanligt få båtresenärer vilket kan bero på att de i högre
grad utnyttjar kanalen som transportled mellan t ex Östersjön och hemmahamnen, och därmed har
ett mindre intresse av att turista på land.

Närområdesbesökarna bor naturligtvis i mycket stor utsträckning hemma. För dem är resmålet i
högre grad deras huvudmål än för de övriga vilket förmodligen hänger ihop med att det är
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dagsutflykter. Bland motiven var denna grupp extra intresserad av att äta på restaurang eller kafé,
vilket förmodligen också hänger ihop med att det oftast är dagsutflykter. Besökarna åker ut över
dagen för att äta lunch eller glass.

De besökarna som inte kom från Göta kanals närområde dominerade de som besökte Göta
kanalområdet för första gången under treårsperioden. Båtresenärerna var många bland besökarna
från västra Sverige, Stockholm/Mälardalen och utlandet. Södra och norra Sverige är mindre
representerat, troligtvis pga avståndet. Besökarna från Stockholm/Mälardalen tillbringade oftare än
de övriga endast en dag i Göta kanalområdet, och majoriteten av dessa var på genomresa.

När det gäller boende fanns vissa skillnader. Besökarna från norra och södra Sverige bodde i stor
utsträckning på camping, hos familj/släkt/vänner eller på hotell. Besökarna från västra Sverige bodde
oftare på sina båtar, hos familj/släkt/vänner eller hemma än de övriga. De utländska turisterna
övernattade ofta på camping, i hyrt rum/stuga eller i båt. Besökarna från norra Sverige hade annat
som sin populäraste informationskälla; hälften hade angett det. Annat bestod i det här fallet av att det
var en tillfällighet; besökarna hade under genomresan fått syn på något intressant eller på en vägskylt.

De utländska turisterna liknar i de flesta aspekterna de svenska turisterna. Naturligtvis är det än
större andel av dessa som besöker området för första gången under treårsperioden. De stannar
generellt sett längre tid i Göta kanalområdet än svenska besökare. Informationskällorna är mer
varierande. Ungefär lika stora andelar utländska besökare angav Göta kanalbolaget, erfarenhet,
bekanta, turistbyrå och annat. De var i högre grad än de svenska turisterna intresserade av att
uppleva naturen.

6.8.2 Skiljer sig båtresenärerna från de övriga resenärerna?
Det dominerande transportmedlet var bil (80%). Båt var dock det näst vanligaste (12%) efter bil,
och nedan tas upp några speciella aspekter hos båtresenärerna.

Båtresenärerna tillbringade för det mesta mer än en dag i Göta kanalområdet och besökte det oftare
för första gången under treårsperioden. De hade ofta orterna som delmål vilket är naturligt eftersom
de följer kanalen. Göta kanalbolagets broschyr var en viktig informationskälla. Den distribueras till
båtklubbar och båtägare under våren av Göta kanalbolaget. De var betydligt mindre intresserade att
uppleva kanaltrafiken och slussningarna, och ville uppleva naturen mer än de andra. De uppgav även
annat i större utsträckning än de övriga, vilket här innebar handla, hämta/lämna båt, duscha o dyl.
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7 ANALYS OCH SLUTSATSER

”Och de spikade broar och timmrade slussar,
och i käftarna lade de saftiga bussar
och med knogarna slog de på snusdosans skal
de händer som grävde på Göta kanal. ”

Detta kapitel inleds med en översiktlig beskrivning av turistprodukten Göta kanal. Därefter
analyseras hur den bör marknadsföras och vilken roll kundanalysen har i marknadsföringen. Slutligen
diskuteras ur ett generellt perspektiv kundanalysens roll i marknadsföring av turistprodukter.

7.1 Turistprodukten Göta kanal

De olika turismförfattarna11 i referensramen är nästan alla överens om åtminstone en sak när det gäll-
er turistprodukten: Den består av en upplevelse som är sammansatt av olika delprodukter. Göta
kanal sett ur detta perspektiv, som en upplevelse, är i allra högsta grad en mycket komplex och
mångsidig produkt. För att i det här delkapitlet kunna strukturera Göta kanalprodukten används Witt
och Moutinhos indelning (3.3.4). Den motsvarar ungefär de andra författarnas indelningsmetoder och
är lätt att använda och förstå. Göta kanal sträcker sig över ett stort område och har ett omfattande
utbud, men här kommer endast exempel att tas upp.

I Göta kanalområdet finns det flera olika typer av attraktioner, dvs det som utgör syftet med besö-
ket. Naturliga attraktioner är t ex det imponerande Ramunderberget, Östergötlands slätt- och jord-
bruksbygd och Västergötlands skogslandskap, men framför allt domineras produkten av byggda,
främst historiska attraktioner. Själva Göta kanal med sina slussar, slusstrappor och broar är ett bra
exempel på detta, liksom många av sevärdheterna längs kanalen, t ex Söderköpings trästadsidyll,
Vreta klosterkyrka och –ruin, Karlsborgs fästning, Forsviks industriminnen och ett stort antal museer
varav många inriktade på kanal- och sjöfart. Produkten innehåller få planerade attraktioner; det är
främst en kulturbygd, rik på historia.

Faciliteter förser turisterna med service och finns i rikt utbud längs kanalen, t ex campingplatser,
vandrarhem, gästhamnar, hotell, restauranger och kaféer. Faciliteter och attraktioner kan ibland
överlappa varandra, vilket är fallet med glasskaféet i Söderköping som i sig blivit en anledning för
besökare att komma till Söderköping. Kanalkrogen i Berg är ett liknande exempel.

När det gäller Göta kanalområdets tillgänglighet är bil mycket bra som transportmedel. Buss finns,
men en del av resmålen ligger avsides. Många av dem ligger dock nära genomfartsleder, t ex korsas
kanalen på Västgötasidan av E20 mellan Stockholm och Göteborg, och på Östgötasidan av E4
mellan Stockholm och södra Sverige. Produkten består också av de tankar och åsikter som finns om
den; Göta kanal är känt i hela Sverige.

