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Inledning
Välkommen till Smålands framtid!
Grattis! Du som håller den här strategiska planen i din hand är en viktig del i
världens största och snabbast växande näring, besöksnäringen. Småland har
bestämt sig att som varumärke och destination vara med och dela på denna
tillväxt. Det beslutet är värt att gratulera.
Idag står 5 % av jordens befolkning för 95 % av allt resande. Enligt alla prognoser
kommer detta antal att fördubblas under det kommande decenniet. Enligt WTO
(World Tourism Organisation) kommer den årliga tillväxttakten att vara mellan
4-8 %. Vilken annan näring kan ståta med detta? Inte nog med det, andra näringar
som skapar tillväxt gör det ofta med begränsade sysselsättningseffekter besöksnäringen är den mest sysselsättningsintensiva av alla.
Ingångsjobb som stannar i Sverige
Förutom detta är turismindustrin ofta inkörsporten för ungdomar till
arbetsmarknaden. Det är den näring som kan erbjuda störst variation av
arbetstillfällen för människor med olika utbildningsbakgrund. Det är också den näring
där flest utlandsfödda svenskar arbetar. Inte minst viktigt, det är svårt att flytta
produktionen utomlands.
Ökande marknadsandelar och export
Sverige har stärkt sin position som attraktivt turistland och jämfört med våra
konkurrenter har vi tagit marknadsandelar de senaste åren. Den turistiska
omsättningen i Sverige år 2010 var drygt 250 miljarder kr och vi har haft en tillväxt
på mellan 6-8% per år. Vår turistiska export är 90 miljarder, det är mer än både
skogs-, bil-, läkemedelsindustrin. Den sysselsätter 135 000 människor, vilket är mer
än Sveriges sex största företag gör tillsammans.
Omsättningen fördubblas på 10 år
I den nyligen framtagna nationella turismstrategin för Sverige är målsättningen att
den turistiska omsättningen ska dubbleras fram till år 2020. Exportandelen av detta
ska tredubblas. Vilken utmaning och vilka möjligheter det ger för Sverige – och för
Småland!
Det är vår övertygelse att Varumärket Småland, med den här strategin som grund och
alla de förutsättningar vi har att samverka under ett gemensamt varumärke, kommer
att tillhöra vinnarna i framtiden. Det kräver dock att vi kavlar upp ärmarna och krokar
arm med varandra.
Du är en oerhört viktig del av utvecklingen och vår gemensamma framtid!
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Vad är ett varumärke?
Att skapa ett starkt och omtyckt varumärke kräver mod, tydlighet, konsekvens
och uthållighet. Och ju mer enhetligt man agerar, desto snabbare och starkare
bygger man. För att vi alla ska ha samma grund att stå på, ger vi dig här lite
grundläggande varumärkeskunskap.
Ett varumärke är inte enbart ett namn eller en logotyp, symbol eller tecken som gör
att man kan identifiera och särskilja en produkt, ett företag eller en plats. Ett
varumärke är framförallt en bild som finns i mottagarens medvetande. När en person
hör eller ser ett specifikt varumärke skapas bilder, känslor och associationer som kan
se olika ut beroende på vem personen är. Det är dessa bilder och associationer som är
varumärket, oavsett vad det är tänkt att stå för. Varumärkesutveckling handlar om att
förstärka och i vissa fall förändra dessa bilder.

De tre varumärkescirklarna
Man brukar säga att ett varumärke består av tre delar; ofta illustrerade med hjälp av
tre cirklar som överlappar varandra: Identitet, image och profil. Kort beskrivet är
identitet det vi är, vår personlighet och självbild. Vår image är hur andra uppfattar
oss, vår omvärldsbild. Profil är hur vi vill vara och uppfattas i framtiden. Om vi
fyller cirklarna med äkta, trovärdigt och högkvalitativt innehåll så de sammanfaller så
väl som möjligt, får vi ett starkt varumärke med trogna anhängare som älskar oss. Vi
kan likna det vid att rikta tre olika starka lampor mot en och samma punkt: Där alla
tre fokuserar blir också ljuset som starkast.

Varumärket är ett löfte
De bilder som skapas är ett löfte till den potentielle intressenten, ett informellt
kontrakt, en förväntan. Volvos löfte är säkerhet – och varje Volvobil som rullar av
bandet måste infria det löftet. På samma sätt är en plats varumärkesarbete inte enbart
ett kommunikativt arbete, utan handlar i minst lika hög utsträckning om leverans av
de löften vi skapar i kommunikationen genom utbudet, det offentliga rummet samt
värdskapet.
6
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Vad bygger ett varumärke?
Att skapa ett varumärke, vare sig det är ett företag, en organisation eller en plats
kräver olika byggstenar. Man skulle säga att allt man säger, allt man visar och allt
man gör, bygger varumärket. Att skapa ett varumärke kräver mod, tydlighet,
konsekvens och uthållighet. Och ju mer enhetligt man agerar, desto snabbare och
starkare bygger man.
Byggstenarna för ett starkt varumärke är


Produkter, tjänster och service – privat och offentlig



Agerande, attityder och värdskap



Den fysiska miljön



Myter, berättelser och kultur



Pris och tillgänglighet



Marknadskommunikation

Skillnad på plats och produkt
En plats varumärke skiljer sig från en konsumtionsprodukts. Man kan aldrig ”skapa”
ett platsvarumärke från noll – en plats har redan faktiska fysiska förutsättningar i
natur, kultur och historia, som gör att basen för varumärket redan finns. Därför är det
ännu viktigare för en plats att arbeta med påverkan för att samverka kring och förädla
det som redan finns.

Skillnader mellan plattform och koncept
Den varumärkesplattform du nu håller i din hand är ett resultat av arbetet med att
vaska fram Smålands unika innehåll och värden. Varumärkesplattformen är ett
styrdokument som beskriver det vi gemensamt kommit fram till.
När varumärkesplattformen är godkänd och fastställd ska innehållet i den förädlas till
en brandbook för hur Smålands varumärke ska gestaltas i ett tydligt och
lättkommunicerat koncept. Brandbooken är en tydlig och lättfattlig instruktionsbok,
tänkt att spridas till alla som ska, kan och vill arbeta under det gemensamma
varumärket Småland samt bidra till Smålands bild i omvärlden.
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Smålands
varumärkesarbete
Varför varumärke Småland?
Besöksnäringskakan må vara stor och växande, men konkurrensen är också hård. Fler
än vi har förstått besöksnäringens potential och satsar resurser på att ta så stor bit av
kakan som möjligt. Vi konkurrerar med 150 000 kommuner och regioner i Europa om
besökare, kompetens, företag och investeringar. I denna konkurrens är varumärket
vårt främsta konkurrensmedel!

Varumärket ledstjärna för attraktionskraft
Smålands varumärke är allt det som mottagaren förknippar med namnet och platsen
Småland – bilder, känslor och associationer. Varumärket är ett löfte som skapar
förväntningar vilka måste mötas eller överträffas. Varumärket är en ledstjärna att
samlas kring för att utveckla och marknadsföra Småland samt stärka attraktions- och
konkurrenskraften. En positiv bild av Småland för upp oss på valbar plats. Ju mer
välkänt och omtyckt varumärket är och ju mer kunskap våra utvalda målgrupper har,
desto lättare är det att locka fler besökare, nya invånare och nya företagsetableringar.
8
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Varumärket genomsyrar allt
Ingen äger varumärket Småland – men allt och alla är en del av det. Ett varumärke för
Småland måste genomsyra all verksamhet som möter omvärlden. Det innebär att
varumärkesutveckling är en förändringsprocess som kommer att påverka flera
områden:
 Utbudet, dess kvalitet, servicenivå, tillgänglighet och aktiviteter hos
varje enskilt företag
 Bemötande och upplevelser
 Samhälle, det offentliga rummet, infrastruktur, samhällsservice, fritid
och kultur
 Alla budskap från destinationen Småland
 All kommunikation internt – till invånarna, mellan offentliga aktörer
och privata, samtalet i det offentliga rummet
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Syftet med Smålands varumärkesplattform
Efter en lång process har vi kommit fram till vision, kärnvärden, position och
löfte samt strategiska utvecklingsområden för varumärket och destinationen
Småland. Detta har vi sammanfattat i ett styrdokument att ha som verktyg i
arbetet med att stärka Smålands attraktionskraft.
Dokumentet, som vi kallar varumärkesplattform, ska omsättas i marknadsföring och
kommunikation, men också i utvecklingsarbete, agerande, produkter och konkreta
erbjudanden.
Syftet med varumärkesplattformen är att skapa samsyn, identitet och stolthet inåt
samt vara en grund för att ge en tydlig, enhetlig och attraktiv profil utåt. Det finns en
rad organisationer som marknadsför Småland ur sitt perspektiv och så måste det vara,
men om alla avsändare har en gemensam plattform och ett gemensamt grundbudskap
skapar det enhetlighet som gör att alla mottagare känner igen sig i varumärket
Småland och vi får större effekt på marknaden samt högre utväxling av våra
marknadsföringspengar.

Delaktighet och ansvarstagande
En plats är ett komplext system av aktörer; offentliga, kommersiella och idédrivna,
som ibland har olika drivkrafter och motiv för sitt agerande.
Småland som system kännetecknas av samma karaktäristiska drag som alla andra
samverkande system – det saknar maktstruktur. Att stärka varumärket Småland
kräver att samtliga aktörer ställer sig bakom varumärket och levererar i enlighet med
de förväntningar och krav som gästerna och omvärlden bygger av varumärket. En av
nyckelprocesserna är därför att säkerställa att vår process är konstant förankrad hos
alla och att det finns en bred delaktighet och ansvarstagande för varumärket.

Ägandeskap och stolthet
En avgörande del för vårt strategiarbete är att skapa ägandeskap och stolthet internt,
samt tydlighet och konkurrenskraft externt. För Småland blir utmaningen att
identifiera och bredda befintliga värden, styrkor och egenskaper samt att kombinera
dessa med nya och okända sidor av Småland. Vi behöver också tydliggöra roller och
ansvar i systemet för att kommunicera bilden av Småland i omvärlden.

Delaktighet skapar attraktion
Att profilera Småland turistiskt kommer att påverka samtliga samhällssektorer. En
plats som är attraktiv att besöka blir också attraktiv att bosätta sig i och etablera
verksamhet på. Det är därför av stor vikt att tidigt i processen involvera alla aktörer
som påverkar bilden av Småland. De tre cirklarna nedan måste stötta varandra och
sända samma grundbudskap för att skapa attraktivitet.
10
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Målsättning
Målsättningen med varumärkesplattformen är att skapa förutsättningar för att nå
visionen. Förutsättningarna skapas genom att utveckla varumärket och kommunicera
en bredare bild av Småland som plats för upplevelser året runt, för att på så sätt
utveckla turismen, skapa tillväxt i besöksnäringen och ge ökad sysselsättning.
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Varumärkesprocessen
I den här varumärkesplattformen fokuserar vi på Småland som besöksmål och
turistdestination. I arbetet med att ta fram den har vi, förutom olika
ingångsvärden, även utgått från Sveriges nationella strategi samt Visit Swedens
riktlinjer för den utländska marknaden.

Arbetet med att utveckla Smålands varumärkesplattform har skett i en bred
förankrings- och arbetsprocess som involverat ett stort antal personer. Vi har samlat
aktörer från näringslivet, offentliga organisationer samt föreningslivet i Kalmar,
Jönköpings och Kronobergs län i en så kallad varumärkesgrupp som sammanträtt
kontinuerligt och tillsammans arbetat fram innehållet i plattformen.
Representanter från kommunerna, besöksnäringen (bo-äta-göra-resa-shoppa),
förenings-, kultur- och idrottsverksamheter samt skolor har funnits med i allt från
intervjuer och webbenkäter till deltagande i stormöten, varumärkesgruppen och ett
antal referensgrupper.
Brett beslutsunderlag för varumärkesplattformen
Varumärkesgruppen har arbetat utifrån bästa tänkbara beslutsunderlag. Vi har använt
TEM (turistekonomiska modellen), marknadsdata, gästundersökningar,
varumärkesanalys och inte minst tittat på trender och efterfrågan. HUI Research har
genomfört en webbenkät där sammanlagt cirka 3000 besökare, invånare och
turistaktörer fått ge sin bild av Småland. Vi har använt Visit Swedens data i form av
kartläggning av viktiga marknaders och målgruppers efterfrågan och resmönster. Vi
har gjort omvärldsundersökningar och studerat trender. Vi har också djupintervjuat ett
antal aktörer i Småland om deras bild av nuläget och potentialen i att arbeta med
varumärket Småland, och hur Småland ska laddas med attraktionskraft. Alla dessa
underlag har varumärkesgruppen analyserat och ”kokat ner” till en varumärkesanalys
för varumärket Smålands nuläge och potential. Dessa undersökningar, tillsammans
12
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med tillgänglig statistik och data har gjort att vi vågar säga att vi nu har en mycket
god bild av vår destinations nuläge och potential för framtiden.
Kontinuerliga avstämningar bland aktörerna
Varumärkesgruppens arbete har vid flera punkter gått ut på remiss i Småland.
Smålandsdagen var det första tillfället där aktörerna från näringsliv, offentlig och
ideell sektor fick en möjlighet att påverka och ge synpunkter på varumärkesarbetet.
Efter Smålandsdagen har sex referensgruppsmöten genomförts runt om i Småland för
att forma innehållet i varumärkesplattformen. Sammantaget har ca. 300 personer
deltagit i varumärkesarbetet.
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Nuläge att utgå ifrån
Nuläget sammanfattar hur det är idag och baseras helt på de undersökningar
som beskrivs i föregående kapitel. Nulägets undersökningar är tänkt att
upprepas med jämna mellanrum för att stämma av så arbetet går åt rätt håll i
enlighet med uppsatta mål.
Sammanfattningsvis tycker besökarna att Småland har en vacker natur, är lugnt och
att man är företagsamma. Smålands egna invånare har en mer positiv bild av sitt
landskap än omvärlden. Dock visar undersökningarna att Småland ofta hamnar efter
Skåne, Dalarna och Värmland när kunderna bedömer vår attraktivitet och utbud.

Från skog till skärgård
Småland är ett stort landskap som sträcker sig från djup urskog till öppen skärgård
och innefattar tre län. Namnet Småland har för många, inte minst utomlands, varit
Astrid Lindgren-bilden med skogar, sjöar och röda stugor. Smålänningen ses som en
entreprenör med ”Gnosjöanda”.

