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Sammanfattning 

Under en praktikperiod i det medie –och kommunikationsvetenskapliga programmet fick jag 

2014 chansen att lära mig mer om VisitSwedens arbete på plats i Spanien. Det gav mig 

mersmak, och våren 2015 var jag tillbaka på kontoret i Barcelona. VisitSweden arbetar med 

att marknadsföra varumärket Sverige, svenska destinationer och upplevelser internationellt.  

Visionen är att öka omvärldens lust till Sverige.  

Deras kombination av turism, kommunikation och PR gjorde att arbetsplatsen var en perfekt 

praktikplats för mig att lära mig mer om en bransch som jag alltid har varit nyfiken och 

intresserad av. Tack vare att medarbetarna på kontoret använder svenska, engelska och 

spanska i sitt arbete, gjorde givetvis att jag dagligen fick öva mig i. Jag fick dessutom utöka 

mitt ordförråd i engelska och spanska med nya termer från kommunikationsbranschen, 

eftersom medarbetarna är flerspråkiga.  

På VisitSweden Spain lärde jag mig också att planera kampanjer och evenemang, hantera 

sociala medier, samla presskontakter och göra omvärldsanalyser. Det var konkreta uppgifter 

där jag kunde använda mina teoretiska kunskaper i praktiken och koppla arbetet till min 

hemstad Örebros destinationsutveckling. Men framförallt lärde jag mig hur viktigt det är med 

goda relationer och flexibilitet, och inte minst hur viktigt det är att trivas med kollegorna och 

att ha roligt på jobbet.  
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Inledning  
Jag inleder min praktikrapport med stora ord när jag skriver att VisitSweden Spain i 

Barcelona har varit ett drömjobb som gått i uppfyllelse. Olikt de flesta drömmar, har 

verkligheten infriat mina höga förväntningar och dessutom lärt mig mer än vad jag vågat 

hoppats på.   

Redan när jag som 15-årig började jobba extra hos turistbyrån i min hemstad, bläddrade jag i 

drömmande VisitSwedens reklambroschyrer. Turism och kommunikation var en kombination 

som redan då intresserade mig, men som jag inte visste skulle styra både mitt val av 

utbildning och arbetsplats. Nu, snart 10 år senare, har jag praktiserat på VisitSwedens 

utlandskontor i Barcelona för andra gången och bläddrar återigen i broschyren. Denna gång är 

det inte en dröm utan ett resultat av tre års studier i media och kommunikation, spanska och 

turism, hårt slit och mycket nöje.   

Jag är glad att kunna avsluta min kandidatexamen inom media och kommunikationsvetenskap 

vid Örebro universitet med en termins praktik på VisitSweden. Det knyter samman 

utbildningen med mina intressen och förhoppningar om arbete i framtiden. Jag har läst teorier 

inom kommunikation och lärt mig praktiska verktyg inom media, samtidigt som jag 

kompletterat med kurser i spanska och turism. Med det i ryggsäcken har jag känt mig väl 

förberedd inför arbetet, även om erfarenheter från arbetsfältet i en del fall betyder mer än 

kunskaper från skolbänken.   

På VisitSweden har jag arbetat med sociala medier, kampanjer och event. Jag har haft rollen 

som assistent till min handledare och Spaniens Social Media Manager, vilket har gjort att jag 

har tagit del av de flesta av hans uppgifter. Men jag har också fått chans att sköta egna sysslor 

och själv skapa kontakter på marknaden, vilket har gett mig stort eget ansvar och mycket 

frihet.   
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Bakgrund 
VisitSweden är ett kommunikationsföretag som till hälften av ägs av svenska staten genom 

Näringsdepartementet och till hälften av svensk besöksnäring genom Svensk Turism AB. De 

arbetar med att marknadsföra varumärket Sverige, svenska destinationer och upplevelser 

internationellt. Vision är att öka omvärldens lust till Sverige. Organisationen hette tidigare 

Sveriges Rese- och Turistråd AB, men 2006 ändrades namnet till det mer internationellt 

gångbara VisitSweden.  

Via sina 12 lokala kontor i olika städer i världen arbetar de nära sina målgrupper, vilket är 

viktigt för att snappa upp den lokala kulturen. I koncernen finns 87 medarbetare anställda, där 

de flesta arbetar på huvudkontoret i Stockholm. 62 av dem är kvinnor, vilket med råge 

överträffar deras jämställdhetsmål som var minst 40 % kvinnor i ledande organisationer 

(VisitSwedens årsredovisning 2014, s. 35).  