Priset på de olika delprodukterna kan variera väldigt. Många av nöjena är gratis, t ex att titta på
slussningarna och kanaltrafiken, medan annat går att påverka beroende på hur man planerar sin resa.
Besökaren kan välja ett billigare boalternativ, t ex camping eller vandrarhem, eller dyrare, t ex hotell.
Det är också betydligt dyrare att åka på flerdagarskryssning på kanalen än att bara åka på en efter-

                                                                
11 Hanefors och Larsson-Mossberg, Witt och Moutinho, Jeffersson och Lickorish samt Middleton.
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middagstur.

Sett från landturismen är det svårt att urskilja vad som är kärnan i totalprodukten. Kanaltrafiken och
slussningarna var dock det populäraste resmotivet och den gemensamma nämnaren för de flesta
besökarna. Kanalen ger också området mycket av dess speciella karaktär.

Som turistprodukt karaktäriseras Göta kanal av en hög substituerbarhet eftersom turisten lätt kan
välja ett annat resmål. Det leder till att produkten har en hög efterfrågeelasticitet. Som turistprodukt
karaktäriseras Göta kanal också av förändringar i efterfrågan pga säsongsvariationer; de flesta besö-
kare kommer under sommarmånaderna. Göta kanal präglas också av sårbarhet, t ex spelar vädret
stor roll för mängden besökare.

7.2 Hur bör Göta kanal marknadsföras?

Göta kanalprodukten är huvudsakligen en tjänsteprodukt, och tjänstemarknadsföring blir därför vik-
tigt. Traditionell marknadsföring, t ex reklam och PR, är en del av tjänstemarknadsföringen och an-
vänds framför allt till att väcka intresse och skapa förstagångsförsäljning. Kundanalysen av Göta
kanal visar att många av besökarna hade tidigare erfarenhet som informationskälla; de var alltså åter-
besökare. Bekanta hade också stor betydelse för beslutet att komma till området, vilket visar att
word-of-mouth-effekten är stor för Göta kanal. Reklam får alltså en relativt liten betydelse och där-
med också den traditionella marknadsföringen, vilket stämmer överens med teorierna inom tjänste-
marknadsföringen.

Det viktigaste är istället att besökarna blir nöjda, så att de fortsätter att komma tillbaka och rekom-
menderar sina vänner att besöka Göta kanalområdet. En missnöjd kund är dessutom svår att gott-
göra, eftersom de flesta väljer att inte komma tillbaka istället för att klaga. I referensramen beskrivs
hur kunden blir nöjd, dvs hur kundkvalitet uppstår genom samverkan mellan profil, teknisk och funk-
tionell kvalitet och kundens interaktion med dessa. Marknadsföringsinsatsen bör alltså koncentreras
på de besökare man har, och det som finns möjlighet att påverka, alltså kundens interaktioner. Den
interaktiva marknadsföringsfunktionen blir därmed viktig. I referensramen (3.1.4) beskrivs tre inter-
aktioner som bör beaktas i marknadsföringen, och de används nedan för att förstå Göta kanals
marknadsföring.

7.2.1 Besökaren och Göta kanals personella resurser
Det är viktigt att komma ihåg att hela upplevelsen utgör produkten. Den personal besökarna kommer
i kontakt med är alltså inte bara slussvakter utan all annan personal som de träffar under resan vid
eller på kanalen, t ex restaurang- och kafépersonal, guider, städpersonal, gästhamnsanställda, glass-
försäljare etc. Ett enda företag kontrollerar inte alla dessa utan det är tvärtom många små organisa-
tioner och verksamheter som är inblandade. Detta gör det viktigt med samarbete, vilket kan öka
insikten i de andra verksamheterna och göra det lättare att identifiera och påverka de svaga delarna.

Eftersom besökarnas interaktioner med personalen betyder mycket för deras uppfattning om pro-
dukten blir den interna marknadsföringen mycket viktigt. Den handlar inte bara om att säga till de
anställda att de måste uppträda servicemässigt mot besökarna. Alla är sk ‘marknadsförare på deltid’
för hela Göta kanalprodukten, och ledningen måste först sälja produkten till de anställda för att de i
sin tur ska kunna sälja den på ett övertygande sätt. För att lyckas med detta måste personalen dels
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känna ledningens stöd, dels känna sig delaktig och engagera sig i sitt ansvarsområde. Ledningen
måste ha en nära relation med sina anställda. Nöjd personal ger nämligen nöjda kunder.

Göta kanal är en turistprodukt och karaktäriseras av säsongsbundenhet vilket kan vara ett problem:
Personalen är ofta säsongsanställd och personalomsättningen högre än i andra branscher. Det blir
extra viktigt med utbildning och en kultur som främjar personalens delaktighet i produkten, men ty-
värr så innebär den höga personalomsättningen också att det blir dyrt att genomföra; man får börja
om från början så ofta. Om man lyckas skapa en ny kultur som främjar ett större engagemang hos
personalen kan personalomsättningen minska. I rekryteringen får man försöka hitta de som har ett
verkligt intresse för Göta kanal. Den nya kulturen kan i sin tur dra till sig rätt personal. Man får inte
glömma att även personal som slutat är marknadsförare på deltid, vilket Gummesson poängterar.
Om de verkligen var intresserade och tyckte om arbetet kommer de fortsätta att göra reklam.

7.2.2 Besökaren och Göta kanals system och fysisk-tekniska resurser
Göta kanals sammansatta och komplexa karaktär medför att det finns många olika system och fy-
sisk-tekniska resurser. För landbesökarna kan det vara t ex kanalen, slussarna, gästhamnarna, faci-
liteter, drag-/cykelvägar, bord, stolar, soptunnor, etc.

Det är viktigt att interaktionerna med dessa fungerar bra och framför allt att de motsvarar förvänt-
ningarna. Ett verkligt exempel på interaktionen med de fysisk-tekniska resurserna var en missnöjd
barnfamilj som var på cykelsemester utmed Göta kanal. Enligt cykelpaketet skulle färden gå utmed
Göta kanal på cykelvägar, och det skulle finnas möjlighet att stanna till i samhällen för att handla och
fika. Det barnfamiljen upplevde var att de gamla dragvägarna bitvis var omöjliga att cykla på, att
kanalen ibland gick långt utanför samhällena och att de ibland fick cykla på bilvägar. Vad var felet
här? Var det de fysisk-tekniska resurserna, dvs cykelvägar och faciliteter, eller informationen i cy-
kelpaketet? Förmodligen det senare. En alltför entusiastisk produktbeskrivning kan locka till första-
gångsförsäljning, men om produkten inte motsvarar förväntningarna kan kunden bli missnöjd, vilket
kan orsaka dålig reklam.

