
ATT ARBETA MED 
INTERNATIONELLA 
RESEARRANGÖRER

Vill du börja arbeta med, eller utveckla 
ditt samarbete med det internationella 
reseledet?
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Runt hälften av alla resor i världen bokas eller planeras med hjälp av utbudet hos researrangörer, 
resebyråer och andra som möter kunder digitalt eller personligen.

Bara i Tyskland har paketresebranschen slagit rekord senaste år och mer än hälften av omsättningen (53%) 
för fritidsresor 2018 gick till en researrangör. En ökning med 7% från fjolåret.

Av Sveriges internationella besökare bokar hela 40% sina resor via resebyråer. Detta innebär en enorm potential för vår 
besöksnäring. Många av dessa researrangörer är intresserade av att erbjuda resor till Småland och därför är samarbetet med 
reseledet en viktig kanal för oss. Via arrangörsledet kan vi lyfta destinationen och våra företag för en internationell marknad 

samtidigt som vi utvecklar Kronobergs verksamheter och produktutbud.

Vill du börja arbeta, eller utveckla ditt samarbete, med det internationella reseledet? Vi hoppas att den här manualen kan hjälpa 
dig på vägen!

VISSTE DU ATT…



FÖRDELARNA FÖR DIN VERKSAMHET
Tycker du att researrangörsledet känns 
främmande och komplicerat?

Det förstår vi eftersom det finns en mängd olika 
typer av arrangörer, upplägg, avtal och 
arbetsprocesser. Men just därför är du med 
största sannolikhet intressant att få samarbeta 
med!

När det finns en uppsjö av arrangörer som 
arbetar med så många olika sorters produkter 
och målgrupper så finns garanterat den 
arrangören som passar just dig och din 
verksamhet. Vissa arrangörer arbetar med 
volymer och kommer vilja anlända med minst 40 
gäster medan vissa paketerar rundresor där den 
enskilda turisten kommer i egen bil och besöker 
utflyktsmål på egen hand, i egen takt med mycket 
utrymme att själva skräddarsy sin resa. Man kan 
nog säga att det finns lika många 
arrangörsupplägg som det finns 
semesterönskemål!

Oavsett vilken arrangör eller vilket upplägg så 
kan samarbetet styrka din verksamhet, ert utbud 
och dig på flera plan utan att vara för krångligt. Vi 
berättar gärna hur! 



HUR RESELEDET KAN ÖKA DINA MÖJLIGHETER
1. Synlighet / Distribution
Helt plötsligt sköter ett helt team din marknadsföring riktat åt just de rätta 
målgrupperna. Genom att du samarbetar med researrangör så ingår din verksamhet i 
researrangörens utbud. Researrangören arbetar tätt med annonsering, resesajter, 
kampanjer och på mässor. Plötsligt finns du i både tryckt och digitalt 
marknadsföringsmaterial. Men här når du även den indirekta kunden som använder sig 
av en resekatalog som trovärdig källa men som sedan genomför resan på egen hand. 
32% av den semesterplanerandes tysken använder sig i första hand av just en 
researrangörs utbud.

2. Nå köpstarka kunder
Idag matas vi ständigt av inspiration från olika digitala kanaler, vänners delade 
reseminnen, vackra bilder i flödet och erbjudanden baserat på sökhistorik. Men det är 
hos researrangören den mogna och köpkraftiga resenären kommer. Här finns 
möjlighet att nå ut i bruset just där turisten sitter redo med betalkortet.

3. God framförhållning och stabilitet i beläggning
En bokning via en researrangör innebär tidigare bokningar så att du kan planera 
bättre. Det är du och arrangören som kommer överens om hur ert avtal ser ut baserat 
på hur din personalstyrka, tillgänglighet och beläggning ser ut.

4. Direktkontakt med målgruppsexperter
Du får möjlighet till direktkontakt med experter på din målgrupp och dess efterfrågan. 
Utnyttja möjligheten att få feedback och input på din verksamhet och produkt. Finns 
det något du kan ändra på eller lägga till för att kunna attrahera ännu fler?