Förra året var VisitSwedens mest framgångsrika någonsin och de menar att 

varumärkesplattformen får Sverige att höras och synas i det mediala bruset, enligt deras 

kommunikationsguide (VisitSweden årsredovisning 2014, s. 35f). Detta gör de bland annat 

genom att lyfta fram olika, väl utvalda, ämnesområden: mat, design/mode, hållbarhet, natur 

och friluftsliv, litteratur och film samt svensken och livsstilen. Utifrån dessa rubriker skapas 

varumärket Sverige genom imagemarknadsföring. Deras strategi kan jag likna vid ryggraden i 

organisationen, vilket under det senaste åren har utvecklats mer mot nationbranding. I den 

senaste årsredovisningen (2014) framgår det att fler affärssamarbeten och digitala kanaler är 

viktiga strategier för framtiden, där bland annat Vision2020 ingår.  

Vision 
"Strategin formulerar en kaxig vision: Med fokus på hållbarhet ska vi fördubbla svensk 

besöksnäring på tio år." (Nilsson, 2010) Så beskrivs målbilden för svensk besöksnäring av 

Svensk Turism. Det är de som representerar över 10 000 företag och organisationer i det 

samägda Svensk Turism och även näringens ägarrepresentant i VisitSweden. I konkreta 

siffror innebär en fördubbling av den näring som idag omsätter 500 miljarder kronor och ska 

göra Sverige till ett naturligt förstahandsval för den globala resenären.  

Sveriges bild i utlandet ska ge konnotationer till ett "... modernt, spännande, naturnära och 

hållbart besöksmål" (Svensk Turism 2010, s. 7). Det är också viktigt att Sverige framställs 

som en kombination av upplevelser både i natur och i storstad, som ett givet resmål när andra 

europeiska storstäder har "betats av".   
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Utlandskontoren  
Genom sina utlandskontor arbetar VisitSweden nära målgrupperna i dessa 12 länder, eftersom 

behoven och önskemålen kan skilja sig markant från varandra beroende på den lokala 

kulturen. Tack vare att utlandskontorens anställda ofta har starka lokala kopplingar till landet i 

fråga, som att vara födda eller uppvuxna där, känner de till målgruppens profil. Via 

utlandskontoren fångar de kulturen, trenderna, resebehoven, tillgängligheten, den lokala 

livsstilen, den aktuella debatten och kännedomen om Sverige: "VisitSwedens personal på 

utlandskontoren plockar upp dagens buzz på väg till jobbet och integrerar det lokala 

dagsaktuella i kommunikationen." (VisitSwedens årsredovisning 2014, s. 5).  På kontoret i 

Barcelona arbetar 2 personer, som båda är tre– och fyrspråkiga och har kunskap om såväl den 

spanska som svenska livsstilen. Under rubriken Kommunikationsavdelning i Barcelona 

beskriver jag mer ingående mina kollegor.   

Kommunikationsavdelningen  
Varje utlandskontor har sin egen kommunikationsavdelning, Det bero på de olika 

målgrupperna i varje land, som jag tidigare nämnde. På lokalkontoret i Barcelona finns Johan 

Cavallini som är Country manager med ansvar för Spanien och Italien, samt Israel Úbeda, 

som är ansvarig för PR, Social Media och Internet Communication. Min handledare har under 

dessa månader varit den sistnämnda och jag har till största delen assisterat honom i hans 

arbete.  

Kommunikationsuppgifter  
I Spanien är marknadsföringen riktad mot spanska så kallade DINKS, resenärer med ”double 

income no kids”. Målgruppen är med andra ord relativt ung, 25-44 år, och reser helst till våra 

storstäder Stockholm och Göteborg för att uppleva den svenska maten och drycken, kulturen 

och livsstilen. Men en annan del av den spanska DINK-målgruppen tilltalas av friluftslivet, 

den unika allemansrätten och exotiska naturen. De vill oftare än andra resa till Sverige över en 

långhelg eller “kort-vecka”. De ser sig själva som idérika, de vill prova mycket och letar alltid 

efter nya saker att göra. (VisitSwedens Årsredovisning 2014, s.10)  

Enligt VisitSwedens marknadsprofil för Spanien läser spanjorer mindre dagspress än övriga 

européer men använder sig däremot i större utsträckning av digitala medier. Just därför är 

VisitSwedens arbete fokuserat på sociala medier mot den spanska målgruppen. Ett exempel 

på det är att VisitSwedens spanska Facebooksida är den tredje mest ”gillade” av de länder 

som marknadsför sig på den plattformen (efter USA och Tyskland). I förhållande till 
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marknaderna i dessa länder är Spaniens placering i toppligan ett tecken på storsatsningen på 

marknadsföringen via sociala medier.  