Otydligt varumärke
Många aktörer och destinationer använder sig av namnet Småland i olika
sammanhang, Småland har inte haft ett enhetligt varumärke. Många destinationer har
också marknadsförts under egna varumärken och inte varit säkra på om de vill samsas
under paraplyet Småland. Allt detta har varit och är viktigt att tänka på även i det
fortsatta arbetet. Idag finns ett mycket stort stöd för att samverka och många uttrycker
glädje för ett gemensamt varumärkesarbete.

Marknader
Utländska marknader där Småland har störst andelar och mest potential är Tyskland,
följt av Danmark, Nederländerna, Norge, Finland, Polen, Ryssland, Kina och
Baltikum. Inom Sverige är det mest storstadsregionerna söder om Dalälven.

Målgrupper
Kunskap om och intresse för resenärerna, deras motiv och behov samt vilka trender
det finns inom besöksnäringen är generellt låg i landskapet. De mest framträdande
målgrupperna enligt Visit Swedens definitioner är Active family och WHOPs
(Wealthy, Healthy Older People). Active family eftersom de söker aktiviteter för hela
familjen och WHOPs eftersom de har gott om pengar samt söker genuinitet och
äkthet samt lättare former av natur- och kulturupplevelser.
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Affärsturism
I de undersökningar som gjorts framkommer att affärsegmentet inte alltid ses som en
del av besöksnäringen. Den statistik som finns visar emellertid att cirka två
tredjedelar (68%) av de belagda hotellrummen i Småland kan hänföras till
företagsmarknaden, det vill säga individuellt affärsresande, möten, konferenser och
mässdeltagare. Detta är avsevärt mer än vad till exempel Värmland, Dalarna och
Skåne har och indikerar att affärsturismen är ett område som bör prioriteras, speciellt
då affärsturismen bidrar till en hög beläggning under vår, vinter och höst.
Affärsturisterna är oftare mindre priskänsliga för mat, boende och upplevelser än vad
privatturisterna är vilket ger underlag för ett utökat kvalitetsutbud och en större
intjäning (både per person och totalt).

Tematiserade produkter
Att utveckla tematiska samverkansformer är för många positivt då man utgår från
valda målgruppers livsstil och intressen till exempel design, natur, äventyr, kultur,
barn, segling/båtsport, sol och bad, samt även technical visits för affärsresenärer.

Konkurrenssituationen
Världens största och snabbast växande näring, turismen, är också oerhört
konkurrensutsatt. Konkurrensen finns på flera olika nivåer. På den översta nivån så
konkurrerar vi med allt och alla om människors tid och pengar. På nästa nivå så
konkurrerar vi med alla världens resmål och på den tredje nivån så konkurrerar vi
med de resmål som vänder sig till samma marknader och målgrupper och som har ett
likartat utbud. Sverige har som målsättning att vara världens mest hållbara
destination. Här tävlar vi med Kanada, Nya Zeeland och Norge.I andra sammanhang
t ex när det gäller marknadsandelar så jämför Sverige sig med övriga Nordiska
grannländer. Här i Småland så brukar vi jämföra oss med Värmland, Dalarna, Skåne
och Norrland för natur- och kulturupplevelser samt till viss del även storstäderna vad
gäller kultur, shopping och affärsturism.

Unikitet och position
I undersökningarna av vad varumärket Småland står för idag har många svårt att
urskilja Smålands unika värden och vilken position Småland ska ta. Tre begrepp som
ständigt återkommer är kombinationen av skog, sjö, kust och skärgård,
industridesignen samt Astrid Lindgren.

Övergripande önskemål
Utifrån målsättningen att vi vill öka stanntid, turistomsättning, återbesöksfrekvens
och locka fler besökare, framkommer önskemål i undersökningarna om att lyfta fram
fler profilbärare, utveckla fler reseanledningar, utveckla och tematisera utbudet och
målgruppsanpassa budskapen via rätt kanaler så det skapas fler associationer
kopplade till Småland.

Varumärkesplattform Småland
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Affärsprocessen
Som vi sa i inledningen av det här dokumentet, kan ingen enskild aktör eller
organisation klara uppgiften ”att sätta Småland tydligt på den turistiska kartan”. Det
är någon som vi alla måste hjälpas åt med. Företagen, föreningslivet, politiker,
offentlig förvaltning och alla vi som bor och verkar i Småland. Ingen marknadsföring
i världen kan ersätta stolta invånare som med god kunskap och gott värdskap fungerar
som ambassadörer för Småland.

Avgörande för hur framgångrika vi blir i Småland är hur väl vi organiserar den
grundläggande affärsprocessen.

Marknads- och omvärldsbevakning
För att vi ska bli lyckosamma måste vi ha en aktiv marknads- och
omvärldsbevakning. Vi måste ta reda på vilka trender som råder, vad våra målgrupper
efterfrågar, deras rese- och konsumtionsmönster. Vi behöver också ta reda på vad
våra gäster tycker om vår plats, vårt utbud och om oss. Detta kan vi naturligtvis göra
var och en för sig, men det är ett dåligt utnyttjande av våra resurser. Vi är övertygade
om att det blir mest kostnadseffektivt om vi gör det gemensamt. När vi inhämtat den
kunskapen måste vi sammanställa den, göra den begriplig och tillgänglig för alla
Smålands företag och intressenter. Med den kunskapen kan våra företag, föreningar
och organisationer utveckla sina verksamheter och erbjudanden.
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Marknadskommunikation
När vi sedan har tydliggjort vårt varumärke, bestämt vilka marknader och målgrupper
vi ska prioritera och har utvecklat tillräckligt många attraktiva och bokningsbara
erbjudanden, måste vi få ut detta till marknaden. Det är, som vi skrivit tidigare, en
enorm konkurrens i världens största och snabbast växande näring. Det innebär också
att mediebruset är öronbedövande, vilket gör att vi måste kraftsamla och kanalisera
våra budskap på ett effektivt och framgångrikt sätt. Vi behöver samordna våra
marknadsaktiviteter internt och söka strategiska partnerskap med andra destinationer
och i Sverige. Vi behöver stärka vår marknadskommunikation bl a genom samarbete
med Visit Sweden, återförsäljare, researrangörer och agenter. Vi behöver ständigt
utveckla vår webbportal med tematiserade erbjudanden och göra vårt utbud
bokningsbart på nätet. Allt detta kräver samordning och finansiering!

Tre huvudaffärsområden
Det finns tre huvudaffärsområden som behöver drivas för att Småland ska bli
framgångsrik; FIT (Free Individual Traveller) dvs privatresenärerna, Möten &
Konferenser (mot företag och organisationer) samt Evenemang. Anledningen till
denna indelning är att det dels är olika målgrupper, dels delvis olika affärslogik. När
det gäller marknadsföring gentemot FIT kan man gå via återförsäljare/agenter och
researrangörer. Att gå direkt mot slutkonsument kan vara dyrt och svårt, åtminstone
på nya marknader. Huvudkanalen i detta fall är vår webb, kompletterat med sociala
medier och print. På många framgångsrika destinationer bokas merparten av alla resor
via nätet, t ex i Åre och på Gotland. När det gäller Möten & Konferenser är det oftast
så kallat B2B, dvs konferensbokare på företag och konferensarrangörer som är
målgruppen. Här behövs ofta en personlig bearbetning av kunden/beställaren. Det är
också mestadels skräddarsydda program som kräver ett professionellt
offertförfarande. För evenemang är det oftast olika organisationer som står som
värdar för dessa. Här finns mycket att göra för att skapa en samlad bild av hur man
ska göra en destination attraktiv för olika former av evenemang. Det handlar framför
allt om hur vi hanterar; före-under-efter evenemanget. De som genomför själva
evenemanget har ofta fullt upp med just detta. Att skapa system och rutiner kring
detta gör att vi effektivare kan sälja in, genomföra och dra en långsiktig nytta av
evenemangen.

Producenter
För att ovanstående affärsmodell ska fungera är det en rad frågor/uppgifter som måste
hanteras. När vår destination och våra entreprenörer bestämt sig för vilka målgrupper
man vill attrahera, och vi känner till deras behov och efterfrågan, behöver vi
förmodligen utveckla våra verksamheter och våra erbjudanden. Behoven hos våra
företag ser förmodligen lite olika ut. Vissa behöver kanske ökad kunskap
(kompetensutveckling), andra behöver kanske investeringskapital, en tredje behöver
affärsutveckling, medan ytterligare andra behöver kontakter för att kunna paketera
med andra. Förväntningarna på våra producenter är att de ska engagera sig i vårt
gemensamma utvecklingsarbete, det innebär bland annat att:
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Se sina gäster som Smålandsgäster, dvs att sälja in varandra
Utveckla sina verksamheter och erbjudanden utifrån våra prioriterade
målgruppers behov och krav samt i relevanta fall paketera med andra
Utveckla/stärka kvaliteten i sina erbjudanden utifrån det nationella kvalitetsoch hållbarhetssystemet samt Exportmognad.se
Engagerera sig finansiellt och personellt i våra gemensamma satsningar
(utvecklings- & marknadsföringsaktiviteter)

Strategisk samordning
För att bli framgångsrika, effektiva och använda våra resurser (finansiella och
personella) på ett klokt sätt, behöver vi fördela ansvaret för olika frågor. ”Vem äger
vilka frågor”, allt för att undvika dubbelarbete och tillvarata synergieffekter. Vi
behöver tydliggöra roller, ansvarområden och uppgifter likväl som utveckla
motiverande och effektiva arbets- och samverkansformer samt spelregler.
Många av de uppgifter som finns på den vänstra sidan av modellen på föregående
sida, ligger på kommunernas och regionernas turism- och näringslivsorganisationer.
Dessa måste ”äga frågan”, vilket inte innebär att de ska utföra arbetet själva. De
behöver känna till och ha upparbetade kontakter med relevanta utbildningsanordnare,
affärsutvecklare, olika finansiärer och finansieringslösningar. Det behöver finnas
tillgång till etableringshjälp, kuvöser, inkubatorer och riskkapital. För att funktionerna
ska fungera måste de få ingångsvärden från de som arbetar ut mot marknaden.
Det krävs också att någon organisation/funktion håller samman de aktiviteter som
görs mot marknaden (högra sidan i modellen på sidan 14), dvs att inhämta kunskap
från den och få ut våra budskap och erbjudanden till den. Här leder de tre regionala
turismorganisationerna arbetet via projektet Partnerskap Småland tillsammans med de
lokala turism- och näringslivsansvariga. Det skall också skapas ett Marknadsråd,
bestående av representanter för privata näringslivet och offentliga organisationer.
Rådets främsta uppgift är att prioritera kommande års marknadsaktiviteter och ta fram
en marknadsplan.

Regionala turismorganisationernas roll
Regionförbundet i Kalmar län, AB Destination Småland och Smålands Turism AB är
ansvariga för besöksnäringen inom respektive län i Småland. De ska samverka för att
ena Småland under en gemensam varumärkesplattform. De skall också gemensamt
marknadsföra Småland på utvalda marknader, bl a genom framtagande av en
gemensam webbportal. Denna skall utgöra kanal för inspiration, marknadsföring,
försäljning och bokning. Utöver detta omfattar uppdraget även implementeringen av
ett nationellt system för kvalitet- & hållbarhet i besöksnäringen. Arbetet, som handlar
om stärkt marknadsföring och hållbarhet inom besöksnäringen, görs i samverkan
genom Partnerskap Småland som är ett gemensamt projekt där Regionförbundet
Jönköpings län är ägare och och projektet drivs i samverkan mellan Regionförbundet
i Kalmar län, Smålands Turism AB samt AB Destination Småland.
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Tillsammans satsar de drygt 9,5 miljoner kronor under tre år, med start år 2011.
Utöver detta tillkommer pengarna från EU: s regionala fond. Sammanlagt uppgår
projektets budget till nästan 17 miljoner kronor.

Bilden ovan visar på hur de regionala turismorganisationerna samverkar för att
stärka Smålands attraktionskraft.

Turism- & näringslivsansvarigas roll
En viktig förutsättning för framgång med att stärka Smålands attraktionskraft och
tillväxt i besöksnäringen är ett starkt engagemang från de lokala turism- &
näringslivsansvariga. Stor del av ansvaret för implementeringan av
varumärkesplattformen kommer att ske via deras uppbyggda kontakter och nätverk.
Uppgiften består dels i att förankra varumärkesplattformen med hjälp av en s k
Lärkarta, där plattformen översatts till ett Smålandsspel. Det handlar också om att ta
relevanta delar av varumärkesplattformen och arbeta in dessa i sin egen
kommuns/destinations strategier och marknadsplaner. Viktiga frågor att penetrera är;
- vilka målgrupper och marknader har vår destination/kommun störst möjlighet att
attrahera?
-inom vilka teman har vi möjlighet att delta och fylla med attraktiva bokningsbara
erbjudanden?

De offentliga organisationernas roll
De offentliga organisationerna och deras verksamheter har alltid en stor påverkan på
turismens och besöksnäringens förutsättningar. I allt från planärenden och tillstånd till
infrastruktur och kommunikationer finns det en stor påverkan på näringens
förutsättningar. Ofta äger dessutom kommuner mark och arenor som våra besökare
och besöksnäringen är beroende av. Det är därför oerhört viktigt att offentliga
organisationers politiker och tjänstemän beaktar turismen i sina planer, beslut och
verksamheter. Besöksnäringen är en del av en kommuns näringsliv och bör därmed
omfattas av detta ansvarsområde. Till skillnad mot övrigt näringsliv bidrar dock
besöksnäringen starkt till bilden av platsen i omvärlden och att man flyttar
konsumtion till platsen. Det är därför viktigt att inse denna dubbla betydelse.
Företagen i besöksnäringen har behov av kommunal service, likväl som alla andra
näringar. Det är dock inte samma roll som den som handlar om att locka besökare till
en plats.