Eftersom cykelpaketen berör många av Göta kanals delprodukter måste de samordnas för att kunna
komplettera varandra, vilket naturligtvis också gäller andra fysisk-tekniska resurser som ingår i pro-
dukten. Om interaktionen mellan besökare och en av de fysisk-tekniska resurserna blir misslyckad
påverkar det hela hans bild av produkten. Samarbete mellan de olika verksamheterna är alltså vik-
tigt. Dessutom är det självklart också viktigt att försöka ge en sann bild av produkten.

7.2.3 Mellan besökare
Interaktionerna mellan besökare kan vara lätt att glömma men är väldigt viktiga för turismen i Göta
kanalområdet, eftersom de andra besökarna utgör en stor del av produkten. Många angav att titta på
folklivet som ett resemotiv, vilket kan ses som ett direkt krav på de andra besökarna. Även omed-
vetet har besökarna krav och förväntningar på varandra, och det är därför bra om de passar ihop.

Idag fungerar nog detta bra kring Göta kanal. Stämningen verkar vara bra. Båtresenärer och landbe-
sökare interagerar ofta direkt med varandra under slussningarna och det brukar vara lagom trångt.
Det är dock viktigt att tänka genom nya satsningar; nya kundgrupper bör passa ihop med de gamla
för att de ska trivas tillsammans. När man startar en ny verksamhet är det lämpligt att tänka på vilken
kundgrupp den kommer att locka till sig och om den passar in med övriga verksamheter. T ex vore
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det inte så lyckat att blanda PROs distriktsmöte med en studentskiva på kanalbåten Juno (det kan-
ske skulle bli ett toppenparty?). Även här är det viktigt med samarbete och kommunikation mellan
de olika verksamheterna inom Göta kanalområdet.

Speciellt för turistprodukten är att besökarna ofta också interagerar med lokalbefolkningen, vilket
påverkar upplevelsen. Det är emellertid svårt att kontrollera lokalbefolkningens inflytande, men deras
intressen bör ändå beaktas i utvecklingen av turistprodukten. Det är alltså viktigt att bevara en positiv
attityd hos lokalbefolkningen gentemot turisterna.

7.2.4. Vikten av att samordna delprodukterna
I ovanstående avsnitt har vikten av samarbete mellan Göta kanalproduktens olika delprodukter på-
pekats upprepade gånger. Detta gäller för turistprodukter i allmänhet och i Göta kanals fall i synner-
het eftersom Göta kanalprodukten är ovanligt omfattande och mångsidig. För att skapa en verkligt
framgångsrik produkt går det inte att blunda för en nödvändig samordning. När Göta kanalbesöka-
ren kommer till området väljer han själv ut vad han vill besöka, hur han bor och äter etc. Han skapar
sin egen upplevelse, och den upplevelsen kan allvarligt försämras av den sämsta delen i produkten.

Delprodukterna konkurrerar oftast inte utan kompletterar istället varandra. T ex i Söderköping så
kompletterar slussen, glasskaféet och hantverksförsäljningen varandra. Naturligtvis konkurrerar även
vissa verksamheter, t ex de olika restaurangerna och kaféerna, men i och med att de ändå för det
mesta kompletterar varandra finns det goda förutsättningar för samarbete mellan Göta kanals olika
verksamheter.

En faktor som kan försvåra arbetet är den ekonomiska. Göta kanalbolaget står för alla kostnader för
kanalens drift och underhåll men får inte del av de intäkter som den omfattande landturismen gene-
rerar (se 5). Det är alltså viktigt att ett samarbete även inkluderar de ekonomiska frågorna för att
kunna leda till långsiktiga lösningar.

Göta kanalbolaget och kanalkommunerna har, som tidigare nämnts, gjort ett försök till organiserat
samarbete och har bildat en projektgrupp. Detta samarbete är ännu i sin startfas, och inga regler för
kontinuerligt samarbete har fastlagts. Eftersom så många verksamheter är inblandade i Göta kanaltu-
rismen är det svårt att organisera samarbetet, men de olika aktörerna strävar dock mot det. För att
framgångsrikt kunna genomföra ett samarbete är det viktigt med ett helhetsansvar. Det gäller både de
organisatoriska och de ekonomiska frågorna.

Det är också viktigt att de enskilda delprodukterna/verksamheterna i sina respektive planeringar och
marknadsföringsbeslut har en helhetssyn på Göta kanal som en turistprodukt. Det är lätt att individu-
ella affärsintressen får styra hellre än det gemensamma helhetsintrycket.

Samarbete och samordning kan även gynna den traditionella marknadsföringen. Med hjälp av ge-
mensamma satsningar på reklam och PR kan resurser sparas och istället satsas på den viktigare in-
teraktiva marknadsföringen.

På västgötasidan av kanalen har kanalkommunerna gått ihop för att ge ut en gemensam turist-
broschyr som heter Upplevelseområde Göta kanal och för att marknadsföra regionen gemensamt
utåt med Göta kanal som gemensam nämnare. Att ett sådant samarbete saknas på östgötasidan kan
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bero på att Göta kanal inte har lika stor betydelse för turismen där i och med att det finns flera stora
städer, t ex Norrköping, Linköping och Motala, som i sig utgör resmål. Västgötasidan har en annan
karaktär med flera små orter.

7.3 Hur kan kundanalysen användas i marknadsföringen?

7.3.1 De praktiska begränsningarna med undersökningen
Enkätundersökningens begränsningar får följder för kundanalysen. Göta kanalprodukten består av
många delar, och det är ofta gratis. Folk stannar till och tittar en kort stund, och ingen kan kontrollera
vilka de är; det finns inget register med t ex adresser. Det enda sättet att komma i kontakt med tu-
risterna är att bege sig ut på de olika resmålen längs kanalen och söka upp dem. Dessutom är en
enkät på en sida vad som maximalt kan begäras för att så många som möjligt ska svara. En längre
intervju skulle vara svårt att få folk att svara på, och frågan är om de som väl svarade skulle vara
representativa; de som tog sig tid skulle antagligen vara de som var uttråkade eller de som inte hade
annat att göra.