Statistik från 2015 visar också att den spanska marknaden ökar mest (27,9%) i antalet 

gästnätter i Sverige. Det innebär en ökning på 1452 stycken fler övernattningar i förhållande 

till samma period föregående år. Dessa siffror är tecken på att allt fler spanjorer lockas av 

Sverige som destination och att VisitSwedens arbete på plats i Spanien gynnar den 

utvecklingen. (VisitSwedens Årsredovisning 2014, s. 3)  

Praktikuppgifter   
Min roll på VisitSweden Spain har framförallt varit som kommunikatör med inriktning på 

sociala medier. Jag har även fått provat på arbetet som eventsamordnare och projektledare. 

Som jag redan har nämnt, är utlandskontoret i Barcelona relativt litet med sina två anställda 

vilket gör deras arbetsroller väldigt skilda åt. Min handledare sköter till exempel även 

samarbeten och evenemang, trots att hans titel är Social Media Manager.  

Arbetet på VisitSwedens kontor i Barcelona har varit väldigt varierande, vilket jag fick erfara 

redan under den förra praktikperioden (maj-juni 2014). Därför var jag beredd på att 

uppgifterna skulle växla, både i fråga om intensitet och variation. Ibland var arbetet mer 

intensivt och friare, medan det andra gånger var det mer stillsamt och monotont. Mer konkret, 

har det inneburit att jag själv har gett förslag till arbetsuppgifter som de har uppmuntrat till. 

Jag tycker att det har varit bra med ”frihet under ansvar” då det både har krävt arbetsinsatser 

från mig och tillit från mina kollegor. Jag har dock gjort många av mina huvudsakliga 

uppgifter i samarbete med min handledare Israel. Det har både varit roligare och säkrare att 

arbeta tillsammans, eftersom vi kunnat fråga varandra och diskuterat nyanser i våra respektive 

modersmål, svenska och spanska. Hans bakgrund som spanjor i Sverige har varit till stor hjälp 

för mig personligen som svensk i Spanien.  

Eftersom kontoret är litet och de anställda är få, kommer arbetslaget nära varandra. Jag 

upplevde att de har tagit tillvara mina åsikter och kunskaper när jag har tyckt till och lagt fram 

idéer. Med färska kunskaper från universitetsvärlden och ett annat perspektiv, som ung, 

kvinna och svensk, tycker jag att jag många gånger har bidragit med en annan vinkel. 

Exempelvis känner jag till andra delar av Sverige, både geografiskt och kulturellt, som kan 

vara värda att marknadsföra. Exempel på det är musikevenemanget Viking Music, som är 

skandinaviska musikuppträdanden i Barcelona, och svenska dagar som uppmärksammas 
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som ”rocka sockan” och ”pannkaksdagen”. På så sätt har vi kompletterat varandra och 

breddat den bild av Sverige som vi förmedlat utåt.  

I VisitSwedens Årsredovisning från 2014 framgår det av en undersökning att medarbetarna 

ser organisationen som en trygg plats med god stämning. I samma rapport beskrivs också 

möjligheterna att påverka och ta eget ansvar som VisitSwedens styrkor. Jag märkte av samma 

anda på lokalkontoret i Barcelona och trivdes i den goda stämningen och med det fria 

arbetssättet under ansvar. När medarbetarna trivs på sin arbetsplats är jag övertygad om att det 

speglar av sig i resultatet på jobbet.  

Omvärldsbevaka 
"Omvärldsbevakning eller omvärldsanalys innebär att man söker skapa sig en föreställning 

om hur omvärlden ser ut och hur den kommer att se ut." (Larsson 2008, s. 98) Författaren 

menar vidare att varje organisation behöver bevaka sin omvärld, men att det kan ske på två 

sätt. Ett är att ständigt uppdatera sig om vad som sker i världen, ett annat är att göra analyser 

inför organisationens aktiviteter. (Ibid, s. 97) En daglig arbetsuppgift under min praktik på 

VisitSweden var just att omvärldsbevaka nyheter och andra händelser på sociala medier. Jag 

läste de största svenska dagstidningarna på nätet, scannade sociala medier som Twitter och 

Facebook samt uppdaterade mig via interna utskick. Syftet med detta var att få reda på 

intressanta händelser att publicera på VisitSweden Spains sociala kanaler. Det var även viktigt 

för att vara uppdaterad om läget i världen och kunna hålla rätt ”ton” i den externa 

kommunikationen.   