Varumärkesplattform Småland
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Förväntan på våra politiker och tjänstemän
 Göra ett tydligt ställningstagande om att besöksnäringen är oerhört viktig för
Småland och Smålands framtida utveckling
 Att man ser sitt bidrag till utvecklingen av Småland som turistdestination som
en investering i platsens attraktionskraft (tydliga mål och uppdrag)
 Att man beaktar turismen i planärenden, beslut och verksamhet
 Att man bidrar till en utveckling av tillgängligheten till och inom
destinationen (kommunikationer, skyltning, information mm)
 Bidra till försköning av platsen och det offentliga rummet (stadsarkitekt,
stadsträdgårdsmästare mm)

Kvalitetssäkra och tillgängliggöra information
De flesta kommuner bedriver någon form av turistinformation/ turistbyrå, den kan
drivas i egen regi, eller läggas ut på entreprenad. Med dagens teknik håller dock
turistbyråernas roll på att förändras. Det krävs en fysisk plats med bemanning dit våra
besökare kan vända sig. Dock är det viktigt att alla de platser och företag som många
av våra besökare kommer i kontakt med, har den kunskap som krävs för att ge
information. I vår digitala värld har människor tillgång till datorer och mobiltelefoner,
varför vi måste arbeta med dessa medier som komplement till vår fysiska
information. Det är viktigt att utöka informations- och bokningsbarhet på strategiska
platser. Att möjliggöra nedladdningar av ”appar” med beskrivning av våra största
reseanledningar, resmål och stråk är en allt mer efterfrågad service.

Processorganisation
För att driva arbetet med att förverkliga varumärkesplattformen har vi arbetat med en
processorganisation. Den grupp som arbetat med analysen är Styrgruppen och den
som tagit fram varumärkesplattformen är Varumärkesgruppen. Deras arbete har
stämts av vid jämna mellanrum med ett antal referensgrupper. Dessa referensgrupper
har representerat handeln, restaurangerna, boendeanläggningar, aktivitetsföretagen,
kulturen, idrotten, politiker, tjänstemän, m fl.
För det fortsatta arbetet kommer denna processorganisation att behöva förstärkas med
ett antal grupperingar. Vi har sett behov av ett Advisory board, där tunga
beslutsfattare från näringslivet, akademin och personer med internationell erfarenhet
och kontakter ingår. Det skall också initieras ett antal tematiska grupper som skall
arbeta med att stärka befintligt utbud, ta fram nya erbjudanden och paketering inom
respektive tema. Vi kommer också tillsätta ett Marknadsråd med representanter från
näringen och offentliga organisationer. Gruppens primära uppgift är att prioritera
kommande års marknadsaktivteter och fastställa en årlig marknadsplan. Vi kommer i
framtiden också att arbeta med Smålandsambassadörer, vars uppgift blir att promota
Småland och vårt varumärke. De turism- och näringslivsansvariga på respektive
kommun/destination har en viktig uppgift att förankra varumärkesplattformen i sina
respektive nätverk samt att omsätta relevanta delar av plattformen till sina lokala
strategier och marknadsplaner. En väldigt viktig faktor för implementeringen är att vi
utbildar ett antal lokala processledare som skall vara drivande och också kunna vara
de lokala organisationerna behjälpliga i implementeringen.
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Levande verktyg
Den här varumärkesplattformen ska vara ett levande verktyg, det innebär att vi
årligen ska träffas för att stämma av och utvärdera året som gått. Vi behöver se vad
som hänt internt hos oss själva, på marknaden och i vår omvärld. Utifrån det så
konstaterar vi om vi behöver revidera något, men framför allt ska vi prioritera
kommande års utvecklings- och marknadsaktiviteter. Allt ska inte styras av strategier
och planer, det måste självklart finnas utrymme för att gripa möjligheter som dyker
upp. Vi tror dock att en förutsättning för att lyckas långsiktigt är att minst 80%
behöver vara planerat och resterande en ”buffert” för ”att gripa tillfället”.

Varumärkesplattform Småland
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Vision
Vår vision är det vi verkligen önskar stå för och kännetecknas av i framtiden,
baserat på den gemensamma bild av vårt nuläge och vår potential som vi
tillsammans har tagit fram i analysarbetet.
Visionens främsta syfte är att vara vår interna ledstjärna som ger oss energi och
riktning för utveckling och marknadsföring av turismen i Småland. En vision är vår
gemensamma bild av ett önskvärt framtida tillstånd, eller som vårt lands främste
hjärnforskare, David Ingvar, uttryckte det, ”Vårt minne av framtiden.”
Smålands gemensamma turistiska vision:
…en del av Småland
Småland är en självklar destination med ett varumärke som aktörer i alla
branscher stolt lever, verkar och kommunicerar.
Detta skall leda till att vårt Småland:
 Blir Top of mind hos våra befintliga och potentiella gäster, dvs att vi
vill komma högst upp på listan, att bli ett naturligt val hos våra
utvalda målgrupper, inte bara i Sverige utan också på våra
prioriterade utlandsmarknader.
 Vi är också överrens om att Småland ska vara en destination, dvs. ett
självklart resmål och inte bara ett stopp på vägen.
 Uppfattas som föregångare, dvs upplevas som ett föredöme i
branschen
 ”…en del av Småland” har varit en viktig formulering i
varumärkesarbetet. Om alla aktörer använder Småland som tagline
till sitt eget varumärke lever och kommunicerar vi alla Småland!
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Mål, uppföljning och
utvärdering
Visionen är en viktig ledstjärna, men för att verkligen åstadkomma förändring
måste vi också sätta upp kvantitativa och kvalitativa mål på kort och på lång
sikt som kontinuerligt följs upp och utvärderas.
När vi har formulerat konkreta mål för det vi vill uppnå blir det sedan enklare att
formulera strategier för hur vi når målen. Sammanfattningsvis står Småland inför ett
gediget utvecklingsarbete. Det gäller att leva upp till varumärkeslöftet och samtidigt
vara konsekvent i de budskap man förmedlar om målen ska uppnås.

Kvantitativa mål
De kvantitativa målen är konkret mätbara och enkla att följa upp via enkäter och
statistikrapporter.
Vår ambition är att Småland senast år 2020 skall ha:
 Minst 3 exportmogna destinationer (kriterier i nationella strategin)
 Minst 50 exportmogna företag (kriterier enligt Exportmognad.se)
 Dubblerat turismomsättning (i paritet med målet i Nationella
turismstrategin)
 Ökat antal sysselsatta i näringen med minst 50%
 Ökat omsättningen på våra befintliga besökare med 50%
 Minst 20 nya bokningsbara, målgruppsanpassade erbjudanden inom
varje tema
 Minst 100 företag är anslutna till det nationella kvalitets- och
hållbarhetssystemet.
Projektet Partnerskap Smålands mål med varumärkesprocessen 2011–2013
 20 % ökad kännedom om Småland jämfört med innan projektet
startade (nulägesanalys 2010)
 Öka antalet besökare med 30% i regionen, med hänvisning till den
nationella strategin och målsättningen
Indikatorer för processmål
 Antal företag som deltar i temanätverk är minst 100 st
 Minst 200 användare av tagline ”en del av Småland”
 Antal användare av logotype och grafisk profil är minst 100

Kvalitativa mål:
De kvalitativa målen är en större utmaning att följa upp. Här talar vi om omvärldens
uppfattningar om oss. Dessa känslor och uppfattningar kan identifieras via intervjuer,
enkäter och andra verktyg för kvalitativ datainsamling.
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Vårt Småland ska:
 Bli ”top of mind” hos våra befintliga och potentiella gäster
 Uppfattas som ett föredöme och en föregångare i branschen
 Ses som den självklara platsen för lekfulla och berikande upplevelser
och möten, med andra ord bli ”Your natural playground” för våra
målgrupper

Uppföljning och utvärdering
Vi har satt upp en utmanande vision och tuffa mål för vår ”Framtidsresa”. Det är
viktigt att vi kontinuerligt mäter och följer upp våra gemensamma aktiviteter och
satsningar för att se att vi är på rätt väg. Av flera skäl är det väsentligt att följa upp
och mäta våra insatser:







Vi ska kunna fira och glädja oss när det går bra
Vi ska kunna korrigera kursen när det inte går om vi önskar
Där vi lyckas ska det ge oss råg i ryggen så att vi är uthålliga
Vi ska få möjlighet att lära oss av våra misstag
Det är viktigt att vi kan visa resultat till alla våra intressenter,
partners och finansiärer
Det ger oss förhandlingsstyrka gentemot våra leverantörer och
samarbetspartners

Analyser, mätningar och undersökningar
I vår vision säger vi att vi ska vara ” en självklar destination med ett varumärke som
aktörer i alla branscher stolt lever, verkar och kommunicerar”. Det kräver att vi kan
mäta detta. Vi kommer bland annat att mäta hur mycket det skrivs och berättas om
oss i media. Hur ofta nationella, internationella och regionala företag och
organisationer kontaktar oss, för att medverka i projekt, samarbeten eller helt enkelt
refererar till oss som ett framgångsexempel.

Turismens ekonomiska förutsättningar
Vi önskar att vår attraktions- och konkurrenskraft ökar, det är själva syftet med vår
varumärkesplattform. Det ska vi mäta och följa upp genom bl a varumärkesanalyser
(kännedom-kunskap-attityd) och webbaserade gästunderökningar. I vår övergripande
målsättning slår vi fast att vi Småland ska dubblera vår turismomsättning till år 2020.
Detta, liksom hur många som sysselsätts inom besöksnäringen går att mäta och görs
årligen för merparten av våra kommuner och län. Vi uttalar också ambitionen att vi
senast år 2020 ska ha minst tre av Sveriges 35 exportmogna destinationer. Det ska vi
mäta genom att stämma av mot kriterierna i den nationella strategin.

Effektmätningar
När det gäller vår slagkraft på marknaden är det ett långsiktigt arbete som kräver
uthållighet. Vi mäter detta genom vilka effekter vi fått på den marknad och den
målgrupp som vi valt att prioritera. Då det tar några år innan man ser de stora
effekterna ska vi använda oss av ett nyckeltal som är:
Investeringar under 3 år på en given marknad och mot en prioriterad målgrupp
relativt utfallet, dvs ökningen av antalet bokningar/besökare från den marknaden.
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Kärnvärden, position
och löfte
Profileringen av Småland som turistdestination är vårt fokus i den här
processen. Den ska göra att vi så tydligt som möjligt särskiljer oss från våra
konkurrenter och skapar en tydlighet i vårt erbjudande och en unik plats i våra
målgruppers medvetande.
Profilering är allt det vi gör för att stärka vår position på marknaden, grunden för den
attraktionskraft vi önskar skapa. Det vi önskar att våra prioriterade marknader och
målgrupper förknippar oss med. Det är vårt hemliga recept för hur vi ska attrahera
fler besökare och säkerställa att vi når vår vision. Vår profil skapas av våra
kärnvärden, vår position och vårt varumärkeslöfte.

Kärnvärden beskriver själen
Våra kärnvärden är grunden för vårt turistiska varumärke och ska stärka vår
attraktionskraft. De ska lyfta fram vår unicitet och vår identitet. De ska vara
vägledande i vår marknadskommunikation, likväl som i utvecklingen av våra
erbjudanden. I alla undersökningar vi gjort har vissa gemensamma nämnare
förekommit oftare och lyst starkare än andra. Utifrån dessa har vi hittat fyra
kärnvärden som sammanfattar Smålands unika styrkor, Smålands ”själ”.
Smålands kärnvärden är:
Lekfull, jordnära, berikande och nyskapande.
Dessa ord sammanfattar det som vi gemensamt kommit fram till är typiska för vad
Småland är och står för.


Lekfull – Leka kan man göra på olika sätt oavsett ålder, om du har barnasinnet
kvar. Lek är grunden för lärande, glädje och välmående. Att leka fritt är lustfyllt
och ger massor av energi. I leken skapas kreativitet, nyfikenhet och påhittighet
som uttrycks i upplevelser, möten, design, formgivning, musik och olika former
av interaktiva aktiviteter kring våra natur- och kulturvärden..



Jordnära – Att vara jordnära är att veta sitt värde. Vi står med fötterna stadigt på
jorden, är medveten om vårt historiska arv och förmedlar genuinitet genom ett
ärligt förhållningssätt. Vi lever i vänligt samspel med den omväxlande naturen,
från skog till hav, på ett hållbart sätt. Vi är äkta och trygga i oss själva.



Berikande – Att berika någon är att ge av hjärtat, både till varandra som lever
och verkar här och till de som besöker oss. Vi vill dela med oss av sagor,
kunskap, natur, kultur och traditioner. Genom ett engagerande interaktivt
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berättande och lärande ger vi minnesvärda upplevelser och bemötande som du
inte förväntar dig. Vi skapar aktiviteter som våra gäster är delaktiga i och våra
erbjudanden och värdskap skall överträffa våra gästers förväntningar. Vi bidrar
till lärande och kunskapsutveckling genom technical visists, berikande
konferenser och möten samt idrotts-, musik och kulturevenemang.


26

Nyskapande – Att vara nyskapande är att alltid vilja utvecklas och utveckla. Vi
ser möjligheter i varje utmaning och tar våra idéer till nya företag och
efterfrågade produkter. Allt går att lösa om man tänker ett steg längre. Det vi
saknar idag skapas i morgon.
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Positionen tar plats i medvetandet
Positionen är den plats vi skall ta i människors medvetande, relativt våra
konkurrenter, på våra utvalda marknader och hos våra prioriterade
målgrupper
Positionen anger hur platsen Småland relateras och betraktas i jämförelse med andra
platser. Ofta uttrycks positionen i en kommunikativ devis för att skapa en mental
igenkänning i omvärldens medvetande.
I vår vision slår vi fast att ”Småland är en självklar destination med ett varumärke
som aktörer i alla branscher stolt lever, verkar och kommunicerar”. Det är en bra
vision som kräver att alla hjälps åt. Konkurrensen om att vara en självklar destination
är hård. Det är då viktigt att vi hittar den position som marknaden efterfrågar och som
vi kan ta bättre än någon av våra konkurrenter.

Sammanfattar kärnvärden
Vi har valt en position som vi är övertygade om kommer att efterfrågas allt mer i
framtiden. Positionen är noden av de fyra kärnvärdena, vilka i sin tur är
sammanfattningen av alla värdeord och styrkor Småland representerar. Positionen ger
också en bild av det unika kulturlandskapet med skog, sjö, kust och skärgård.
Smålands position är:
Småland: Top of mind för lekfulla och berikande upplevelser i
”Skogsland – Sjöland – Kustland – Ö-land”

Anknyter till teman
Utifrån varumärkesplattformen för Sverige, målgruppernas efterfrågan och Sveriges
utbud på turismmarknaden har Visit Sweden angett fyra positionsteman. För
privatpersoner har dessa döpts till Urban Nature, Swedish Lifestyle och Natural
Playground och för affärsresenärer till Vitalised Meetings.
Smålands position anknyter till tre av Visit Swedens positionsteman där vi ser att
Småland, genom sina kärnvärden och styrkor, har störst chans att blir riktigt
framgångsrik: Swedish Lifestyle, Natural Playground och Vitalised Meetings.