5. Turister som spenderar mer
Enligt en marknadsanalys gjord på charterflygen till Jönköpings flygplats 2009 
spenderar en turist som reser via en researrangör mer än den individuella resenären.

Vårt råd är dock att 
hantera dina förväntningar 
och tänka långsiktigt när 
det gäller arbetet med 

arrangörer. Räkna inte med 
att tjäna enorma summor 
på en gång, det gör inte 

arrangören heller. Oftast tar 
det tid att marknadsföra 

och bygga upp en 
framgångsrik produkt.



VAD TYCKER ANDRA I NÄRINGEN?
”Det finns många fördelar med att arbeta med researrangörer! Bland annat för att de är 
experter på sina målgrupper, resebyråerna i Tyskland vet vad tyskarna vill ha, 
resebyråerna i Spanien vad spanjorerna vill ha etc. Det gör det mycket lättare för oss 
som leverantör att erbjuda rätt produkt från början och därmed få nöjdare gäster. En 
annan fördel är att när gäster bokar med en resebyrå så görs det generellt i flera 
månader, ibland år, i förväg och därmed är bokningarna säkrade tidigt. Har vi haft ett 
allotment åt en researrangör som inte blev bokat så kan vi släppa det i god tid innan 
ankomst och sälja det rummet själva. Att arbeta med researrangörer tycker jag är 
oerhört smidigt, de marknadsför och säljer flera rum åt oss och vi har ingen kostnad 
förrän ett rum faktiskt blir bokat och de får sin del.” 

- Pauline Gustavsson, Hotellchef, Toftastrand Hotell

”Vi på Toftaholm Herrgård har lyckats attrahera gäster från olika länder via samarbeten 
med flera olika researrangörer både i Europa och USA. Vi har lyft fram det unika i 
kombinationen natur och historia. Vi har skapat paket som ger gästerna en riktig 
naturupplevelse både på sjön Vidöstern och i vårt Naturreservat samtidigt som vi lyfter 
fram vår 600-åriga historia i allt. Vi håller gärna en kort beskrivning av vår historia som 
också finns på de menyer vi ställer fram på borden. Alla gäster tar dessutom en kort 
promenad ut på vår ö där ruinen efter den sk ”Stenhusborgen” finns. Denna 
kombination och samtidigt närheten till E4 har skapat en unik produkt för utländska 
gäster”

- Pelle Hjortblad, VD, Toftaholm Herrgård



HUR KAN VI ARBETA TILLSAMMANS?
Det kan hända att vi redan lyfter din boendeanläggning, ditt café eller dina guidade turer för internationella arrangörer. Kanske mer än vad du känner till! Vi 
på Destination Småland arbetar kontinuerligt med att bearbeta researrangörer och lyssna in deras efterfrågan och behov för att kunna matcha med rätt 
produkt från vårt lokala utbud.

Men(!) vi gör det aldrig utan ditt medgivande och därför är det viktigt att vi vet om att du är intresserad av den internationella marknaden. Ibland krävs det 
inte ens ett affärsavtal. I några av våra framgångsrika exempel så marknadsförs besöksmål endast som rekommenderade platser, som ett sätt att höja 
attraktionsvärdet för en resa. Det innebär alltså att massa nya internationella turister skulle kunna hitta till dig, utan att det kostar dig en krona. Visst låter det 
bra?

För att vi ska kunna lyfta dig på rätt sätt mot rätt arrangör vill vi först och främst berätta lite mer om hur vi arbetar för att sedan tipsa dig om hur du kan 
hjälpa oss. Vidare i artikeln hittar du även mer info om vad du kan göra på egen hand för att utveckla samarbeten eller kunskaper.



VI DELTAR PÅ MÄSSOR & WORKSHOPS
• ITB (Internationale Tourismus Börse) som är 

världens största fack- och konsumentmässa inom 
turism. Mässan hålls årligen i Berlin. Syftet är att 
skapa nya kontakter och affärer eller 
vidareutveckla befintliga samarbeten. Här finns 
10 000 utställare och över 100 000 fackbesökare 
från ca 180 olika länder. Här finns stora 
möjligheter för benchmarking, trendspaning 
samt kunskapsutveckling då en del av mässan 
även bjuder på föredrag, seminarier och 
intervjuer. Skulle ITB kunna vara något för dig? 
Läs mer på ITBs hemsida och kontakta gärna oss!