Uppdatera sociala medier  
En av mina första arbetsuppgifter blev att arbeta med VisitSweden Spaniens officiella sociala 

mediekanaler, som är Twitter och Facebook. Där publiceras dagligen nyheter, länkar och 

bilder med syfte att marknadsföra Sverige. Fokus ligger på att uppmärksamma Sverige, 

svenskar och den svenska livsstilen på spanska. I skrivande stund har det spanska kontorets 

Facebooksida över 36 000 likes och är VisitSwedens tredje största sida.  

Kommunikationen på Twitter och Facebook sker med du-tilltal, vilket ger en direkt kontakt 

med följarna. Larsson menar att individen bör stå i centrum för kommunikationen, vilket 

betyder att samtalstonen blir personlig (Larsson, 2002 s. 102f). Det är viktigt för en informell 

kontakt mellan organisationer och målgruppen med mål att skapa en ömsesidig interaktion 

(Ibid, s. 86).   



8 
 

Jag har också lärt mig hur de flesta nyheter och events kan vinklas till den tänka målgruppen. 

Att tänka ”vad har de för nytta av detta?” istället för ”hur får vi (organisationen) ut något av 

detta?” har varit till stor nytta. Även att se ur målgruppens perspektiv har varit en givande 

insikt som praktiken på VisitSweden definitivt har bidragit med.  

Samla presskontakter  
En av de större uppgifterna jag gjorde under praktiken var att sammanställa dokument över 

journalisters kontaktuppgifter, uppdelade i grupper efter deras fokusområden. Anledningen 

var att underlätta min handledares arbete när han skickar pressmeddelanden och 

evenemanginbjudningar. Exempel på det var Mobile World Congress i Barcelona, där många 

journalister inom teknikbranschen behövde få information om Sveriges bidrag till mässan.  

Tack vare sammanställningen gick det snabbt och smidigt att skicka ut informationen.   

Journalisternas fokusområden var teknik, gastronomi och design, vilka ligger i linje med 

VisitSwedens ämnesområden (VisitSweden, 2014). Kontaktuppgifterna till dessa förde jag 

senare in i en mediedatabas via företaget Cision Point. VisitSweden använder Cision Point för 

vissa kommunikationslösningar, som till exempel att samla mediekontakter och söka nya 

kontakter inom relevanta företag. Jag vidareutbildades även genom Cision Point, tillsammans 

med andra kommunikatörer från andra VisitSweden-kontor runt om i världen.   

Kontakten med media är en viktig del av PR-verksamheten, både enlig min praktiska 

erfarenhet från praktiken och utifrån vad jag lärt mig från teorin. Larsson tar upp massmedier 

som den redaktionella verksamheten inom TV, radio och tidningar. Han menar vidare att det 

är viktigt med kontakten till dessa, fast de ska hanteras som en målgrupp i sig – inte en kanal 

(Larsson 2008, s. 265). Eftersom medierna har stor makt och inflytande över sina 

läsare/tittare/lyssnare bör man komma ihåg att de inte går att styra. Vad som i slutändan 

publiceras eller omnämns är deras beslut och inte PR-personens. Därför ska mediekontakter 

hanteras varsamt, ärligt och korrekt och inte försöka styras i önskad riktning (Ibid, s.267).   

Planera PR-evenemang  
Under våren 2015 anordnades en kortfilmsfestival, Mecal, i Barcelona. Sverige var Mecals 

gästland under festivalen vilket gav stor publicitet för svensk kultur i allmänhet och svensk 

kortfilm i synnerhet. Jag medverkade från VisitSweden Spanien i planeringen och 

genomförandet av den avslutande svenska cocktailen, som arrangerades i samband med 

Stockholm Visitors Board i Stockholm. Evenemangets viktigaste syfte var att sprida intresset 

för svensk kultur till så kallade opinionsledare. Medial synlighet är ett sätt att öka 
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kännedomen och kunskapen om Sverige som resmål, enligt VisitSwedens 

kommunikationsplan (VisitSweden, 2014).   

Enligt Larssons olika definitioner av planering av kommunikationsinsatser, tycker jag att 

VisitSwedens cocktail hamnar inom projekt -och kampanjplanering (Larsson 2008, s. 130). 

Kampanjer är visserligen inte en huvudsyssla för VisitSweden Spain, men väl ett viktigt sätt 

att nå ut med budskapet om Sverige till sina målgrupper. Det är, i denna organisations fall, 

både ett sätt att informera om landet och att påverka bilden av landet.  