Swedish Lifestyle – Svenska kulturupplevelser, här lär du känna det
typiskt svenska genom historia, natur- kultur- och livsstilsupplevelser.


Fördjupade upplevelser av svensk kultur och svensk livsstil. Allt från design,
historia och traditioner till möten med människor som berättar något om det
moderna Sverige och dess ursprung. Om en kultur som är naturnära, enkel,
hållbar och respektfull och samtidigt öppensinnad, nyfiken och innovativ.
Segment: WHOPs
Restyp: Rundresor eller shortbreak med fokus på kultur och natur.
Efterfrågan: Lära nytt, möta kulturer och människor, uppskattar vacker natur,
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specialintressen inom kultur och natur, såsom glasdesign eller flora/fauna,
naturfenomen.

Natural Playground – Sverige som naturlig lekplats


Aktiv gemenskap i naturnära miljöer. I Sverige finns en unik möjlighet att röra
sig fritt i, samspela med och lära av naturen. Utmaningar som kombinerar action,
lek, fantasi och äventyr med enkelhet, mys och äkthet är centrala.
Segment: Active Family
Restyp: Familjer som semestrar tillsammans, ofta som ”Big families” med moroch/eller farföräldrar eller flera familjer tillsammans.
Efterfrågan: Aktiviteter, gemenskap och glädje, komfortabelt/enkelt äventyr,
lära nytt. Här utforskar du Sverige tillsammans med familjen genom lek, lärande
och äventyr i naturliga miljöer.

Vitalised Meetings – Nyskapande mötesarrangemang


Nyskapande mötesarrangemang som kombinerar lekfullhet och framåtanda med
harmoni och okomplicerade upplevelser i naturliga miljöer. Möten i Sverige
vitaliserar det egna tänkandet och visar vägen till hållbara värden. Vi uppfattas
som en säker och trygg mötesplats för möten, konferenser och större kongresser.
Vi har välutrustade konferensanläggningar, personalen är språkkunnig och
service inriktade och vi kan oftast erbjuda mervärden i form av spännande och
berikande aktiviteter
Segment: Mötesköpare hos agenter, PR- och eventföretag, incentivehus samt
direkt hos företag.
Restyp: Resor för företagsmöten, konferens och incentiveresor.
Efterfrågan: Hög tillgänglighet och kvalitet, prisvärt och tryggt, god mat, stort
utbud av aktiviteter och nyhetsvärde. Sverige upplevs som ett mycket bra land för
möten och konferenser.

Varumärkeslöftet skapar förväntan
Vårt varumärkeslöfte utgör själva kärnan i det vi erbjuder våra besökare. Det
är det som våra gäster alltid har rätt att förvänta sig när de besöker oss
Vårt varumärkeslöfte är vad Småland lovar att leverera och det som alla aktiviteter
ska värderas mot för att vi ska bli trovärdiga.
Smålands varumärkeslöfte är:
”Your natural playground”
Lekfulla & berikande upplevelser och möten
De starkaste argumenten för att locka våra mest intressanta målgrupper är att vi kan
erbjuda lekfulla, berikande upplevelser och möten i Smålands omväxlande natur- och
kulturmiljöer. Detta löfte ska infrias i varje produkt, tjänst och möte som våra
besökare tar del av.
28
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Marknader och
målgrupper
Våra gemensamma resurser för marknadsföring är begränsade och det är
därför viktigt att vi prioriterar och fokuserar vår marknadsbearbetning till
utvalda geografiska marknader och målgrupper som ger flest besökare till hela
Småland i förhållande till insatsen.
För att nå fram till relevanta resultat och rekommendationer har vi använt oss av ett
omfattande underlag: Vi har tagit del av Visit Swedens marknadsanalyser och
studerat res- och konsumtionsmönster. Vi har i en marknadsanalys undersökt
Smålands befintliga besökare och kartlagt från vilka marknader de kommer, vilken
typ av besökare de är och syftet med resan. Vi har vidare gjort en bedömning av var
den största marknadspotentialen finns för att locka fler besökare genom en
kostnadseffektiv bearbetning.

Prioritering innebär inte exkludering
Våra val av marknader och målgrupper betyder inte att vi är ointresserade av
besökare från andra områden eller att vi inte vill uppmuntra aktörer som har andra
marknader än våra gemensamma. Vårt val av marknader och målgrupper handlar
endast om hur vi kan få flest besökare till hela Småland med våra begränsade resurser
vilket därmed ska gynna hela Smålands utveckling och besöksnäringens alla aktörer.
En destination kan på många sätt jämföras med en galleria. Det handlar mycket om
att först få in kunderna i gallerian där sedan alla butiker exponeras tydligt och drar till
sig kunder utifrån deras behov och önskemål.
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Marknadsstrategi

Kriterier för prioritering av marknader och målgrupper
I processen har vi gemensamt kommit fram till följande kriterier, riktlinjer som ska
hjälpa oss när vi värderar vilka marknader och målgrupper vi ska prioritera i
framtiden.
Kriterierna är:
 Att vi historiskt lyckats bra på dessa marknader
 Att det finns en fungerande infrastruktur avseende kommunikationer
och en upparbetad distributionskedja (information, bokning,
försäljning, paketering)
 Att målgruppernas efterfrågan matchar vårt utbud
 Att det finns en affärsmässig marknadspotential och lönsamhet
Vi skiljer på sommar- respektive vår-, vinter- och höstsäsong, eftersom vårt klimat är
en avgörande faktor för resandet, reseanledningarna varierar efter säsong samt inte
minst att det är lite olika målgrupper under olika delar av året.

Prioriterade marknader nationellt
Nationellt prioriterar vi först och främst storstadsregionerna, då Småland erbjuder
värden i form av natur- och kulturupplevelser som man saknar i framförallt
storstäderna. Våra prioriterade geografiska marknader i Sverige är:
Storstadsregioner söder om Dalälven.
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Prioriterade marknader internationellt
Besöksnäringen anses vara en prioriterad exportnäring, då det innebär utländskt
kapital till stadskassan.Endast en liten del (ca 5 %) av världens befolkning reser idag
och andelen väntas öka i takt med ökande levnadsstandard, bland annat i Asien.
Eftersom Småland än så länge är ganska okänt även på de marknader vi upplever oss
vara kända, är marknadspotentialen stor. Våra prioriterade geografiska marknader
utomlands är:
Sommarsäsong:
 Tyskland
 Danmark
 Nederländerna
 Norge
 Polen
Vår- vinter- och höstsäsong:
 Danmark
 Nederländerna
 Tyskland
Framtida marknader som kan utvecklas, beroende på världskonjunkturen, är :
 Ryssland
 Kina
 Baltikum
Se vidare matriser på följande sidor.

Prioriterade målgrupper
Vi integrerar vår marknadsföring mot utländska marknader med Visit Sweden som
efter en målgruppsanalys har valt att prioritera en målgrupp kallad ”Den globala
resenären” som aktivt bearbetas på prioriterade marknader. Dessa
målgruppsindelningar gäller i högsta grad också för den nationella marknaden.
Den globala resenären:
 är ekologiskt och socialt engagerad
 söker annorlunda, lärande upplevelser på genuina resmål
 söker aktiviteter av deltagande karaktär
 bokar ofta resan på internet
 har god resvana och höga krav på tillgänglighet och aktiviteter
 reser företrädesvis med direktflyg
 reser utomlands 2-3 ggr per år
I målgruppen har Visit Sweden valt ut fyra segment. Dessa kallas för Active family,
WHOPs, DINKs och Det globala företaget. För varumärket Smålands del prioriterar
vi Active family, WHOPs och Det globala företaget, vilka beskrivs nedan. DINKs
32
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(double income no kids)är en målgrupp som vi i dagsläget inte kan attrahera i någon
större utsträckning.

Aktiva familjer
Segmentet Aktiva familjer (Active family) är volymdrivande. Det största segmentet
som besöker Sverige på sin semester idag är den europeiska familjen, vare sig de
reser på flera veckors sommarsemester till en stuga, en campingplats, skid- eller
storstadssemester. Barnfamiljerna står även för en stor andel av den inhemska
turismen, och deras behov och efterfrågan liknar de internationella familjernas.
De har ofta liknande bakgrund, ordnade ekonomiska förhållanden, värnar om sina
barn och vill ge dem en trygg uppväxt samt vill vara tillsammans med sina barn på
semestern.
Karakteristiskt för aktiva familjesegmentet är att de har ett starkt intresse
för kultur, naturupplevelser och olika sportaktiviteter. Under semestern vill de umgås
och uppleva saker med familj och vänner, därför reser man ofta tillsammans med
andra familjer och/eller flera generationer tillsammans, (Big families). De värdesätter
stort utbud av aktiviteter där hela familjen kan delta. Främsta anledningen till att de
vill besöka Sverige är för att få upplevelser och aktiviteter i och kring vår natur,
besöka storstäder, sevärdheter och uppleva den lokala stämningen på
semesterdestinationen.

Vitala äldre
Vitala äldre är populärt benämt WHOPs (Wealthy healthy older people). Segmentet
kännetecknas av vitala och friska människor med god ekonomi, oftast äldre par med
utflugna barn. Den så kallade rekordgenerationen, födda 1945-55, har börjat gå i
pension. De har tid och pengar och ser resandet som en självklarhet att spendera
pengar på. Dagens Whops är den första generation som började resa med charterflyg
och för dem är resandet en viktig del av livet. En stor del av rekordgenerationen
spenderar sina pengar på resor, nöjen, upplevelser och unnar sig vardagens lyx.
Karakteristiskt för Whops är att de har ett starkt intresse för kultur och
naturupplevelser. Deras nyfikenhet gör att de vill uppleva och lära nya saker.
Främsta anledningen till att de vill komma till Sverige är för att uppleva naturen,
gärna med en kombination av lättare aktiviteter (vandra, kanota, cykla) med bra
boende och vällagad mat. De är också kulturintresserade, vill besöka sevärdheter,
storstäder och uppleva den lokala stämningen.

Möten, konferenser, incentive & kongresser
Marknaden för möten – kongresser, företagsmöten och konferenser – har förändrats
de senaste åren. Karakteristiskt är att kostnads- och tidseffektivitet efterfrågas vilket
lett till kortare möten med färre deltagare. Affärssegmentet Global company ställer
höga krav på tillgänglighet och säkerhet. De vill ha kreativa arrangemang och stort
utbud av spännande kringaktiviteter. Några av framgångsfaktorerna enligt utländska
arrangörer är hög tillgänglighet, annorlunda resmål, spännande aktiviteter och mycket
hög standard på faciliteter och mat. En annan trend är att mötesarrangören ska bidra
till mötets syfte och fokus med aktiviteter och kompetens.

Varumärkesplattform Småland

33

Marknader och målgrupper sommar –
privatresande
Sommartid är den tid då Småland har högsäsong. I Sverige bör vi fokusera på att nå
de prioriterade målgrupperna på storstadsmarknaderna. Småland har något att erbjuda
som de inte kan få hemma; det vill säga genuina naturupplevelser och miljöer.
Utomlands fortsätter vi att bearbeta den tyska och danska marknaden där vi vill öka
våra marknadsandelar.
Vi bör också att arbeta för att öka våra marknadsandelar på den holländska, norska
och polska marknaden, men dessa marknader har lägre prioritet och får mindre
resurser än prio 1-marknaderna.

Nationellt

Sverige
a) Fokus
storstadsregionerna
söder om Dalälven

Målgrupper
WHOPS
Active family
Big families (flera familjer
ihop)

Internationellt
Prio 1

a) Tyskland
b) Danmark
c) Nederländerna

Se ovan

Internationellt
Prio 2

a) Norge
b) Polen

Se ovan

Framtida marknader

a) Ryssland
b) Kina
c) Balticum

Se ovan
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Marknader och målgrupper vinter, vår,
höst – privatresande
Nationellt

Sverige,
storstadsregioner
söder om Dalälven

Målgrupper
WHOPS
Active family

Internationellt
Prio 1

Danmark
Tyskland

Active family -Tematiserade
weekendresor
WHOPS
Fritidshusägare

Internationellt
Prio 2
Framtida marknader

Under årets övriga årstider prioriterar vi hårdare på den internationella marknaden.
Avståndet får inte vara för långt, då weekendresor är den produkt vi tror mest på för
segmenten Active family och WHOPs.
För den internationella marknaden på vinter, vår och höst så ser vi att förutom
Tyskland och Danmark, även Nederländerna kan bearbetas för weekendresor för
naturupplevelser. Dessutom kan de som äger fritidshus lockas att uppleva andra delar
av året än de brukar, och kanske samtidigt se till sina fritidshus.
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Marknader och målgrupper –
affärsresande
Nationellt

Sverige
a) Företag i närområdet
b) Angränsande län
c) Storstadsregionerna söder
om Dalälven

Internationellt
Prio 1

Danmark

Internationellt
Prio 2

Tyskland

Målgrupper
Befintliga företag
och organisationer
för konferenser,
mässor, möten och
technical visits

Framtida marknader

För nationella företag och organisationer är det viktigt med närheten, resandet får inte
ta för mycket tid av mötet. Kommer resenärerna från utlandet, både vad gäller
internationella dotterbolag, gäster eller kunder är tillgängligheten, det vill säga
närheten till flygplatser och tågstationer, viktigt. Våra viktigaste kanaler för
införsäljning är våra lokala företag och organisationer. Genom att skapa
ambassadörer av dem, som är trygga i att ta hem möten och affärsbesök till Småland,
har vi en stark försäljningsorganisation.
Vi har många världsledande företag inom t ex trä, möbler, glas och design samt miljöoch hållbarhetsteknik. De drar redan idag många affärsmöten, konferenser och
mässdeltagare från hela världen.

Nischade målgrupper efter intresse
För att bli ännu mer träffsäker i marknadskommunikationen och intressera fler
människor att resa till Småland ska vi också aktivt söka målgrupper efter
intresse.
Intressemålgrupper är inte lika starkt knutna till livsstil och ålder: förenas man av ett
intresse blir det den primära reseanledningen.
Intressen ger inspiration till samarbete
Exempel på intressen kan vara fiske, båtliv, golf, design, historia, idrottsevenemang
men många fler kan identifieras och utvecklas utifrån Smålands unika förutsättningar,
kanske också i kombination med andra destinationer.
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Enklare kanalval och skräddarsydda erbjudanden
Genom att identifiera olika intressegrupper och utveckla produkter i enlighet med
dessa intressen kan man både utveckla intressant innehåll i sina erbjudanden och bli
mer träffsäker i sin marknadsföring. Människor inom ett och samma intresseområde
är billigare och lättare att nå än en mer heterogen och diffus grupp: Man läser ofta
samma tidskrifter, söker information på samma webbplatser, är aktiva på samma
communities och är ofta länkade via samma sociala medier.