Att enkäten inte får överstiga en sida, vilket även våra erfarenheter under undersökningen visat, inne-
bär att man måste begränsa sig till geografiska och demografiska segmenteringsfaktorer. Problemet
är att dessa endast beskriver turisterna men sällan förklarar deras resebeteende. Psykografiska seg-
menteringsfaktorer hade kunnat ge mer, eftersom de förklarar resebeteendet. De kunde ha gett en
bättre hjälp i framförallt utformningen av reklam och dessutom av resmålet. För en sådan undersök-
ning skulle man dock behöva ett par timmar med turisten. Ofta vet dessutom turisterna inte själva
varför de reser; motiven kan vara mycket komplicerade vilket har beskrivits i referensramen. I Göta
kanals fall är det i princip omöjligt att genomföra om man vill närma sig ett representativt urval av
besökarna pga de begränsningar som beskrivits ovan.

7.3.2 Vad sa egentligen kundanalysen?
Kundanalysen av Göta kanal gav en typisk geografisk och demografisk turistprofil med inslag av
faktorer från reselitteraturen. Den visar varifrån turisterna kom, hur de reste (boende, transport),
stadie i livscykel, resans upplägg, mediapåverkan och resemotiv, dvs en relativt ytlig bild. För den
traditionella marknadsföringen kan den dock ge vissa direktiv om hur man kan rikta reklam och PR,
dvs vilka de främsta målgrupperna är (t ex en bilåkande barnfamilj på dagsutflykt). Kundanalysen
visar också vad som intresserar besökarna, vilket kan vara en hjälp i utformningen av utbudet vid
Göta kanal.

I övrigt bekräftar kundanalysen av Göta kanal bara vikten av den interaktiva marknadsföringen.
Varför? Hälften av de tillfrågade angav att de hade tidigare erfarenhet av området och var alltså åter-
besökare. Dessutom hade ytterligare en fjärdedel hört om resmålen från bekanta. Dessa två informa-
tionskällor dominerade över de andra och endast en minoritet angav t ex reklam. För de som angett
tidigare erfarenhet och bekanta som informationskällor har alltså inte den traditionella marknadsfö-
ringen spelat så stor roll, vilket bekräftar hur viktig den interaktiva, och därmed också den interna,
marknadsföringen blir för Göta kanal. Kundanalys är framför allt ett verktyg för den traditionella
marknadsföringen, och eftersom den har en liten plats i Göta kanals marknadsföring får även kund-
analysen en liten roll.
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7.3.3 Stämmer det även för andra turistprodukter?
Med utgångspunkt från analysen ovan angående kundanalysens roll i marknadsföringen av Göta ka-
nal, kan man säga att kundanalysen generellt sett har en liten roll i följande fall:

• Turistmål som är utspridda geografiskt, där turisterna reser på egen hand och kontroll saknas
över hur många och vilka turisterna är.

• Turistmål där den interaktiva marknadsföringen (stor word-of-mouth-effekt, många återbesöka-
re) har stor betydelse.

I den mån en turistprodukt uppfyller någon av dessa punkter är det svårt att göra och/eller ha nytta
av en kundanalys. Eftersom den andra punkten bör gälla för de flesta tjänsteföretag borde kundana-
lysen generellt sett ha en liten roll i marknadsföringen av turism.

Det företag eftersträvar när de vill göra en kundanalys får turismföretaget lättare och bättre genom att
etablera en kontinuerlig kundkontakt, vilket lämpligast sker i den interaktiva marknadsföringen.
Kundanalysen erbjuder alltså endast en ytlig beskrivning av vilka kunderna är och bör därför använ-
das endast som en bakgrundsbeskrivning och ett komplement till den kontinuerliga kundkontakten.
Gummesson menar i R8 att marknadsundersökningar i stort sett endast är bevis på misslyckade
kundkontakter. Kunskap om kunden skapas i stället bäst genom kontakt med denne. Gummesson
hävdar också att marknadsföringsfunktionen måste vara väl förankrad i organisationens ledning och
att den tidvis själv måste ut i frontlinjen för att lära känna kunden.

För de olika verksamheterna i Göta kanalområdet innebär detta att man istället för att anlita utomstå-
ende konsulter för att beskriva kunderna bör utnyttja den kunskap som redan finns. Den kunskapen
gör det möjligt för de ansvariga inom marknadsföring, strategi och produktutveckling att på ett bra
sätt lära känna kunderna ytterligare genom att själva, med jämna mellanrum, gå ut och träffa både
dem och personalen i frontlinjen.

7.3.4 Slutliga reflexioner
Genomgående i detta kapitel har vi visat på kundanalysens begränsade roll, vilket motsäger flera av
teorierna i marknadssegmenteringskapitlet. Weinstein hävdade segmenteringens stora betydelse inom
marknadsföringen, och Witt och Moutinho dess betydelse inom turismmarknadsföring. Vår studie av
Göta kanal har dock övertygat oss om den interaktiva marknadsföringens betydelse för turismföreta-
get, och därmed också marknadssegmenteringens begränsade roll. En förklaring till att våra slutsatser
skiljer sig från de ovannämnda författarnas kan vara att de har en traditionell syn på marknadsföring
som troligtvis gör dem positivt inställda till marknadssegmentering. Mycket tyder även på att de är
inriktade på varumarknadsföring där förutsättningarna är annorlunda.

Under analysen av Göta kanal har vi också funnit att tjänstemarknadsföring och särskilt intern mark-
nadsföring har starka kopplingar till det organisationsteoretiska området. Det vore mycket intressant
att gå vidare och titta på hur våra teorier kring Göta kanals marknadsföring skulle kunna implemen-
teras i organisationen på ett effektivt sätt och hur en närmare kontakt mellan ledning, personal och
kund skulle kunna uppnås. Det är dock en helt annan historia och en helt annan uppsats.
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8 SAMMANFATTNING AV ANALYS OCH SLUTSATSER

”Se på nageln. Ett liv som blev kantat av sorgen.
Varför står ni inte som statyer på torgen,
vackert huggna i marmor, på guldpiedestal,
ni händer som grävde på Göta kanal! ”

Turistprodukten Göta kanal är framför allt en upplevelse som är sammansatt av flera olika delpro-
dukter; det gör att Göta kanal är en komplex och mångsidig produkt. Delprodukterna består i hu-
vudsak av naturliga eller byggda historiska attraktioner och faciliteter. God tillgänglighet för framför
allt bilburna, prisnivån liksom de tankar och åsikter som finns bland befolkningen bidrar också till den
totala turistprodukten. Kärnan i totalprodukten är kanaltrafiken och slussningarna.