Larsson menar att ett krav för en lyckad kampanj är att det handlar om att skapa ett intresse 

hos vissa nyckelpersoner, som senare sprider detta vidare till sin omgivning. Likaså anser han 

att i mindre nätverk är interpersonell kommunikation som fungerar bäst för att skapa attityd -

och beteendeförändringar (Larsson 2008, s. 132). I linje med denna teori, var syftet med 

VisitSwedens evenemang att de inbjudna (press inom TV, media, radio, personer från 

filmbranschen) skulle fungera som opinionsledare, enligt Larssons teori, och sprida sina 

upplevelser och intryck av Sverige till sina cirklar (Ibid, s. 50). Bergström menar att det är av 

stor vikt att precisera målgruppen för att genomföra en lyckad kampanj (2012, s. 57). Därför 

innehöll evenemangets projektbeskrivning av två målgrupper, en primär och en sekundär. Den 

primära utgör de så kallade opinionsledarna, genom vilka budskapet ska spridas, medan den 

sekundära är personer som dessa når genom sina olika sociala kanaler.   

Skriva projektbeskrivning  
Som jag tidigare nämnde, bestod en stor del av förberedelserna inför den svenska cocktailen 

av att skriva projektbeskrivningen. Jag utgick från ett tidigare evenemangsdokument använt 

av VisitSweden, en så kallad brief. I beskrivningen ingick evenemangets syfte, mål, 

samarbetspartners, budget, genomförandeplan och analys. Efteråt gjordes en uppföljning för 

att analysera utfallet och lära av evenemanget. Vi kontrollerade den totala budgeten och fick 

ett positivt resultat där överskottet av pengarna senare kommer att gå till kommande 

evenemang. Som avslutning skickades en så kallad "follow up" till huvudkontoret i 

Stockholm.   

Klimatkompensera 
VisitSweden är en organisation där klimatkompensation värderas högt. För tjänsteresor, event 

och kontor finns alltid miljövänliga alternativ och klimatmålen följs upp och mäts varje år. 

2013 minskade VisitSwedens utsläpp med 10 % (VisitSweden, 2014). Under praktiken la jag 

märke till att ständigt arbeta ”hållbart” finns med i varje steg, vilket inte minst blev påtagligt 
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under planeringen av den svenska cocktailen. Jag fick lära mig att tänka ”klimatsmart” och ta 

del av rapporteringar om klimatneutrala arrangemang. I planeringen av vårt evenemang skrev 

vi en miljövänlig check-lista, som bland annat riktade sig till arrangörerna, det vill säga 

VisitSweden, med tips om att välja fisk och skaldjur från säkra bestånd och att källsortera. 

Den vände sig även till deltagarna, med information om hur de kan välja kollektivtrafik till 

lokalen och minska användningen av engångsartiklar. I slutet av året klimatkompenseras hela 

VisitSwedens arbete genom klimatbyrån South Pole. Kostnaden för att klimatkompensera ett 

event är 120 SEK/ton som ska kompenseras, enligt Anneli Chrichlow, Project and PR 

Coordinator på VisitSweden (Chrichlow, 10 april 2015).  

Presentera VisitSweden 
I mitten av praktikperioden gjorde jag en presentation av VisitSweden för studenter från 

turismprogrammet från Karlstads universitet. De åker varje år till Barcelona på studieresa och 

deras besök på VisitSweden syftar till att förstå hur aktörer inom turismbranschen arbetar. 

Eftersom VisitSweden utgör en stor del av svensk besöksnäring, och dessutom jobbar med 

inkommande turism på plats i utlandet, tycker universitetet att det är en intressant 

programpunkt. Vilket förstås är ömsesidigt! Jag fick ansvaret att hålla presentationen och 

kontakten med gruppen. I förberedelserna ingick förberedelser och att göra en presentation för 

det timslånga besöket. Det var ett bra tillfälle för mig att använda mina retoriska kunskaper 

från utbildningen.   

Kroppsspråket är en viktig del i den muntliga framställningen. Det som inte sägs med ord, 

framgår väldigt tydligt med gester, miner, handrörelser och andra uttryck (Lindqvist Grinde, 

2008 s. 323f). Eftersom åhörarna var studenter i samma ålder som mig själv, kändes det mest 

naturligt att använda ett avslappnat kroppsspråk. Lindqvist Grinde menar att man bör anpassa 

det efter situationen (Ibid, s. 325), vilket i detta fall var en informell och informativ 

presentation om VisitSwedens verksamhet.   