Exempel på nischade målgrupper för Småland idag
Fiske
Båtliv
Kanot/kajak
Sommarstugeägare
Familjereunions
Golfare
Idrottslag
Emmigrant/immigrant
“Sök dina rötter”
Designintresserade
Mässor, kongresser, technical visits
- Skog, möbler
- Glas
- Hållbarhet / Miljöteknik & know how
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Utbud – produkter,
tjänster och
upplevelser
Vårt utbud måste utgå från varumärket Smålands naturliga förutsättningar och våra
utvalda målgruppers behov. Paket och erbjudanden bör utvecklas så att ett
kommersiellt mervärde tillförs. Det är viktigt att vi hittar en gemensam syn på vilken
kvalitet och servicenivå vill vi ha samt vår gemensamma syn på tillgänglighet, det vill
säga information, bokning, resande till och inom området, öppettider etc.
Nytt utbud utifrån målgruppers behov
Det är viktigt att försöka utveckla turismen under hela året och jämna ut skillnader
mellan hög- och lågsäsong genom att bygga nya säsonger utifrån utbudet och
målgrupper som kan resa under andra tider än sommaren. Vi har redan i dag ett bra
utbud men vår ambition är dock att Småland ska bli förknippat med mer än ”röda
stugor, älgar, lingon, glas och Astrid Lindgren”.
Hållbar besöksnäring
Vi har alla förutsättningar att bli slagkraftiga på väldigt mycket mer, där
vi utgår från våra naturliga förutsättningar i form av natur och kultur. Vi ska utveckla
”lekfulla, berikande upplevelser”, men inom ramen för begreppet Hållbar utveckling.
Det innebär att vi med stor varsamhet ska säkerställa att utvecklingen är ekologiskt,
ekonomiskt och socialt hållbar samt kvalitetssäkrad, till gagn för nuvarande och
kommande generationer. Småland är en aktiv part och ligger i framkant när det gäller
implementeringen av vårt nationella system för kvalitetssäkrings- och hållbar
besöksnäring.
För att skapa ett starkt och attraktivt utbud behövs ett stort engagemang av varje
aktör, men också en mycket öppen och bejakande samverkan.
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Marknads- och utbudsmodellen
Vi har utvecklat en marknads- och utbudsmodell som är ett verktyg för
utbudsutveckling, paketering och marknadsföring.

Marknadstratten
Modellen visar hur vi bäst når våra mål genom att utifrån Smålands totala utbud
(längst ner) och den totala världsmarknaden (högst upp) prioritera och selektera. Vi
har redan talat om marknader och målgrupper och vikten av att välja. Den totala
marknaden är hela världen. De prioriterade målgrupperna och marknaderna redovisas
i föregående kapitel . Marknadsposition och image handlar om vilken position på
marknaden vi vill ta och hur vi vill uppfattas av vår omvärld.

Utbudspyramiden
Det totala utbudet beskriver hela vår besöksnäring inom mat, boende, transporter och
upplevelser. Alltifrån den lilla korvkiosken på hörnet till de mest välbesökta och
uppskattade upplevelserna. Utifrån totalutbudet prioriterar vi steg för steg det utbud
av reseanledningar och teman som har allra störst chans att sticka ut hos de
prioriterade målgrupperna. Vårt mest unika utbud och våra mest unika profilbärare är
de som har störst chans att bygga ett starkt varumärke i vår omvärld som gör att vi når
våra mål. Vilka dessa är finns i marknads- och produktmatrisen som presenteras i
nästa kapitel.
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Reseanledningar och teman
För att locka besökare till en destination krävs det att målgruppen kan se en eller flera
reseanledningar. Denna eller dessa resenanledningar kan sedan skapa ett tema som
blir ett verktyg för produktutveckling och marknadsföring. Det handlar dels om att
utgå från befintliga reseanledningar i produktutveckling, paketering och
marknadsföring. Det kan också handla om att investera i reseanledningar som kan
skapa eller förändra resemönster. Själva reseanledningen är inte alltid tillräckligt
lönsam för att klara sig på egna meriter vid ett givet tillfälle.Vi har utvecklat riktlinjer
och kriterier för vad som krävs för att vi ska lyfta fram ett tema.
Riktlinjer och kriterier för teman är att:
 De ska utgå från våra målgruppers intressen, värderingar och livsstil
 Småland som destination har idag, eller kan inom snar framtid få,
tillräckligt många bokningsbara och attraktiva erbjudanden inom
temat
 De bygger på respektive stärker vårt varumärke/profil och speglar
våra kärnvärden
Med dessa kriterier har vi identifierat följande teman:
 Barn & Familj
 Natur & Äventyr
 Kultur & Design
 Det goda livet
 Evenemang
 Möten & konferenser

Barn- och familjeupplevelser
Småland betyder interaktiva och lärande upplevelser, t.ex glasblåsning i hyttorna,
interaktion och lekar med skådespelarna på våra teatrar och scener. Vintertid är
skridskor samt skidor på både längden och utför en uppskattad aktivitet för både
danskar och holländare. Våra vintersportanläggningar utgör ett lockande resmål för
dessa grupper. Badglädjen finns vid inomhusbad med vattenrutschbanor och
vattenfall men också utomhus med mängder av badsjöar, för att inte tala om kustens
sol- bad- och båtliv. Det finns indianbyar, ponnyridning och älgparker. Du kan bli
dubbad till riddare och gå spökvandring på slott och baka polkagrisar, för att bara
nämna några aktiviteter. Men inte minst finns härliga upplevelser med barnen i den
småländska naturen. Äventyren väntar bakom nästa vägkrök. En av våra utpekade
målgrupper, den aktiva familjen, lider ofta av för lite tid gemensamt. När semestern
kommer vill man därför göra saker tillsammans, likväl som att det finns olika
aktiviteter för alla familjemedlemmar. Många av barnen i Europas storstäder har
aldrig fått se en levande ko, än mindre fått vara med och sköta djuren på gården. Det
finns massor vi kan erbjuda om vi hjälps åt och skapar nya spännande aktiviteter.
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Natur & äventyr
Den småländska naturen med skogar, sjöar, gläntor, älgar, bäckar, grusvägar, lugn,
kust och skärgård är en värdefull råvara. Det finns bra möjligheter till naturbaserade
upplevelser i vår miljö såsom vandring, cykling, kanoting, sälsafari, bär- och
svampplockning, fiske och jakt, båt- och skärgårdsliv, sol och bad eller bara en härlig
skogspromenad! För väldigt många av våra internationella och nationella målgrupper
utgör Småland en källa till natur- och vildmarksupplevelser. De söker lättillgängliga
aktiviteter som är lagom utmanande samtidigt som de gärna bor bekvämt och äter
gott. Vi har förutsättningar att utveckla detta.

Kultur & design
Småland har en rik kulturhistoria i form av välbevarade minnen och berättelser om
arbetsmetoder och levnadsförhållanden i det småländska landskapet. Därtill finns den
levande kunskapen om hantverk och formgivning av glas, trä, järn och sten. Det finns
ett rikt utbud av utställningar inom olika konstformer. Design präglar hela landskapet
med olika bruk, industrier och formgivare, konsthantverk och shopping. Vi vill lyfta
fram vår historia, inte bara inom design och hantverk, utan även Linné och hans
gärningar över hela världen, utvandrarbygden, Wilhelm Moberg och naturligtvis
Astrid Lindgren, med flera. Vi vill också att omvärlden ska förknippa oss med vår
samtida kultur i form av levande musik- och berättartradition, våra framstående
designers, konstnärer och alla spännande entreprenörer.

Det goda livet
Det goda livet kan upplevas genom konst- och design, naturupplevelser, spa & retreat
och den goda småländska maten. Att bara vara är en lyx för den urbana
storstadsinvånaren. Att få uppleva tystnaden, äta lokalodlade produkter, promenera i
orörd natur är allt för få förunnat. Det här området kan och behövs utvecklas. Vi
behöver förädla, lyfta fram och tillgängliggöra våra mattraditioner som t ex hyttsill,
kroppkakor, isterband, kräftor, ostkaka, rökt fisk med mera.

Evenemang
Evenemang är en viktig företeelse för en destination. Ett bra evenemang drar ofta
mycket folk från när & fjärran. Många gånger kan vi genom våra evenemang locka
folk som normalt inte besöker oss. Evenemang har många fördelar, det skapar ofta
medial uppmärksamhet och det gynnar många andra aktörer på platsen.
Evenemangsbesökarna behöver ofta boende, restauranger, shopping och nöjen. Vi
kan också använda våra evenemang och arenor för att marknadsföra vårt övriga utbud
av aktiviteter och upplevelser året runt. I vår process ska vi stärka befintliga
evenemang och utveckla nya som stärker och speglar vårt varumärke. Vi behöver
också utveckla effektiva arbetsformer och en bra finansieringsmodell för våra
evenemang.
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Evenemang ska:
 Stärka vårt varumärke
 Vara affärsmässiga, dvs att de kan räknas hem direkt och/eller
indirekt
 Attrahera våra huvudmålgrupper
 Vara en publik aktivitet som attraherar besökare utanför vår egen
region och gärna ha internationell höjd
 Ge oss möjlighet att exponera varumärket och våra reseanledningar
 Skapa medial uppmärksamhet

Möten & konferenser
Redan idag så omsätter affärssegmentet betydligt mycket mer pengar i hela Småland,
än vad privatturismen gör. Småland har stor potential vad gäller att utveckla utbudet
för affärssegmentet. Här finns stora möjligheter att förlägga både möten, konferenser
och technical visits för nationella och internationella företag och organisationer vilka
kan ha intresse av till exempel
 Industridesign med IKEA, Möbelriket, och Glasriket som intressanta
studiebesök. Växjö är Europas grönaste stad och kan erbjuda kunskap
inom miljömedveten hållbar utveckling.
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Mässor i anknytning till de olika områdena kan anordnas på ELMIA.
Det finns också möjlighet att utveckla produkter och paket som
anknyter till de mässor som hålls, för att kunna gå ut med riktade
erbjudanden till utvalda målgrupper.



Mindre möten för ledningsgrupper och styrelser förläggs med fördel
på en våra natursköna konferensanläggningar med möjlighet att göra
olika studiebesök i området.
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Profilbärare
Profilbärare är personer, företeelser, begrepp, symboler, produkter eller
organisationer som genom sin unika lyskraft skapar en positiv bild av Småland i
omvärlden. De skall spegla våra kärnvärden.
För att tydliggöra och synliggöra vårt varumärke, valda teman och huvudbudskap
använder vi profilbärare som symboliserar och förmedlar detta. Profilbärarnas främsta
uppgift är att skapa lyskraft och publicitet samt ett ökat intresse för Småland. Detta
lockar fler besökare och återbesökare vilket gynnar hela destinationen och alla dess
aktörer. Profilbärarna är inte nödvändigtvis det som drar flest besökare utan ska
främst skapa publicitet och intresse. Profilbärarna ska också hjälpa till att lyfta fram
det mindre kända. Det är mixen av våra profilbärare samt starka argument och
budskap som gör oss unika.
Kriterier för våra profilbärare är att de ska:
 Ha unicitet och/eller utgöra starka konkurrensfördelar
 Spegla och bära våra kärnvärden
 Vara imagebyggande och utgöra våra största reseanledningar
 Ha en hög kvalitet och tillgänglighet

Exempel på profilbärare inom respektive tema:
Barn& familj: Astrid Lindgren, Polkagrisar, Bad, Lantgård, Skog & sjö, Kust &
Skärgård, IKEA
Natur & äventyr: Älg, Skog & sjö, Kust & skärgård, Röd stuga, sälsafari, gäddfiske
och båtliv
Kultur & design: Glasbruken, Författare, Carl von Linné, Bruno Mathsson, IKEA,
Jenny Nyström
Det goda livet: Lokalt producerad mat, Boende med karaktär, PM & vänner, Gränsö
slott
Evenemang: Arenorna för större sportevenemang, HV 71, Vättern Runt, Växjö
Lakers, Iron Man Contest, Kalmar FF
Möten & konferenser: Herrgårdsmöten och liknande anläggningar i naturskön och
unik miljö, Växjö Europas grönaste stad , Stora företag, IKEA, ELMIA, FoU kopplat
till våra universitet, högskolor och ledande företag
Profilbärarna är olika för olika teman, målgrupper och marknader vilket framgår av
produkt- och marknadsmatrisen på följande sida.
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Produktutveckling
Vår PM-matris nedan är tänkt att användas som ett verktyg för att inspirera
och synliggöra nya möjligheter till samarbeten och produktutveckling.
Småland behöver fler entreprenörer som skapar produkter, tjänster och upplevelser
för de målgrupper som har identifierats. Vi måste tydliggöra vilket utbud som saknas
och vilka affärsmöjligheter som finns och främja nyföretagande, etableringar och
produktutveckling inom dessa områden.
PM-matrisen utgår från utbudspyramiden och är ett förtydligande av reseanledningar
och teman samt vilka profilbärare som ska symbolisera och synliggöra teman för att
skapa intresse och locka fler besökare till Småland. Vi har också tydliggjort vilket
tema vi ska marknadsföra mot respektive marknad och målgrupp. Använder man PMmatrisen som ett verktyg blir det enklare att se nya affärsmöjligheter: Vilka kan vi
samarbeta med för att göra nya erbjudanden för våra målgrupper? Vad skulle våra
definierade målgrupper kunna gilla för nya produkter inom varje tema? Går det att
kombinera olika teman till unika produkter? Bara fantasin sätter gränserna om man
håller sig inom ramarna.