Göta kanalprodukten är huvudsakligen en tjänsteprodukt vilket gör att tjänstemarknadsföring och
speciellt den interaktiva marknadsföringen blir centrala. Kundanalysen av Göta kanal visade att
word-of-mouth-effekten är stor och att området har många återbesökare; det viktiga i marknadsfö-
ringen blir alltså att göra besökarna nöjda, vilket bekräftar betydelsen av den interaktiva marknads-
föringen. För Göta kanal innebär det att de olika verksamheterna bör koncentrera sig på framför allt
följande interaktioner:

• Besökaren - Göta kanals personella resurser
• Besökaren - Göta kanals system och fysisk-tekniska resurser
• Mellan besökare

Alla dessa interaktioner är viktiga för att turisten ska bli nöjd med sin upplevelse av Göta kanal; nöj-
da besökare generar, genom word-of-mouth-effekten, nya besökare.

Eftersom marknadsföring av Göta kanal främst handlar om att skapa nöjda besökare är det viktigt
att samordna delprodukterna så att de erbjuder en lockande helhetsbild med jämn kvalitet på utbu-
det. Delprodukterna konkurrerar oftast inte utan kompletterar istället varandra. Det är därför viktigt
med en helhetssyn på Göta kanal som en enda turistprodukt. Även den traditionella marknadsföring-
en kan gynnas av samarbete och gemensamma satsningar, t ex inom reklam och PR, eftersom före-
tagen själva har begränsade resurser. Det finns en strävan bland Göta kanals aktörer mot sådant
samarbete.

Kundanalysen av Göta kanal gav en geografisk och demografisk turistprofil med inslag av resefak-
torer. Den kan visa vart reklamen kan riktas och hur utbudet vid Göta kanal kan utformas. Eftersom
kundanalysen visade vikten av nöjda kunder bekräftar den dock i stort sett endast den interaktiva
marknadsföringens betydelse.

Kundanalysen är framför allt ett verktyg för den traditionella marknadsföringen, och eftersom den har
en liten plats i Göta kanals marknadsföring får även kundanalysen en liten roll för Göta kanal. Gene-
rellt sett har kundanalysen en liten roll i marknadsföring av turism i följande fall:

• Turistmål som är utspridda geografiskt, där turisterna reser på egen hand och kontroll saknas
över hur många och vilka turisterna är.

• Turistmål där den interaktiva marknadsföringen (stor word-of-mouth-effekt, många återbesöka-
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re) har stor betydelse.

Naturligtvis är det viktigt att lära känna sina kunder, och det sker bäst i företagets löpande verksam-
het genom kontinuerlig kundkontakt i interaktionerna.
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ENKÄTUNDERSÖKNINGEN
(BILAGA 1)

Ort Datum Väder Tid Plats Enkäter Personer

Söderköping 29-jun växlande molnighet, sol kl 11-19 gästhamn, slussen 200 639
Sjötorp 30-jun sol kl 12-18.30 slussen, gästhamn 110 337
Motala 01-jul växlande molnighet, regn kl 10-17.30 hamnen, Borenshults slussar 76 207
Karlsborg 02-jul växlande molnighet, regn kl 11-16.30 fästningen 51 165
Forsvik 03-jul mest sol kl 11-17.30 slussen, industriminnen 70 213
Berg 04-jul mulet, regnigt kl 11-16 slussen, Vreta klosterkyrka 75 239

Totalt 582 1800



                                                                                                                                                     BILAGA 2

Sätt kryss i rutorna för de alternativ som passar dig. Endast ett kryss per fråga
om inget annat anges. Varmt tack för hjälpen!

1. Hemort: (ange postnummer/ utländska
besökare anger land)

……………

2. Antal personer i ressällskapet:
…………..

3. Hur många i ressällskapet är under 15 år?
…………..

4. Vilket transportmedel använder du?
�  Vandring
�  Bil
�  Buss
�  Båt
�  Cykel
�  Motorcykel
�  Annat…………..

5. Hur många dagar besöker du Göta
kanalområdet?

…………..

6. Hur ofta har du besökt Söderköping den
senaste 3-årsperioden (inklusive nu)?

…………..

7. Hur bor du? ( flera kryss är möjliga)
�  Camping
�  Vandrarhem
�  Hotell
�  Hyrt rum/stuga
�  Båt
�  Familj/släkt/vänner
�  Hemma
�  Annat…………..

8. Hur reser du?
�  Enskilt
�  Gruppresa

9. Om gruppresa:

Vilken ort utgick resan från? ……………..

Hur många är ni i gruppen? ………………

Har resan ett tema (vilket)? ………………

10. Är besöket i Söderköping ditt…?
�  Huvudmål
�  Delmål
�  Tillfällighet

11. Vilken informationskälla var viktigast för
ditt beslut att komma till Söderköping?
(flera kryss är möjliga)

�  Göta kanalbolaget (t ex
broschyr)
�  Internet
�  Tidningsreklam
�  Tidningsartikel
�  Radio/TV-reklam
�  Radio/TV-repotage
�  Turistbyrå
�  Resebyrå
�  Bekanta
�  Gammal dröm
�  Tidigare erfarenhet
�  Annat…………..

12. Vad är ditt motiv när du besöker
Söderköping? (flera kryss är möjliga)

�  Uppleva naturen
�  Se på kultur och historia
�  Koppla av
�  Motionera
�  Fiska
�  Bada och sola
�  Äta medhavd picknick
�  Äta på restaurang eller kafé
�  Titta på folklivet
�  Uppleva kanaltrafiken och
slussningarna
�  Besöka familj/släkt/vänner
�  Annat…………..