Skicka turistinformation  
En mindre uppgift som jag fick göra under praktiken var att ansvara för utskick av 

turistmaterial. En del spanska turister på väg till, eller nyfikna på, Sverige ser VisitSweden 

som en svensk turistbyrå istället för den kommunikationsbyrå som VisitSweden är. Även om 

det inte är dess främsta uppgift, bistår de självklart med information om Sverige i form av 

broschyrer och kartor. Därför organiserade jag kontorets förråd av turistmaterial för att lättare 

överblicka vilka områden vi kunde informera om. I majoriteten av fallen gällde det Stockholm, 

skärgården och museer, men även mer specifika frågor som tågförbindelser till Lappland och 
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handikappanpassade sevärdheter. I andra fall fungerade jag under praktiken på VisitSweden 

som länken mellan spanska turister på väg till Sverige och svenska turistbyråer. Även här blev 

det tydligt att den personliga kontakten med målgruppen är viktig, som Larsson menar. Såväl 

inom kommunikation online som i traditionell brevväxling är en personlig samtalston en 

grund för att bygga värdefulla relationer med målgruppen (Larsson, 2002 s. 102f).  

Arbetsplatsens kultur   
Syftet med arbetet på VisitSwedens kontor i Barcelona är att både marknadsföra Sverige som 

resmål mot den spanska marknaden och att förmedla en önskad bild av landet. Detta sker både 

genom kampanjer, partnerskap och praktisk information, men också genom sociala medier. 

Bilden av Sverige, den så kallade imagen, är viktig och vårdas ömt. Det är av stor vikt att 

samma bild av Sverige förmedlas till alla marknader, för att budskapet inte ska upplevas som 

spretigt. Jag själv, som är väldigt intresserad av destinationers image och varumärkesbyggnad, 

tycker givetvis att detta är ett bra sätt att marknadsföra ett land på. Men jag ser också 

svårigheter att samla enhetliga bilder under samma rubriker, som de tidigare nämnda 

ämnesområdena syftar till att göra. Ett helt land är så pass varierande och omväxlande – inte 

bara i fråga om geografi och kultur – att dessa bilder kan bli skeva och upplevas som falska. 

Detta är såklart inte någon nyhet för den övergripande kommunikationen från VisitSwedens 

sida. Jag tror att kampanjen Curators of Sweden därför var ett smart sätt att förmedla en 

personligare bild av landet, från ”helt vanliga” svenskars egna konton på sociala medier.   

Curators of Sweden  
Denna kampanj är ett samarbete mellan VisitSweden och Svenska Institutet som startade i 

december 2011. Syftet är att förmedla bilden av Sverige sett från olika svenskars vardag. Via 

Twitter uppdaterar utvalda personer sina tankar, åsikter och bilder under en veckas tid. En 

personlig och subjektiv bild av svensken och Sverige sänds på så sätt ut till tusentals följare 

på sociala medier, vilket är en mycket mer mångfacetterad image än enbart en nationell 

kampanj. Sverige var först i världen med att lansera en sådan kampanj, som sedan följdes av 

liknande initiativ i andra länder som Australien, USA och Mexiko. (Swedish Institute, 2015) 

Ett annat exempel på sådan marknadsföring är Swedish Moments som lanserades 2013. 

Kampanjen är organisationens största satsning någonsin och vänder sig till marknader i 

Nederländerna, Tyskland, Norge och Danmark. Swedish Moments är en 

marknadsövergripande kampanj där resenären själv tar del av "svenska stunder". På hemsidan 

http://swedishmoments.se/ uppmanas användaren att göra ett självtest för att hitta sin egen 
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restyp och budskapets vinkel blir därmed individanpassat. Likt Curators of Sweden förmedlas 

på så sätt en personlig bild av Sverige som destination. (VisitSweden, 2013) 

Kulturkrockar 
Arbetsplatsens kultur är ett vitt begrepp som jag här väljer att se till sin helhet. För mig 

handlar det inte enbart om kultur i sin mest explicita form, som språk och tider, utan också om 

det ”osynliga”, som förväntningar och rutiner. Att göra praktik i utlandet har därför gett 

många exempel på hur kulturer på arbetsplatser kan skilja sig åt och både försvåra och 

underlätta arbetet.  

Jag vill först och främst förklara det spanska arbetssättet och visa på skillnader från det 

svenska. Klichén att spanjorer sover bort halva dagen med siesta är förstås bara en myt. Men 

på grund av olika anledningar är arbetstiderna i Spanien inte som i Sverige. Till att börja med, 

de flestas arbetsdag börjar inte förrän vid kl. 9-10 och slutar först vid kl. 20. En sådan lång 

arbetsdag kräver sin vila mitt på dagen, som för många innebär lunchpaus på ungefär två 

timmar. I slutändan arbetar de lika många timmar som en heltidsarbetare i Sverige. I mitt fall 

på kontoret i Barcelona har jag haft den stora förmånen att få arbeta enligt ”svenska” tider, 

vilket innebar att jag åt en relativt snabb lunch och kunde gå hem på eftermiddagen. Mina 

kollegor gör detsamma eftersom de pendlar och inte har möjlighet att åka hem och sedan 

tillbaka på lunchen.   