Produkt- och marknadsmatrisen
Teman

Barn & Familj

Natur &
Äventyr

Kultur &
Design

Det goda livet

Evenemang

Möten &
Konferenser

Profilbärare

Astrid Lindgren
Polkagris
Bad
Lantgård
Skog & sjö
IKEA
Gränna/Visingsö

Älg
Skog & sjö,
Kust &
skärgård
Röd stuga

Glasbruken
Författare
Linné
Bruno Mattson
IKEA
Jenny Nyström

Lokalt producerad
mat
Boende med
karaktär
PM-vänner
Gränsö slott

Arenorna för större
sportevenemang
HV 71
Vättern Runt
Lakers
Kalmar FF

Herrgårdsmöten
Växjö Europas
grönaste stad
Stora företag
IKEA
ELMIA

Exempel på
reseanledningar
(Några av de vi
kan erbjuda
idag)

Astrid Lindgrens
Värld
High Chaparral.
Isaberg
Gränna
Kalmar slott
Lysingsbadet
Älgparkerna
Guldvaskning

Isaberg
Vandring
Paddling
Cykling
Ridning
Fiske
Skidor,
skridskor
Hjorteryd
Stora
Mosse
nationalpark

Glasriket
Shopping
Outlet
Möbelriket
Art Hotel
Vandalorum
Sagomuseum
Spira
Kalmar slott
Eksjö gamla
stad

PM & Vänner,
Myllymäki,
White Guideresor, Toftaholm,
Stufvenäs
Wallby säteri
etc
Kosta Boda Art
Hotell
Gästhamnspuls
Båtliv, SPA, golf

Motorsport Målilla,
Emmaboda
Filmfestival
Marknader
Eksjö Tatoo
Julmässa Huseby/Eksjö/
Musik:Hultsfred/Visfestivalen
Dreamhack
Musik i Gränna

Mässor, ELMIA
Konferensanläggningar
Växjö, Europas
grönaste stad
Våra
världsledande
företag

Marknader

Sv, Dk, Ty,
No, Nl

Sv, Dk, Ty,
Nl

Sv, Dk, Ty

Sv, Dk, Ty, No

Sv + nischade
internationella

Sv, Dk

Målgrupper

Familj

Whops
Active
family

Whops
Affärsresor

Whops
Active Family
Företag/
Affärsmöten
DINKS

Active Family
Whops
Idrottsklubbar

Reg. Förbund
Länsstyrelse
Kommuner
Företag
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Framgångsrik
marknadsföring
Det finns naturligtvis många olika varianter av marknadsföringsstrategier att
välja på. För att marknadsföra en plats har erfarenheterna visat att image-,
produkt- och relationsmarknadsföring är de mest framgångsrika. Nedan följer
exempel på marknadsföring. En marknads- aktivitets- och tidsplan kommer att
arbetas fram med start våren 2012.

Imagemarknadsföring
Imagemarknadsföringen omfattar att få ut vårt namn och varumärke. Den ska
primärt bygga en positiv image, skapa känslor, nyfikenhet och intresse samt i
förlängningen bidra till fler och bättre affärer.

Profilbärare
Förutom vårt varumärke och dess kärnvärden ska även våra profilbärare bidra till att
stärka vår image. Dessa ska vara bärare av våra kärnvärden, lyfta fram vår unicitet
och våra starkaste konkurrensfördelar.

Webbportal
Smålands viktigaste kanal för imagemarknadsföring och målgruppsinriktad
produktmarknadsföring ska utgöras av vår gemensamma webbportal. Webbportalen
ska fungera som inspirationskälla och beskriva Smålands mångfald av kultur, natur,
resmål, teman, upplevelser och evenemang. Länkar ska finnas till destinationernas,
kommunernas och entreprenörernas egna hemsidor.

Optimal marknadsmix
Utöver webbportalen ska vi aktivt arbeta med en optimal ”marketing mix”, dvs de
mest effektiva kanalerna för respektive målgrupp. Det kan vara filmer, trycksaker,
andra digitala och sociala medier (bloggar, communities, Facebook, Twitter etc).
Vi ska också använda våra evenemang som skyltfönster för att marknadsföra
Smålands alla profilbärare och reseanledningar, året runt.

Skapa uppmärksamhet
För att vi ska synas i konkurrensen och använda våra resurser på ett effektivt sätt
handlar det om att tänka nytt. Att göra det oväntade, skapa händelser som ger
uppmärksamhet och media.
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Produktmarknadsföring
Produkt- och utbudsmarknadsföring handlar om att rikta våra erbjudanden till rätt
marknad och målgrupp. Genom att tematisera utbudet nischar vi oss utifrån
målgruppernas behov, värderingar och intressen. Det är viktigt att denna del av vårt
utbud är tydligt paketerat, prissatt och bokningsbart. Vi ska kommunicera våra
erbjudanden på nya, spännande och annorlunda sätt. Nya events – skapa sådant som
sticker ut, som folk vill prata om. Här är vår gemensamma webb vår viktigaste
marknadsförings- och säljkanal. På alla de platser där det finns många besökare
och/eller potentiella turister ska vi ha digitala och/eller analoga skyltfönster där vi
marknadsför det bästa av Småland.

Relationsmarknadsföring
Relationsmarknadsföring är helt avgörande för att behålla våra kunder/gäster och
skapa återköp likväl som merförsäljning. Det gör vi genom vårt goda värdskap,
switch selling (merförsäljning genom att vi säljer in varandra), samt riktade
erbjudanden speciellt för de som redan är våra kunder så att de kommer tillbaka.
En förutsättning för att klara det är att vi tar fram strukturer, verktyg och en
kunddatabas som gör att vi kan ha en kommunikation med våra gäster. Vi kan t ex
erbjuda specialarrangemang som får dem att känna sig speciella och utvalda för att
därmed blir trogna och återkommande. Kunddatabasen bildar också grunden för ett
lojalitetsprogram. Vi bör använda befintliga besökare för att sälja in budskap för
återbesök, merförsäljning eller tipsa vänner och bekanta. Likaså kan vi använda
besökare på sommaren för att sälja in vinterupplevelser och tvärtom. Vi kan
marknadsföra Småland som privatresmål på våra konferensbesökare och vice versa.

Webbkommunikation
Den tydligaste kanalen för varumärket ”…En del av Småland” är förstås den
gemensamma digitala portalen, webbplatsen – det är ofta där resan startar! När vi
tänker varumärkeshierarkier kan det vara till hjälp att tänka på hur vi kommunicerar
på webben, vilket i sig är ett hierarkiskt medium. Den domän som kommunicerar
”…En del av Småland” ska hamna överst i alla sökningar och sedan lotsa vidare till
de olika destinationerna och fronta de olika temana.
Ömsesidig länkning
För att uppnå de mål vi satt upp, är det mycket viktigt att alla aktörer också länkar
tillbaks till ”…En del av Smålands” webb. Det kan vara så enkelt som att
varumärkets logga i kombination med ”A part of Småland” ligger med på sidan och
är länkad, eller att varumärket har ett större utrymme på startsidan och frontar olika
intressanta händelser.

46

Varumärkesplattform Småland

Sökmotoroptimering
Vad söker man på när man vill ut och resa? Söker man på Småland? Eller Sweden?
Eller Europe? Eller kanske på ”travel & food”, ”travel & fishing” eller ”travel &
children”? Att fronta med ett gemensamt varumärke ”…En del av Småland” är då en
förutsättning för att ha en chans att presumtiva gäster hittar det de söker och väljer
Småland. När man söker på ”Småland” eller ”Smaland” kommer föredömligt
www.visitsmaland.se högst upp. Men söker man på ”Swedish Smaland” kommer
andra domäner högre. Försklagsvis bör vi även sökmotoroptimera för dessa sökord.
Domänstrategier
För att skapa en samlad bild i sinnet på våra besökare, behöver vi också fundera över
bilden av Småland på webben. Idag finns ett antal olika toppdomäner med Småland i
namnet, några är privatägda. Förslagsvis bör dessa samordnas med en gemensam
domänstrategi utifrån hur besökaren söker sitt resmål och vad Småland vill
åstadkomma.Självklart ska man lätt kunna komma från ”…En del av Smålands”
webb till alla dessa och vice versa.
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Sociala medier
Sociala medier är ett kostnadsfritt medium som rätt använd kan stärka ett
varumärke, ge trovärdighet och skapa relationer med omvärlden. Men det krävs
tid, engagemang, planering och strategier för att satsningen ska lyckas.
De flesta har hört talas om begreppet ”sociala medier” och många använder sig också
av dem dagligen i stora delar av världen. Privatpersoner för att hålla kontakt med
släkt, vänner och bekanta. Företag för att skapa relationer med nya och befintliga
kunder. Politiker för att skapa relationer med väljarna. Kulturella evenemang och
företeelser för att nå ut med budskap och kommunicera med sin publik.
Användningsområdena är många och sociala medier kan, använt på rätt sätt, vara ett
mycket effektivt och billigt sätt att kommunicera sitt budskap.
Forum för relationsskapande
Sociala medier är något helt annat än massmedier. Sociala medier är, precis som det
låter ett forum för relationsskapande. I motsats till massmedier, där man sprider ett
budskap för att sedan vänta på en reaktion hos marknaden, är deltagande i sociala
medier ett åtagande om ständig interaktion. Har du väl skapat en relation måste du
underhålla den. Detta kräver tid och engagemang, vilket man måste vara medveten
om. Har du väl blivit vän med någon, kan du helt plötslig inte bara strunta i din vän.
Detta är enkelt att förstå som person, men kanske svårare att leva efter som företag
eller organisation.
Strategier för engagemang
Därför bör alla organisationer som vill använda sig av sociala medier noga tänka
igenom strategier för dessa. Hur ska vi använda oss av de sociala medierna? Vad vill
vi uppnå? Hur lång tid varje dag ska hur många personer i vår organisation avsätta för
sociala medier? Vilka av våra målgrupper är enklast att nå via sociala medier. Ska vi
nå utländska marknader på det här sättet eller räcker det med svenska?
De vanligaste forumen
Facebook och LinkedIn är de största sociala medier där de flesta användarna finns,
och dessa kan kombineras med andra, exempelvis Twitter, YouTube, FlickR,
Slideshare samt bloggar. Ofta skriver man längre inlägg på en blogg och frontar
inläggen i något av de andra medierna. På Facebook brukar man skilja mellan att ha
en sida för dig som privatperson och en så kallad ”fan page” för företag och
organisationer.
Ömsesidig nytta
Något som också är viktigt att tänka på är att relationen i sociala medier måste vara
ömsesidig. Det räcker inte att du som organisation har nytta av den genom att du får
ut ditt budskap. Alla sociala medier bygger på interaktion, dialog och relation. De du
har en relation med måste också känna att det finns ett värde för dem, precis som i
vilken vanlig relation som helst. Kan du tydligt ge dina ”digitala kompisar” praktisk
eller känslomässig nytta kommer de också att vilja fortsätta vara din vän, ha dig top
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of mind och fortsätta vilja ta emot de budskap du vill ge. Det är alltså inte försäljning
i vanlig bemärkelse, utan ett ”bjussande” på värden för läsaren.
Namnet
I det här sammanhanget är det också bra att tänka på vad vi döper vår ”fan page” till.
Själva namnet ska i sig ge något mer än bara ”Välkommen till Småland” utan spegla
positionen och varumärkeslöftet för att väcka intresse.
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Strategiska
utvecklingsområden
För att kunna förverkliga vår vision och stärka vårt varumärke har vi identifierat och
prioriterat tre strategiska utvecklingsområden: Internt varumärkesarbete, extern
marknadsföring och utbudsutveckling. Det första utvecklingsområdet handlar om
hur vi internt i Småland ska arbeta för att skapa genomslag för det gemensamma
varumärkesarbetet och få alla att arbeta i samma riktning. Det andra handlar om vad
vi ska satsa på för att bygga ett starkt varumärke på våra prioriterade marknader och
målgrupper. Det tredje handlar om strategier för att få de enskilda aktörerna att
samverka kring att utveckla tematiska erbjudanden och produkter. Dessa tre områden
måste utvecklas parallellt för att vi ska bli framgångsrika och nå våra mål.

Internt varumärkesarbete
Hur skapar vi genomslag för vårt varumärke internt i Småland?
 Skapa delaktighet för att hålla farten
 Dialogträffar för att gå från ord till handling
 Interaktivt material ska skapas så att det kan föras ut i olika
företag/organisationer
 Skapa olika forum
 Informera
 Utbilda
 Personliga möten
 Tvär-möten
 Kartlägga ”vad har vi?”
 Paketera
 Utveckla samarbete – engagemang – stöd hos de offentliga
organisationerna
 Destinationssajt – IT-plattform
 Rollfördelning – vem ansvarar för vad?

Extern marknadsföring
Hur skapar vi genomslag i vår externa marknadsföring?
 Ställa om befintlig marknadskommunikation så att den följer den nya
varumärkesplattformen
 Utveckla arbetet med sociala medier för att nå och identifiera
målgrupper
 Partnerskapet och de regionala turistorganisationerna ska ta ansvar
för imagemarknadsföring av varumärket Småland
 Identifiera strategiska samarbetspartners för att stärka budskapet
 Använda oss av och arbeta med bloggare
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Fastställa ansvarsfördelningen, vem gör vad privat/offentlig? Se
andra exempel
Långsiktig finansiering – handel, offentliga organisationer,
restaurang + boende
Strategiska samarbetspartners – utländsk agent, transport, företag på
utlands marknader
Profilprodukter
Imagefilm – tillgänglig för alla
Event – synas vid passande tillfällen
PR – gemensam pressbearbetning