13. Har du någon allmän kommentar? Något
som varit bra, dåligt, eller någonting som
du saknar?

…………………………………
…………………………………
…………………………………
…………………………………
…………………………………
…………………………………
…………………………………
…………………………………

Skriv ej i denna ruta – våra anteckningar
Dag: ......................................................................
Tid: ........................................................................
Plats: .....................................................................
Väder:....................................................................
Klustrets storlek: ...................................................
Klustrets karaktär: 1 2 3 4 5 6 7 8 ........................
Klustrets kön: 1 2 3 4 5 (1=100% kvinnor)



BILAGA 3

FÖRKLARINGAR TILL ENKÄTEN

˘ Fråga 1. För att lättare kunna bearbeta enkätsvaren i statistikprogrammet valde vi att låta
respondenterna istället för hemort ange postnummer och sedan delade vi in dessa i
postnummerområden. Här nedan följer en förteckning över vilka postnummer som tillhör vilka
landsdelar.

Göta kanals närområde
Östergötlands län, sydöstra  Södermanland, norra Västergötland samt södra och västra Närke.
Postnummer: 540-549, 580-619, 690-699
Södra Sverige
Skåne, Blekinge, Småland, Gotland och södra Halland.
Postnummer: 200-399, 550-579, 620-629
Västra Sverige
Norra Halland, södra Västergötland, Bohuslän, Värmland och Dalsland.
Postnummer: 400-479, 500-539, 650-689
Stockholm/Mälardalen
Norra och östra Närke, norra Södermanland, Västmanland och Uppland.
Postnummer:100-199, 630-649, 700-769
Norra Sverige
Dalarna, Gästrikland, Härjedalen, Jämtland, Lappland, Hälsingland, Medelpad, Ångermanland,
Västerbotten och Norrbotten.
Postnummer: 770-989

˘ Klusterkaraktär. Vi valde att gruppera turisterna enligt grupperna nedan. Anledningen till
att vi valde just dessa var att vi antog att dessa skulle skilja sig i beteende och intressen.
1. = reser på egen hand
2. = yngre par/vänner (15-35 år)
3. = medelålders par/vänner (35-65)
4. = äldre par/vänner (65år-)
5. = familj med små barn (under 15 år)
6. = familj med vuxna barn (över 15 år)
7. = far-/morföräldrar med barnbarn
8. = annat

Klusterkaraktärernas ‘annat’ kom att innehålla: tre generationer, barnfamilj & vänner, ungt par
& svärföräldrar, barnfamilj & två vuxna barn med pojkvän, medelålders par & svärföräldrar

˘Klustrets kön. Istället för att låta respondenterna fylla i detta själv gjorde vi en
uppskattning av klustrets (gruppens) kön. Vi utgick ifrån antal kvinnor:
1. = 100% kvinnor
2. = 75% kvinnor
3. = 50% kvinnor
4. = 25% kvinnor
5. = 0 % kvinnor (dvs 100% män)



BILAGA 3

˘ Förteckning över ‘annat’. Nedan följer en förteckning över vad respondenterna har svarat
när de kryssat för annat.

Fråga 4: tåg, husbil, moped
Fråga 7: lägergård, lantgård, gästgiveri
Fråga 11: tillfällighet, genomresa, kursplacering, systembolaget, campingtidning,
tandläkarbesök, karta, böcker, bilköp, arbete, vägskylt, båtutställning, sjökort, nostalgi, dans,
dusch, broschyr Motormuseet i Motala, reseguide, uppdrag från orienteringsklubb, makes
militärtjänst, allmänbildande, intresse, 60-årskalas, utflykt, information i Karlsborg om
Forsvik, släktanknytning till museet i Forsvik, filmen Göta kanal, letar efter Vreta Kloster
(turister i Berg)

Fråga 12: handla, shoppa, kurs, dans, kanalmagasinet, bilköp, arbete, cykeltur, gammal
hemkommun, golf, köpa fisk, transitbåt, genomresa, mc-träff, dusch, konfirmandläger, nostalgi,
vinka till bekanta på Juno, göra ett repotage om Göta kanal och Juno, konfirmation, antikaffär,
teater, kolla kanalkrogen för framtida besök

˘ Uträkning
Uträkning av andelen turister på ‘genomresa’: Andelen som besöker Göta kanalområdet under
en dag (fråga 5) minus Andelen som bor hemma (fråga 7)



BILAGA 4

Intervju med Gabriella Saxner, marknadschef, Göta kanalbolaget den 12 maj 1998

1. Göta kanalbolagets organisation och verksamhetsområden

Här hänvisar Gabriella till olika skrifter såsom årsredovisning, affärsidé, organisationsschema

och miljöpolicy.

2. a) Marknadsföring i Sverige

Direktutskick (i form av Göta kanalbroschyren) främst till målgruppen fritidsbåtägare. Bl a

skickas broschyren som bilaga till båtklubbarnas gemensamma tidning ”Båtliv”. Bilagorna

begränsas geografiskt (Stockholm, Mälaren, Vänern, Västkusten men inte Norrland) så att

antalet bilagor blir 70 000. Broschyren trycks i ca 185 000 ex och är Göta kanalbolagets

huvudsakliga marknadsföringsinstrument (tar upp nästan hälften av

marknadsföringsbudgeten). Göta kanalbroschyren utkommer i januari varje år.

Båtmässor för allmänheten (lockar främst fritidsbåtägarna). Göteborgsmässan (i februari)

lockar ca 60 000 besökare och Stockholmsmässan (i mars) ca 120 000.

Näringsfastigheterna (för att utveckla kanalen som besöksområde) består främst av

kaffestugor, vandrarhem och stugor som huvudsakligen drivs genom arrende. Dessa ligger i

Mem, Berg, Vassbacken, Töreboda, Hajstorp och Sjötorp. Göta kanalbolaget äger även

Kanalkrogen i Berg som drivs genom arrendator. Vandrarhemmet i kanalmagasinet i Berg

drivs i egen regi och marknadsförs främst gentemot turistbyråerna.

Bolaget äger och driver dessutom fem gästhamnsanläggningar längs kanalen. Övriga

anläggningar ägs och drivs av kanalkommunerna ( Söderköping, Linköping, Norrköping,

Motala, Karlsborg, Töreboda och Mariestad). De flesta slussvaktarbostäder utmed kanalen ägs

av kanalbolaget och arrenderas ut på långtidskontrakt till i första hand året-runtboende.