Kulturen på min praktikplats innebar också att lunchtiden inte är ”fast” och sällan togs före kl. 

14. Till skillnad från i Sverige där lunchen ofta äts tidigare och under kortare tid, kan det 

innebär en del krockar mellan kulturerna.   

Kommentarer 
Det är inte konstigt att det uppkommer kulturkrockar mellan de båda kontorens medarbetare 

eftersom det spanska och svenska sättet att arbeta och leva skiljer sig så markant åt. Jag 

noterade också att det ”svenska” sättet att arbeta på verkar vara så långsamt och omständligt 

till skillnad från i Barcelona. Jag undrar om det beror på kulturen på just min praktikplats eller 

om det är generellt i hela Spanien? Arbetsmiljön var rörlig och högljudd, något som jag kände 

igen från det dagliga livet i Spanien och det känns typiskt ”spanskt”. Självklart skiljer sig 

både spanska som svenska arbetsplatser från varandra, men på min praktikplats var det högt i 

tak och kommentarerna raka. 

"Det är ju skitbra! Vi kör!"  
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Positiva kommentarer och utrop med starka initiativ är något som beskriver arbetskulturen på 

VisitSweden Spain väl. 

”Lokal logistik är A och O för turismen i Sverige.” 

Det uttrycket är ett exempel på hur olika turismen fungerar i Sverige och Spanien. Den 

svenska synen på flexibilitet är för snäv och därför svårare att arbeta med och inom. Uttrycket 

beskriver att det fungerar bra så länge det är på var mans arbetsbord, men när det sedan ska 

kopplas samman med andras för att få fungerande länkar i turismbranschen, blir det desto 

svårare. Ytterligare en kommentar som betonar flexibilitet, speciellt inom lokala projekt är: 

"Det är viktigt att vara flexibel när generella regler ska appliceras på mindre projekt” 

I VisitSwedens kommunikationsguide förklaras deras strategi med att den ”… ska vägleda, 

inspirera och vara lätt att anpassa till lokala förutsättningar.” (VisitSwedens 

kommunikationsguide 2014, s. 4). Dessutom ska den underlätta för företag och organisationer 

i turist-Sverige att både förmedla sina unika destinationer och stärka den gemensamma 

Sverigebilden utomlands. Jag tolkar strategin som riktlinjer för utlandskontoren, då det är 

svårt att skapa mallar som gäller för alla länder med så vitt skilda kulturer. En spansk familj 

kan resa annorlunda och ha andra önskemål och förutsättningar än en rysk familj, till exempel. 

Därför ska den vara anpassningsbar till de lokala marknaderna och enligt min tolkning är det 

här flexibilitet blir viktigt.   

Exemplet Örebroregionen 
Precis som flexibilitet är viktigt i projekt, är även starka samarbetspartners det. Även mindre 

företag och organisationer kan tillsammans bli mer kraftfulla och kan satsa på fler och bredare 

marknader. Ett exempel på det är den nya handlingsplanen för Örebroregionen, som består av 

gemensamma tillvägagångssätt och mål uppsatta av turistföretag, turistorganisationer, 

Länsstyrelsen och Örebro Läns landsting med flera. (Regionförbundet Örebro 2014) Projektet 

har skapats för att stödja och stimulera turismen i regionen genom gemensamma handlingar 

och är i fokus från 2015 till 2020. 

”Vi har under några år sett att konkurrensen hårdnar då det gäller att locka fler svenska och 

utländska besökare till vår region. Det gäller att fortsätta vidareutveckla starka 

konkurrenskraftiga destinationer.” (Lejegren 2014, s. 3) Genom att samarbeta för en 

gemensam turistdestination, i det här fallet Örebro med omnejd, vill de med andra ord stärka 

varumärket både nationellt och internationellt under, till att börja med, fem år framåt. Det 



14 
 

innebär att de ska sprida kunskap om området och marknadsföra platser och evenemang 

tillsammans. Rent konkret kan det innebära att en cykeluthyrare i en stad tipsar om 

smultronställen i grannstaden, enligt regionrådet Lejegren (2014). 

I rapporten från Örebroregionen framgår det också att det finns flera exportmogna 

destinationer i området, men att de måste samverka för att bli konkurrenskraftiga. Samma 

ambitioner men från ett annat perspektiv har även VisitSweden, som samarbetar med 

destinationer i Sverige för att marknadsföra landet och dess image. De tycker därför att det är 

viktigt att mindre företag/organisationer/städer går samman och skapar större resmål, då 

möjligheterna att arbeta tillsammans ökar. 