Utbudsutveckling
Hur får vi våra entreprenörer att enskilt och tillsammans börja utveckla fler
målgruppsanpassade, bokningsbara erbjudanden inom våra utpekade teman?
För att vi ska kunna nå vår vision och leverera vårt varumärkeslöfte måste vi aktivt
arbeta med att stärka och utveckla vårt utbud. Vi ska tillsammans kraftsamla och
stimulera till utveckling av nya spännande erbjudanden inom vart och ett av våra
teman. Vi vill ha fler profilbärare, en mängd olika reseanledningar och ännu fler och
starkare evenemang. För att klara detta har vi identifierat och prioriterat följande
utvecklingsområden:
Beslutsunderlag – För att kunna utveckla besöksdestinationen Småland behöver vi
fakta och kunskap i form av bl a trender, resmönster, efterfrågeprofil,
gästundersökningar, marknads- och omvärldsanalyser.
Produktutveckling – Vi behöver alla hjälpas åt med att utveckla befintliga och
skapa nya attraktiva efterfrågade erbjudanden i Småland, i första hand aktiviteter som
bygger på deltagande och lärande. För att kunna locka besökare från fjärrmarknader
behöver vårt utbud omfatta alla komponenter (resa, bo, äta, göra & shoppa). Det ska
finnas tillräckligt många aktiviteter för att motivera minst tre dagars vistelse.
Paketering – Vi alla tillsammans behöver också koppla samman våra
produkter/erbjudanden till paket, i form av bo, äta, göra, resa eller delar av dessa
komponenter. Det kräver samverkan och engagemang för att vi ska bli starka
tillsammans. Vi ska utgå från våra teman och målgruppernas efterfrågan.
Kvalitetssäkring – För att vi alla ska bli framgångsrika i den starka konkurrensen
och våra gäster ska vilja återkomma och rekommendera oss till andra krävs att vi
håller en hög kvalitet. Det handlar om kvalitet i:
- hårdvaran/produkten
- vår service
- vårt bemötande / ”värdskap”
- vår tillgänglighet (öppettider, svarstider på offertförfrågan, bokningsbarhet,
skyltning, kommunikationer osv)
- Vi ska arbeta med etablerade kvalitetssäkringsmodeller som; vårt nationella
kvalitets- och hållbarhetssystem och Exportmognad.se. De företag som arbetar enligt
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dessa system är de som i första hand kommer lyftas fram i vår gemensamma
marknadsföring.
Uppmärksamma – Vi ska lyfta fram turismen och dess betydelse i Småland genom
media och i vår interna marknadsföring. Vi ska skapa ett årligt evenemang där vi ger
utmärkelser för bra insatser under året (dela ut Stora Turistpriset och andra priser
utifrån varumärkesplattformens kriterier etc)
Tematiska nätverk – Vi ska samla näringen och andra produktägare för att utveckla
nätverk kring teman med utvecklande plattformar både lokalt, regionalt och nationellt
(t ex ”Barnens Småland” med det nationella ”Natural Playground” för att få ut
Småland som Sveriges mest attraktiva familjedestination). Citybreak (ett av
marknadens bästa inspirations-, marknads-, sälj- och bokningssystem) ska vi ständigt
utveckla både som bokningsplattform och som en viktig säljkanal.
Tillgänglighet
- vidareutveckla webbportalen
- Utveckla samarbete med reseföretag, lokalt, regionalt, nationellt och internationellt
- Vidareutveckla Smålands skyltning vid de större vägarna med attraktiva och
informativa skyltar, gärna med digital funktion
- Öka tillgänglighet med ”Kulturstråk, Naturstråk, Barnstråk etc” med skyltning,
vandrings- & cykelleder samt inte minst skapa fler aktiviteter i dess anslutning
- Öppettider, skyltning, språkkunskaper














52

Ökad kunskap om målgruppernas behov
Se vad som saknas, var har vi de vita fläckarna? Hur kan de
utvecklas?
Inspirera till aktivitetsbolag för att få igång processen.
Kompetensutveckling, benchmarking
Förankring:
o Smålandsdagen – nätverk, kunskap
o Goda exempel från t ex Swedish Lapland Visit Scotland,
New Zeeland, Canada (små, mellan och stora aktörer)
o Digital plattform – kunskap, goda erfarenheter, ambassadörer
o Statements från ambassadörer – De stora destinationerna och
företagen i Småland, Ingvar Kamprad, landshövdingen m fl
o Processledare
Konkretisering:
o Tematiska nätverk för framtagande av nya bokningsbara
erbjudanden och paketering
o Processledare
o Goda exempel, dragare
o Lokala turism- respektive näringslivsansvariga
Digital plattform
o Kunskap, goda exempel, ambassadörer, test-hur småländsk
är du?, forum
En gemensam marknadsfunktion, för Småland, eventuellt i
bolagsform
Verka för tillskapande av incomingarrangörer
Ackreditering
Tävlingar/gala

Varumärkesplattform Småland

Varumärkeshierarki
Hur skapar vi då ett tydlig varumärke för Småland, och hur använder vi vårt
varumärke för att bli framgångsrika bland alla andra destinationer?
För att skapa ett tydligt varumärke i människors medvetande gäller det att bestämma
sig för ett unikt, tydligt huvudbudskap, ett koncept, som ger en tydlig bild i våra
målgruppers medvetande och låta det vara tongivande. Vi kan inte berätta om allt på
en gång, vi måste välja. Det är så alla starka varumärken byggs, oavsett om det är en
plats, en tjänst eller en produkt. Det gäller att först väcka uppmärksamhet för att
kunna skapa intresse för att sedan kunna berätta mer och påverka människor.
Beroende på vilka vi vill bjuda in och vad vi vill erbjuda måste vi också, utifrån
huvudbudskapet, kunna variera budskapen så det känns aktuellt, tilltalande och
lockande för just dem.

AIDA-modellen
I det här sammanhanget kan vi nämna en klassisk kommunikationsmodell, baserad på
tusenåriga regler för retorik, den så kallade AIDA-modellen:
A – Attention
Genom ett mycket tydligt och enkelt budskap som kommunicerar unikitet och
varumärkeslöfte skapar du uppmärksamhet i bruset.
I – Interest
När du väl har skapat uppmärksamhet gäller det att behålla åhörarens intresse genom
att berätta några väl valda intressanta godbitar.
D – Desire
När du väl fångat intresset skapar du en längtan efter att få veta mer.
A – Action
När du väl skapt längtan kan du ge ett erbjudande som får besökaren att välja och
boka din destination.

Vad är unikitet?
Unikitet handlar om att med koll på omvärlden identifiera och lyfta fram det som
ingen annan säger att de har och är. Att till exempel tala om ”Lilla London” eller
”Nordens Venedig” fungerar ganska dåligt för att sätta en plats på världskartan. Att
vara någons efterföljare är inte unikt, och dessutom finns det säkert fler platser i
världen som konkurrerar om att vara efterföljare till dessa två unika platser. Och
varför i hela friden skulle man välja att åka till ”Lilla London” istället för till ”äkta”
London? Nja, dessa epitet funkar nog allra bäst för de som redan bor i staden eller på
platsen. Vi måste fokusera på att berätta om det som ingen annan kan göra, säga eller
vara bättre än just vi i Småland.
Vad vore Paris utan Eiffel?
Många framgångsrika destinationer har arbetat på det här sättet sedan många, många
år, fast kanske utan att vara medvetna om det. Visst är Dalarna mycket mer än bara
Dalahästen och midsommarstången, Paris är mycket mer än Eiffeltornet, Båstad
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mycket mer än tennis och Gränna mycket mer än polkagrisar. Men när du nämner
några av dessa symboler eller företeelser, så är det dessa destinationers eller städers
namn som dyker upp i människors medvetande. Dessa symboler har funnits under
lång tid, och det är svårt att skapa nya, unika symboler som blir lika kraftfulla på kort
tid. Men det finns andra saker som man kan enas om och lyfta fram, till exempel
kända personligheter, händelser eller värden man gemensamt enats om, precis som
Småland nu har gjort i varumärkesarbetet.
Vad ger det mig?
När man ska välja vad som ska lyftas fram kan man naturligtvis berätta för besökaren
varför de, rent rationellt, ska besöka din destination. Du kan berätta om att Småland
har vacker natur, många sjöar, god mat, vacker kust, framstående författare, musiker
eller konstnärer och framstående industrier. Men det räcker inte. Du måste hitta
argument som gör att just den målgrupp du talar med får ett mycket starkt skäl att
vilja resa just hit! Vad är nyttan? Vad får jag för upplevelse? Vad ger det just mig?
Känslor skapar längtan
Rationella argument och nytta i all ära, men människan är inte bara rationellt
tänkande varelser. Vi är i allra högsta grad känslomänniskor. Därför ska
huvudbudskapet med fördel vara ett känslomässigt budskap. Varumärkets löfte och
position ska gestaltas så att det skapar en längtan hos mottagaren att vilja välja just
destinationen Småland.
Alla har rätt till sina känslor
En annan viktig aspekt för att ta plats i någons medvetande, är att du inte kan tala om
för någon annan vad den personen ska tycka eller känna. Att få människor att komma
till din destination genom att påstå ”Här får du bäst service” eller ”Här har du
trevligast” är lika dödsdömt som att en komiker med rationella argument försöker
övertyga sin publik om att han eller hon ÄR rolig. Människor måste själva få
bestämma om de får bra service, har trevligt eller har roligt. Det är besökarna som har
tolkningsföreträde.

Vad är unikt för Småland?
Vad har då Småland som är unikt? I den här varumärkesplattformen har vi redan
identifierat en hel del unika företeelser, erbjudanden och profilbärare.
I varumärkesplattformen har vi bestämt att:
Smålands kärnvärden är
Lekfull, jordnära, berikande, nytänkande
Smålands position ska vara
”Småland – Top of mind för lekfulla och berikande upplevelser i
Skogsland – Sjöland – Kustland – Ö-land”
Och Smålands varumärkeslöfte är:
”Your natural playground” – Lekfulla & berikande upplevelser och möten.
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Detta ska så småningom ”kokas ner” och gestaltas i ett unikt, tydligt, trovärdigt,
smakfullt, inbjudande och lockande huvudbudskap, ett koncept. Detta
kommunikationskoncept gestaltas i Smålands Brandbook, som är som en
instruktionsbok för alla aktörer som ska arbeta under varumärket ”…en del av
Småland”.

Vilka ska få använda vårt varumärke
och under vilka former/förutsättningar?
Vi ska verka för att så många som möjligt ska använda, realisera och kommunicera
varumärket Småland. För att vara med i våra gemensamma satsningar, använda vår
grafiska profil och finnas med på vår digitala plattform kommer vi dock att ställa
krav på att man efterlever riktlinjerna i Smålands Brandbook.Vi kommer också att
tillhandahålla bild- och textbank, där man kan hämta inspiration och stöd.
Alla branscher skall vara välkomna, men vårt uppdrag är besöksnäringen och vi
kommer därför att prioritera dessa företag och de som påverkar bilden av Småland i
omvärlden.

Villkor för samverkan
Ett framgångsrikt varumärke kräver villkor för de som ska vara med i de
gemensamma satsningarna och kommunicera varumärket Småland.
En Smålandspartner ska:
 Uppfylla vissa etiska krav
 Ha genomgått varumärkesprocess fysiskt (processledare eller annan
regional/lokal funktion)
 Vara ”smålandsmogen” och känna till plattformens regelverk, samt
följa riktlinjerna i vår Brand book
 Vara exportmogen för internationella marknadssatsningar
 Ha genomgått kvalitetssäkring

Budskap eller avsändare?
I många liknande varumärkesarbeten skiljer man på om varumärket är ett budskap
eller en avsändare. Till exempel har Stockholm Business Region som äger
varumärket ”Stockholm – The Capital of Scadinavia” bestämt att detta är ett budskap,
inte en avsändare.
Beroende på i vilket sammanhang, till vilken målgrupp på vilken marknad används
”…En del av Småland” på lite olika sätt och varierar mellan att vara budskap och
avsändare. I all platsmarknadsföring är det naturligtvis viktigt att tala om VAR
platsen ligger – hur ska annars besökarna hitta hit? Kommunicerar vi på en utländsk
marknad där Sverige är känt, men inte Småland, är det viktigt att man först förstår att
Småland ligger i Sverige. Kommunicerar vi med människor som känner till en
destination i Småland mer än namnet Småland, kommuniceras det först och står som
avsändare tillsammans med Småland.
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Utgå från besökarna!
Allt framgångsrikt varumärkesbyggande och marknadsföring utgår från kunden. Det
viktiga är inte att berätta det du vill säga. Det viktiga är att berätta det dina kunder vill
höra. Med andra ord: Utgå alltid från besökarnas kunskap och behov.
Många starka varumärken
Småland är stort och har många starka varumärken och destinationer. Några av dessa
varumärken och destinationer kan vara enskilt starkare än varumärket Småland på
vissa marknader och mot vissa målgrupper. Och så kan det säkert vara, åtminstone för
vissa målgrupper på vissa marknader. När vi skapar rekommendationer och riktlinjer
för hur varumärket ska kommuniceras är det helt utifrån hur vi når störst framgång
hos flest människor. Här måste kunskapen om våra målgrupper, vem vi vill nå och
varför, vara vägledande. Är till exempel Varumärket ”Orrefors” mest välkänt på en
viss marknad, ska naturligtvis varumärket Orrefors lyftas fram men ”…En del av
Småland” bör vara avsändare. Ska vi, till exempel via Visit Sweden, nå en utländsk
marknad där Småland är okänt, blir det däremot ”Småland in Sweden” som är
avsändaren.
Tema blir huvudbudskap
När det gäller att etablera Småland utifrån ett intresse eller ett tema använder vi oss
av varumärket ”…En del av Småland” som en tydlig avsändare. Här handlar det i hög
grad om att skapa en bild, en image, av Småland i anknytning till temat och med
utgångspunkt från besökarens intressen! Som vi tidigare nämnt har vi utifrån
Smålands vision, kärnvärden, position, målgrupper och marknad fastställt några
huvudteman:







Barn & Familj
Natur & Äventyr
Kultur & Design
Det goda livet
Evenemang
Möten & konferenser

Utifrån dessa huvudteman skapas sedan erbjudanden och paket i samverkan mellan
olika destinationer, produkter och tjänster som tillsammans ger starka
reseanledningar. Det kan till exempel vara matresor, blomsterresor, fiskeresor,
designresor, historieresor eller sagoresor. Här är upplevelsen huvudbudskapet och
”…En del av Småland” avsändaren.