Kundregister upprättades 1989. Det innehåller namn och adress på alla som har haft kontakt

med Göta kanalbolaget såsom fritidsbåtägare som registreras när de köper sin kanalbiljett, och

sådana som ringt eller mailat för att beställa informationsmaterial. Registret används bl a när

bolaget skickar ut ett informationsbrev som innehåller en möjlighet att beställa den nya Göta

kanalbroschyren. Ca 5-6000 brev skickas ut och ca 14% beställer broschyren (anses som hög

svarsfrekvens). Andra målgrupper för detta brev är båtklubbar och stamkunder med insjöbåtar

(dessa får dessutom fylligare information och specialpriser).

Internet - egen hemsida på tre språk: svenska, engelska och tyska. En ganska ny

marknadsföringskanal som är under utveckling.

Pressreleaser som sätts ihop av en frilansande journalist för Göta kanalbolagets räkning.

Journalisten arbetar efter en ”pressplan” och har en genomtänkt profil på release-
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utformningen för att skapa igenkännande. För att kunna följa upp resultatet av dessa anlitas ett

företag som övervakar alla landets tidningar och skickar pressklippen till bolaget så fort något

har publicerats.

Samarbete i föreningen Sveriges kanaler, som är en paraplyorganisation för kanaler i Sverige

(9 stycken). Med hjälp av båttrailing, kanaler och sjöar så skapas nya rundtursmöjligheter för

båtturisterna.

Båtuthyrning i egen regi. Denna uthyrning har en egen marknad som bearbetas genom

upprepad annonsering i kvälls- och dagspressen.

Ingen omfattande marknadsföring riktas direkt mot landturismen, det ligger i kommunernas

intresse anser bolaget. Detta beror på att Göta kanalbolaget inte ser några möjligheter till att

dessa landturister skulle kunna generera intäkter åt bolaget. Bolaget har dock ansvarat för

utformning och utgivning av en turistkarta över kanalen som är riktad mot landbesökarna,

främst cyklisterna. Bolaget har även gjort en satsning på ett souvenirsortiment som såldes in

utmed hela kanalen, men detta projekt visade ett dåligt överskott och lades ned.

Det är ett dilemma för Göta kanalbolaget när deras ansvarsområdena korsar kommunernas.

T ex sköter bolaget underhållet av dragvägen medan kommunerna får intäkterna i form av

sina cykelpaket. En lösning skulle vara att antingen kommunerna skulle ta över även

underhållet eller att bolaget skulle få ta del av vinsten av cykelpaketen. Redan idag får dock

bolaget in pengar via sin turistkarta som ingår i cykelpaketet.

Marknadsföring i utlandet

Göta kanals största utländska marknader:

1. Tyskland

2. Danmark

3. Finland och Norge

4. Övriga

Det är endast i Tyskland och Danmark som Göta kanal marknadsförs aktivt och det sker

främst på mässor av olika slag.

Tyska båttidningar: pressreleaser, svåra att följa upp

Tyska dagstidningars resesidor mm,     - " -

2 b) Marknadsföringsplanen

Långsiktiga mål till år 2000 (var tvungna att släppa det gamla målet 1999). Inga kortsiktiga

mål finns, istället arbetar man mot de långsiktiga.
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Konkurrenter:

• ej andra kanaler

• alternativ användning av båten (t ex i skärgården där det är gratis)

• andra semestermål

Hot:

• landets ekonomi, lågkonjunkturer (t ex minskad trafik under början av 1990-talet)

• nyförsäljning av båtar är för närvarande (1998) dålig

• olika trender (t ex har ungdomar numera många andra intressen än båtar, dålig återväxt)

• olika beteenden (t ex båtfolk vill göra andra saker än att endast utnyttja sin båt)

2 c) Bolaget använder sig inte medvetet av de 5 Pna.

3. Personalen (säsongspersonalen) är en viktig resurs eftersom de möter kunderna och är

därmed Göta kanalbolagets ansikte utåt.

3 a) Rekrytering sker genom:

• rekommendationer av familj och vänner

• annonser

De anställda måste vara minst 18 år och gärna kunna flera språk. Man brukar eftersträva 50%

tjejer och 50% killar. De stannar i genomsnitt i 3 år. Varje år måste 30-50% nyanställas,

(relativt hög personalomsättning alltså). De två arbetscheferna är personalansvariga och är

uppdelade på Östgöta- och Västgötasidan.

3 b) Utbildning sker genom:

• heldag som ägnas åt att lära personalen servicebeteende

• heldag för att personalen skall få praktisk träning av slussning

3 c) Säsongsanställda

Personalomsättningen är naturlig då det är ett säsongsarbete som ungdomar har under

studietiden innan de får annat arbete. Med tanke på dessa omständigheter fungerar det mycket

bra att ha säsongsanställda.

4 Produkten Göta Kanal

4 a) Den är ett kulturhistoriskt byggnadsverk och en vattenled. Produkten är avgränsad till

kanalkorridoren, enligt Saxner.

4 b) Kanalbolaget anser sig inte ha någon kontroll över deltjänsterna.

T ex så drivs vissa gästhamnar i kommunernas regi och andra i kanalbolagets regi.
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1988 hade man en idé om ett gemensamt marknadsbolag för flertalet av aktörerna utmed Göta

kanal. Det projektet lades dock ner pga att det blev för svårt att organisera. Göta kanalbolaget

har nyligen bildat en projektgrupp med kanalkommunerna för att få till stånd en ökad

samordning. Bl a skall det utformas en gemensam broschyr som skall bygga på den nuvarande

Göta kanalbroschyren men med ett större inslag av kommunernas utbud.