Med min bakgrund från Örebro och positiva inställningen till staden med sina sevärdheter och 

evenemang, tycker jag förstås att ett sådant initiativ från regionen är kul och spännande. 

Eftersom jag numera har fått en inblick i hur VisitSweden i utlandet resonerar och arbetar, 

tror jag att det finns chans att Örebroregionen så småningom expandera på fler utländska 

marknader. Kanske i en framtid även den spanska? För att få en prognos på den 

förhoppningen, vände jag mig till Björn Fransson, turismstrateg på Örebrokompaniet som 

arbetar med destinationsutveckling. I dagsläget jobbar de främst med utlandsmarknadsföring 

mot Norge och är i kontakt med VisitSwedens representanter i Oslo. De ingår även i med 

Region Örebro ett av VisitSwedens B2B-projekt (business to business) mot marknader i 

Tyskland och Holland. Angående min fråga om den spanska marknaden svarar Fransson: 

”Men eftersom den spanska marknaden för Sverigeturism är förhållandevis liten (i alla fall 

jämfört med de marknader vi jobbar på i nuläget) blir Örebro ensamt en för liten destination 

för att det ska vara meningsfullt att jobba ensamma på den marknaden – i alla fall om man ser 

till de marknadsföringsresurser som vi har i nuläget.” (Fransson, 10 april 2015) 

Med andra ord, skulle ett samarbete med fler destinationer i Örebroregionen vara en möjlighet 

att kunna vända sig till spanska turister. Den utvecklingen hoppas jag följa och vara en del av 

i mitt kommande arbetsliv! 

Positiva tendenser 
Den 10 april 2015 kom ett mycket positivt besked från VisitSwedens VD Thomas Brühl. 

Näringsdepartementet meddelade att de lägger 70 miljoner kronor under de kommande tre 

åren på att locka turister till Sverige. Under år 2015 satsas 30 miljoner och de följande två 

åren får VisitSweden 20 miljoner till. Brühl kommenterade departementets beslut med att sia 
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om framtida planer: satsningar på digital marknadsföring, DINKs och kryssningsresenärer. 

(Dagens Industri, 2015) De beskeden välkomnades särskilt på kontoret i Barcelona, eftersom 

dessa områden är exempel på vad de främst arbetar med. Till exempel är VisitSweden Spain 

väldigt närvarande på sociala medier (den tidigare nämnda topp tre-platsen bekräftar detta) 

och riktar all marknadsföring mot just spanska, högt avlönade par utan barn, så kallade 

DINKSs ("double income no kids"). Spanska resenärer är också flitiga kryssningsresenärer, 

vilket betyder att Brühls kommentar kan tolkas som en skjuts för mina kollegors arbete i 

Barcelona. Om dessa resenärer väljer att övernatta i Stockholm ger det inte bara bra publicitet 

för huvudstaden, utan också bättre lönsamhet för restauranger, affärer, hotell och andra 

turistmål.   

Reflektion 
Eftersom uppgifterna på VisitSweden Spain varit väldigt varierande, krävdes det att vara 

flexibel och att arbeta parallellt med många olika saker. Jobbet var sällan enformigt och 

klyschan att ingen dag är den andra lik, stämde verkligen in på min praktikplats. Flexibilitet är 

därför ett viktigt kriterium för att sköta arbetet på ett professionellt och smidigt sätt. 

Exempelvis kan en vanlig arbetsdag bestå av att både uppdatera sociala medier, planera event 

för månader framåt och sälja in avtal med samarbetspartners. Alla aktiviteter kräver olika 

nivåer av intensitet och olika samtalstoner, vilket gör flexibilitet till ett måste för arbetsrollen.   

Jag skulle även säga att fingertoppskänsla är en viktig egenskap som de anställda på 

VisitSweden Spain har. Det är förstås inget man kan läsa sig till, eller hitta i kurslitteratur, 

utan som kommer med erfarenhet. Dock tror jag att känslan för hur den lokala marknaden 

fungerar endast kommer med en stor insikt i kulturen, som att ha fötts in i eller varit bosatt 

länge i landet.   

Avslutningsvis har praktiken på VisitSweden i Barcelona lärt mig att flexibilitet och 

initiativkraft är viktiga delar för goda resultat. Jag har också lärt mig att stå upp när jag pratar 

i telefon, för att både min röst och framtoning känns säkrare. En annan viktig lärdom är att 

vårda relationer inom olika branscher. De kontakter man minst anar kan komma att vara 

användbara för samarbeten i framtiden. Men det jag framförallt tar med mig i arbetslivet är att 

genom att ha riktigt roligt på jobbet kommer de bästa resultaten.   
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