Riktlinjer nationellt
Förslag till riktlinjer för hur vi ska använda varumärket nationellt (var, när och
hur)
Var – Överallt där vi berättar om Småland.
När – Alltid i våra gemensamma satsningar, i andra fall önskar vi att Småland finns
med så ofta som möjligt i all form av kommunikation från småländska aktörer.
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Hur
– När vi gör gemensamma satsningar är kravet att vi följer riktlinjerna i vår
Brandbook. Ska Smålands gemensamma ”logga” användas i ett sammanhang som
inte Partnerskap Småland driver, ska en avstämning ske med regional och/eller lokal
turismorganisation först.
– När enskilda destinationer och/eller anläggningar gör kampanjer och
marknadsföring i Sverige är det önskvärt att ”…En del av Småland” finns med.
– Det finns destinationer och anläggningar som har ett starkt nationellt varumärke
mot vissa givna målgrupper. I det fallen ska givetvis dessa lyftas fram starkast, men
Småland bör finnas med som ett budskap. ”Använd det starkaste varumärket främst”

Riktlinjer internationellt
Förslag till riktlinjer för hur vi ska använda varumärket internationellt (var,
när och hur)
Var – På marknader där kännedomen kring Småland är hög arbetar vi under
varumärket Småland, annars i koppling till Sverige eller Skandinavien
När – När vi arbetar med imagemarknadsföring verkar vi fullt ut under Småland som
paraply och följer vår Brandbook
Hur
– I vissa avgränsade satsningar mot givna segment kan enskilda destinationer
och/eller anläggningar fronta, men ”En del av Småland” ska alltid finnas med
– I satsningar med Visit Sweden och/eller i samarbeten med återförsäljare, resebyråer,
transportörer verkar vi under paraplyet och varumärket Småland

Implementering av varumärkesplattformen
Implementering betyder att gå från ord till handling. Innehållsrika dokument i
all ära, men nu gäller det att börja arbeta konkret och omsätta teorierna i
praktiken!
Det första steget vi nu behöver ta är implementering av vår varumärkesplattform. För
att lyckas med det behöver vi få alla aktörer i Småland att känna ett ”ägandeskap” till
varumärkesplattformen. Det innebär att alla behöver se nyttan för Småland likväl
som för den egna verksamheten samt ta ett ansvar för genomförandet.
Vi behöver därför :
 Arbeta enhetligt och uthålligt och förankra brett
 Ta fram tydliga delmål som vi ska följa upp och fira när vi når
 Ta fram en plan för vår interna marknadsföring
 Ta fram en extern kommunikations- och mediestrategi
 Arbeta aktivt för att stärka vårt utbud, ta fram nya
målgruppsanpassade, bokningsbara erbjudanden inom våra teman
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Implementeringen består av tre steg




Förankring, vilket innebär att alla måste få tillfälle att höra, läsa,
reflektera samt samtala om strategin och dess möjligheter för
Småland och deras egen verksamhet
Konkretisering, innebär att omvandla den övergripande strategin till
konkreta handlingsplaner i sin egen verksamhet
Operationalisering, betyder att vi lever vår varumärkesplattform,
dvs vi agerar, utvecklar och kommunicerar utifrån den

Hur skapas ansvarstagande?
Att få alla aktörer att se nyttan för sin egen verksamhet innebär att de övergripande
målen måste konkretiseras så varje aktör känner sig delaktig. Ansvarstagande byggs
över tid och måste alltid relateras till den egna verksamheten, ”What’s in it for me?”

Intressenternas drivkrafter

Tid
Delegering
Acceptan
Kunskap s

Delaktighe
t

Info

Engagemang
Besöksnäringen påverkar en rad olika intressenter: Kunderna, det vill säga besökarna
vill ha prisvärda och minnesvärda upplevelser av hög kvalitet. Producenter och
entreprenörer vill ha avkastning på investerat kapital och förverkliga sina affärsidéer i
enlighet med sina mål och drömmar. Smålands medborgare får ett utökat utbud av
upplevelser att känna stolthet över och bättre samhälsservice, samtidigt som
besöksnäringen också innebär ökad sysselsättning och inkomster till den offentliga
förvaltningen vilket kan investeras i hållbara satsningar och infrastruktur. För att
skapa en framgångsrik implementering, engagemang och ansvarstagande är det
viktigt att både tydliggöra och förstå olika intressenters drivkrafter och hur allt hänger
ihop med varandra.
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Övergripande planer
Utifrån varumärkesplattformen tas en lightversion av innehållet och en grafisk profil
samt bilder och illustrationer fram vilket sammanställs och gestaltas i en tydlig och
lättillgänglig Brandbook. Med varumärkesplattformen som grund fastställs och
anpassas också implementeringsplaner, destinationernas/kommuneras strategier och
marknadsplaner samt tematiska satsningar utvecklas.
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Tillsammans gör vi
det möjligt…
För att vi ska kunna utveckla turismen i Småland, skapa tillväxt i
besöksnäringen och ökad sysselsättning är det viktigt att alla arbetar för de
gemensamma målen. Därför är din kompetens, din kreativitet och ditt
engagemang oerhört viktigt!
Vi vill gärna att du kommer med i vårt fortsatta utvecklingsarbete. För att stärka
besöksnäringen i Småland krävs det att alla aktörer känner lust, glädje och nytta i att
samverka och dra åt samma håll. Det krävs att vi visar mod, tillit, tydlighet,
konsekvens och uthållighet. Det är dags att vi kavlar upp ärmarna och krokar arm. Nu
gör vi det tillsammans!

Mer information om projektet hittar du på hemsidan www.partnerskapsmaland.se

Vi som tagit fram den här varumärkesplattformen
I bilagan hittar du namn på alla de som deltagit i varumärkesprocessen.
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Vi som tagit fram den här varumärkesplattformen
Styrgrupp
Lena
Lena
Christina

Larsson
Stävmo
Thorstensson

Smålands Turism AB
AB Destination Småland
Regionförbundet i Kalmar län

Varumärkesgruppen
Nils-Magnus
Stina
Tuva
Wiola
Stine
Ronny
Annika
Sofie
Anders
Helena
Magnus
Carl-Johan
Marie
Herman
Anna
Sofie
Mikael
Victoria
Klas
Elisabeth

Angantyr
Porsgaard
Bojstedt
Hägglöf
Breum-Appelqvist
Linberg
Nilsson
Magnusson
Borgehed
Nordström
Nyman
Helgesson
Skeppstedt
Larsson
Mellergård
Gunnarsson
Fransson
Jansson
Wedin
Eriksson

Astrid Lindgrens Värld
Västervik
Högsby
Kalmar
Glasriket
Kalmar Airport
Leader Linné
Huseby Bruk
Tingsryd
Destination Jönköping
Wallby Säteri
Regionförbundet Jönköpings län
High Chaparall
Jönköping Airport
Medborgarkontoret Emilkraften
Attraktiva Oskarshamn – For You Consulting
FlySmaland
Linnéuniversitetet
Linnéuniversitetet
Partnerskap Småland

Referensgrupperna
Agneta
Amanda
Anders
Anders
Anette
Ann
Ann
Anna
Anna
Anna
Anneli
Anneli
Ann-Louise
Ann-Marie
Ann-Marie
Antje

Bäckström
Gisby
Östlund
Lindström
Fransson
Telehagen
Johnsson
Tillberg
Hogenfält
Johnsson
Svensson
Andersson
Glader
Fagetröm
Thaung
Rohde

Bulldog Gunnar Ström AB
Turismprogramet Linneuniversitetet
Västerviks Kommun
Evenemangsutveckling i Västervik AB
Alvesta kommun
Berättarverkstan
Jönköpings kommun, Kultur
Smålands Turism AB
Sånna Gård Markaryd
Tändsticksmuseet
Skogsupplevelser Eriksgården
Linnéuniversitetet
Vimmerby Turistbyrå
Emmaboda kommun
Småland Check-in
Camping Hultsfred

Arne
Bengt
Bo
Britt-Louise
Caisa
Camilla
Camilla
Camilla
Camilla
Carina
Carola
Carola
Carolina
Carolina
Catharina
Cathrine
Cathrine
Christer
Christer
Christian
Christin
Christina
Christina
Christina
Christina
Dan
Daniel
Daniel
Detlef
Dorotta
Eje
Emelie
Eva
Eva-Christine
Eva-Marie
Folke
Gerd
Gitte
Gunnar
Gustav
Göran
Hanna
Hans
Heinz
Helen
Helén
Helene
Inga-Maj
Ingela
Inger
Ingrid
Jan
Jan
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Arvidsson
Sjöström
Kärreskog
Berndtsson
Björndal
Larsson
Lindblad
Peterson
Rosberg Sandblad
Ödebrink
Söderbom
Roser
Andersson
Thaysen
Petersson
Rydström
Jansson
Wettborn
Fredriksson
Holzer
Ranshede
Larsson
Dannesäter
Moths
Dahlén
Stille
Marin
Folkesson
Sannemüller
Linga
Wadebro
Johansson
Simonsson
Hermansson
Hagström
Solheim
Lansler
Frandsen
Ström
Alsiö
Ehn
Nilsson
Palmgren
Arnz
Karlsson
Stenow
Svensson
Johansson
Svanström
Arvidsson
Samuelsson
Hardebrant
Evanson

Värnamo Camping
OKB Restaurang AB
Styrelse Smålands Turism AB
Blidingholms Gård/Tingsryds Kommun
Destination Sommenbygd - Tranås United
Linnéuniversitetet
Smålands Turism AB
Smålands Turism AB
AB Glasriket
Styrelsen Smålands Turism AB
Fur Feriecenter
Hultsfreds kommun
Söderhult
AB Glasriket
Emmaboda kommun
Destination Småland
LRF, Landsbygdsturism i Jkpg län
Madesjö Hembygdsmuseum
base1
Markaryd Turistbyrå
Ölands Gymnasium
Högsby
Vetlanda
Högsby
Ordf. Värnamo Turism
First Hotell Witt Kalmar
Regionförbundet södra Småland
Aboda Äventyr
Jönköping läns museum
Strandaportalen
Regionförbundet södra Småland
Ljungby kommun turistbyrå
Smålands Turism AB
Orrefors Kosta Boda AB
Styrelse Smålands Turism AB
Styrelse AB Destination Småland
Oskarshamns Turistbyrå
Bulldog Gunnar Ström AB
Linnéuniversitetet Kalmar
Hultsfreds kommun
Region Blekinge
Isaberg Konferens & Event
Lessebo kommun
Växjö & Co
Virum Älgpark
Stiftelsen Isabergstoppen
Ljungby kommun turistbyrå
Figeholm Konferens AB
JHT Konsult AB
Ramkvilla Outdoor Activity

Varumärkesplattform Småland

Jarl
Jenni
Jennie
Jenny
Jenny
Jenny
Jimmy
Joakim
Johan
Johan
Johanna
Josefin
Josefin
Josephine
Karin
Karin
Karin
Karin
Karin
Karin
Karin
Karl
Kerstin
Kerstin
Kjell-Åke
Laila
Lars
Lars
Lars
Lasse
Leif
Lena
Lennart
Lina
Linda
Lise-Lotte
Lotta
Lotta
Maggie
Magnus
Magnus
Maik
Maj-Britt
Malin
Marcus
Margareta
Maria
Maria
Marie
Matilda
Matz
Michaela
Mikael

Karlsson
Leppelt
Ahlqvist
Bäckström
Roloff
Grosskurth
Strand
Swahn
Lind
Lindfors
Stejdahl
Nilsson
Granrot
Lemethy
Fritz
Nilsson
Henriksson
Darlington
Ringblom
Ekebjär
Eriksson
Lindow
Granlund
Hallberg
Gustavsson
Hendrix
Carlsson
Grehn
Arvidsson
Björck
Wictorén
Göransson
Ahlstedt
Hultberg
Myrendal
Gustafsson
Alnemo
Karlsson
Larsson Alldén
Strandman
Lilja
Rohde
Larsson
Albertsson
Axelsson
Arteus Thor
Lönnborg
Runosson
Nilsson
Brandell
Magnusson
Rogal
Eriksson
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Styrelse Smålands Turism AB
Hultsfreds kommun
Ljungby kommun turistbyrå
FOREX Bank AB
Destination Kalmar AB
Vetlanda
Linnéuniversitetet
Nässjö Järnvägsmuseum
Destination Jönköping
Styrelse Smålands Turism AB
Nässjö Kommun
Destination Småland
Ljungby kommun turistbyrå
Linnéuniversitetet
Värnamo Turism
Tingsryds kommun
Vaggeryds kommun
exportrådet
Sagolika Höö
Regionförbundet i Kalmar län
Stiftelsen Gisleparken
Gnosjö kommun
Hjortseryd
Destination Småland
Isabergs Fritidsby
NilsHolgerssonsVärld
Glasrikets skatter i Orrefors
Mullsjö Kommun
Turskap AB
Regionförbundet i Kalmar län
Tofvehult Kafé
Nässjö Järnvägsmuseum
HULTBERGMARTENS
Värnamo Turism
Torsås kommun
Eksjö kommun
Risebo&Turism
Nordic Choice Hotels
Asa herrgård
Camping Hultsfred
Hätteboda
Hultsfreds kommun
Eksjö kommun
Styrelse AB Destination Småland
Hotell Terazza
Teleborgs Slott
Stiftelsen Isabergstoppen
Drivhuset
Magnusson&Kennberg
Ljungby kommun turistbyrå
Leader Linné
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Mimmi
Mimmi
Mona
Monika
Nils-Erik
Ola
Ola
Oskar
Otto
Patrik
Pelle
Pepijn
Per
Per
Pernilla
Peter
Peter
Peter
Petra
Pia
Piroska
Pär
Robert
Roger
Roland
Ronny
Rose-Marie
Sara
Selma
Sofia
Stefan
Stefan
Sten
Stephan
Susanna
Susanne
Sören
Ted
Tommy
Tove
Ulf
Ulf
Ulla
Ulrika
Ulrike
Verona
Weronica
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Ysner Harrisson Linnéuniversitetet
Mannheimer
Kalmar Slott
Kluft Carlsson
galleri Vemboö
Anefur
Smålands Turism AB
Gustafsson
Nybro Kommun
Abrahamsson
Korrö STF
Lundmark
Landstinget Jönköpings län
Lind
DNIL Service
Seitz
Adventure of Småland
Johansson
Wisingsö
Lindström
Lilla Bölö Gård
Klaassen
Ork-idé HB
Pettersson-Löfqvist Linnéuniversitetet
Larsson
Klintberg
AB Glasriket
Petersson
Gislaveds kommun
Knutsson
Växjö & Co
Göransson
Tofvehult Kafé
Gustafsson
Oskarshamns Turistbyrå
Kjellerstedt
ReseGruppen Grupp&Konfererensresor
Kallay
Vimmerby Turistbyrå AB
Svensson
Stylt
Glader
Emilkraften i Mariannelund
Carlsson
galleri Vemboö
Gustbée
Regionförbundet södra Småland
Waumans
EMventure AB
Lindström
Växjö Citysamverkan
Öst Grundemark Linnéuniversitetet
Mehmedovic
Linnéuniversitetet
Johansson
Linnéuniversitetet
Johnson
Destination Kalmar AB
A. Johansson
Fur Feriecenter
Janér
Regional Matkultur Småland
Lund
Värnamo Kommun
Windh
Lyckans Guesthouse
Gustafsson
Wisingsö
Westerholm
Trollskogens stuguthyrning
Lindquist
Oskarshamns kommun
Gustavsson
Region Blekinge
Martens
HULTBERGMARTENS
Axelsson
Småland Airport
Berg
Vimmerby Turistbyrå AB
Gradeen
Värnamo Kommun
Pettersson
Länsstyrelsen i Jönköpings län
Dück
LRF, Landsbygdsturism i Jkpg län
Frings-Arns
Virserums Hembyggsparkförening
Stålered
Emmaboda kommun

Varumärkesplattform Småland