4 c) Undersökningsställenas attraktivitet

Berg: kanalen, slusstrappan och slussområdet

Motala: Borenshults slusstrappa, gästhamnen, museerna (Motormuseum och Kanal- och

Sjöfartsmuseum)

Söderköping: kanalen och slussområdet, glasskaféet med ca 200 000 besökare per år,

trästadsidyllen

Karlsborg: kanalinfarten som är en sprängd passage, kanalbron, fint kanalområde med

kanalhotell, fästningen

Forsvik: äldsta slussen och äldsta bron, industriminnen

Sjötorp: Vänerns största gästhamn, kanalen och slussarna, varvsmuseum

5 a) Kundsegmentering använder sig Göta kanalbolaget av genom att ha:

• ett kundregister

• genomfört flera olika undersökningar över kanalturismen: inga direkta överraskningar, små

variationer mellan undersökningarna, bekräftande information, dock viktigt med synpunkter

och tips från kanalbesökarna

Olika segmenteringar:

• insjöbåtar vs båtar ”utifrån” (hemmahamn utanför kanalen)

• geografisk uppdelning: närområde vs fjärrområde (riktar emellertid ej marknadsföring norr

om Uppsala)

6 a) Marknadsföringen av Göta kanal karaktäriseras av: ”att förmedla en upplevelse”.

Det är bl a förutfattade meningar bland potentiella kunder som sätter hinder i vägen för att de

ska prova att gå kanalen med båt. Att det är svårt att slussa och att man kan bli ovän med

hustrun är vanliga farhågor.

6 b) Rätt marknadsföring?

Ibland kan det kännas som man kör på i ”gamla spår”, medger Gabriella Saxner. Med de

förutsättningar som existerar (begränsade ekonomiska resurser) har man dock åstadkommit en

bra mix av åtgärder (bl a press information). Ökat samarbete skulle dock vara önskvärt, anser

Saxner.



ENKÄTRESULTAT (avrundade till hela procent)
(BILAGA 5)

Söderköping Berg Motala Karlsborg Forsvik Sjötorp Göta kanalområdet

Klustrets karaktär:
Enskild 1 2 2 0 3 3 2
Yngre vänner/par 9 6 8 4 3 9 7
Medelålders vänner/par 23 21 34 24 37 34 28
Äldre vänner/par 11 5 6 7 8 7 8
Familj med barn under 15 40 41 41 47 30 32 38
Familj med barn över 15 4 3 8 8 8 5 5
Far-/morföräldrar med barnbarn 3 3 1 5 0 0 2
Annat 9 20 0 5 11 11 10

Andel kvinnor: 52 49 53 45 49 50 50

Hemort:
Göta kanals närområde 49 44 23 8 27 15 33
Södra Sverige 13 12 7 14 17 12 13
Västra Sverige 3 13 13 29 10 33 14
Stockholm/Mälardalen 20 24 30 17 23 8 19
Norra Sverige 7 3 9 9 2 14 8
Utlandet 8 5 18 23 22 18 13

Utlandet:
Tyskland 44
Danmark 34
Norge 7
Holland 5
Övriga 10

Ressällskapets storlek:
1 person 2 5 7 0 9 7 5
2 personer 50 36 55 37 47 50 48
3 personer 14 20 11 18 4 14 13
4 personer 18 19 20 25 24 20 20
Fler är 4 personer 16 20 7 20 16 9 14
Medelvärde (alla) 3,2 3,4 2,7 3,3 3,2 2,9 3,1
Median (alla) 2 3 2 3 2 2 2

Andel ressällskap med barn: 37 40 33 49 26 26 34

Transportmedel:
Vandring 0 0 0 0 0 0 0
Bil 82 90 73 92 77 70 80
Buss 1 1 2 2 0 0 1
Båt 9 1 24 0 13 23 12
Cykel 2 8 0 1 6 4 3
Motorcykel 1 0 1 3 1 2 1
Annat 5 1 1 3 3 1 3

Antal dagar i Göta kanalområdet:
1 dag 70 73 35 51 46 59 60
Fler än 1dag 30 27 65 49 54 41 40
Medelvärde (fler än 1 dag) 7,1 6,1 6,9 6,7 6,4 5,4 6,5

Antal besök i respektive ort den senast treårsperioden:
1 besök 38 49 53 78 56 55 50
2 besök 6 14 12 12 7 17 11
3 besök 14 18 14 10 12 11 13
Fler än 3 besök 41 19 21 0 25 18 26
Medelvärde (fler än 3 besök) 22,3 16,9 21,3 0 17,8 11,7 19,8

Boende:
Camping 10 11 16 25 18 23 16
Vandrarhem 4 10 4 10 12 8 7
Hotell 10 5 6 12 1 9 8
Hyrt rum/stuga 5 8 13 16 12 8 9
Båt 9 1 23 1 13 21 12
Familj/släkt/vänner 11 22 18 6 20 9 14
Hemma 53 48 21 31 27 26 39
Annat 2 3 4 8 1 2 2

Enskild/gruppresa:
Enskild 97 100 100 100 100 94 98
Gruppresa 3 0 0 0 0 6 2

Huvudmål/delmål/tillfällighet:
Huvudmål 37 18 24 26 11 14 24
Delmål 28 36 53 56 41 48 40
Tillfällighet 36 46 24 18 47 38 36



Genomresa: 17 25 14 20 19 33 21

Informationskälla:
Göta kanalbolaget 6 11 20 8 12 12 10
Internet 1 1 1 0 0 4 1
Tidningsreklam 2 1 1 0 3 3 2
Tidningsartikel 3 4 1 4 0 1 2
Radio/TV-reklam 0 0 0 0 1 0 1
Radio/TV-repotage 1 1 3 2 3 6 2
Turistbyrå 2 5 9 12 13 6 6
Resebyrå 1 0 1 4 1 1 1
Bekanta 20 24 31 33 29 19 24
Gammal dröm 6 8 4 16 1 10 7
Tidigare erfarenhet 63 49 39 39 48 47 51
Annat 15 9 27 14 14 19 16

Resmotiv:
Uppleva naturen 13 16 34 15 27 30 21
Se på kultur och historia 22 12 37 78 52 12 29
Koppla av 35 32 37 15 33 37 33
Motionera 4 6 2 4 4 7 4
Fiska 0 0 6 2 1 4 2
Bada och sola 1 7 12 2 8 5 5
Äta medhavd picknick 10 14 1 2 15 16 11
Äta på restaurang eller kafé 38 32 11 9 8 15 23
Titta på folklivet 27 29 17 3 14 18 21
Uppleva kanaltr och slussn 57 85 50 21 75 70 61
Besöka familj/släkt/vänner 6 3 19 13 8 5 8
Annat 11 1 9 13 8 15 10
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