• Swedish Workshop arrangeras årligen av Visit 
Sweden. Syftet är att skapa en mötesplats mellan 
researrangörer som vill erbjuda mer av Sveriges 
produktutbud till sina kunder, och svenska 
turistföretag, destinationer och turistregioner. 
Upplägget går ut på ’matchmaking’ där de så 
kallade köparna och säljarna önskar vilka de vill 
träffa. Här har du som direkt säljare möjlighet att 
göra affärer på plats. Kontakta oss om du är 
intresserad!

• Vi deltar på internationella mässor inom 
prioriterade områden som vi anser viktiga för vår 
region, ofta utifrån våra tre fokusområden; Natur, 
Design och Mat. 2019 deltog vi på holländska 
cykel- och vandringsmässan Fiets & Wandelbeurs. 

https://www.itb-berlin.com/Exhibitors/


VAD TYCKTE ANDRA?

”För vår verksamhet var Swedish 
Workshop världsklass!”

- Emil A. Jansson, Destinationschef på 
Destination Kosta, deltog på Swedish Workshop 

i Hamburg 2019.



VI INGÅR I RESA

RESA står för Regionalt Europeiskt Samarbete med Arrangörsledet.
Majoriteten av Sveriges turistregioner deltar i RESA på olika sätt. Genom detta samarbete träffas och håller vi kontinuerlig kontakt med ”kollegor” i andra regionala 
turismorganisationer. Vi samarbetar ofta vid visningsresor eller paketeringar av rundresor för att styrka vår konkurrensfördel genom att erbjuda anslutningar och 
möjlighet att uppleva Småland tillsammans med fler delar av Sverige.

RESA i siffror
Under säsongen 2019 gav RESA drygt 172 000 övernattningar från tysktalande marknader via nya resepaket. Det omsatte cirka 393 miljoner kronor på plats i 
Sverige. Samarbetet skapade också marknadsföring av svenska turistprodukter till ett värde av drygt 13 miljoner kronor i de kanaler där tysktalande resenärer letar 
efter resor. RESA samarbetar med ca 90 researrangörer och resultatet blir 400-500 nya resepaket per år.

RESA marknadsföring:
Tillsammans investerar vi i marknadsföringen av produkterna som skapas och säljs av researrangörerna. 2019 investerade de svenska regionerna totalt 3 930 000 
SEK, Visit Sweden 1 685 000 och arrangörerna 13 000 000 SEK på den stora tyska marknaden. Destination Smålands andel var 290 000 SEK.



FORTS. RESA
Inom RESA erbjuds även:

Kunskapsutbyte: Lokala experter och 
konsulter håller oss uppdaterade på trender, 
aktuell information i landet och träffar 
researrangörer på plats.

Marknadsföring: En del av budget avsätts för 
marknadsföringen av de svenska produkterna 
som erbjuds av de internationella 
researrangörerna.

Studieresor: Vi får möjlighet att besöka 
prioriterade researrangörer på plats för att 
lära oss mer om deras arbete.

Arrangörsbesök: Vi bjuder in prioriterade 
researrangörer för fördjupat samarbete.

Visningsresor: För att researrangörer ska få 
uppleva destinationer och besöka potentiella 
nya samarbetspartners såsom 
boendeanläggningar och besöksmål.

E-learning: Vi bidrar med material i form av 
bild och text till researrangörers digitala 
interna utbildningskanaler.



SÅ VAD KAN DU GÖRA…
…för att hjälpa oss i detta arbete? 

1. Kontakta oss och berätta att du är intresserad av 
den internationella marknaden!

2. Håll oss uppdaterade om nya produkter och 
annat spännande som ni hittar på eller lanserar. 
Kanske arbetar vi just på en förfrågan där er nya 
produkt skulle passa! Varför inte ta möjligheten att 
testa gångbarheten hos en erfaren specialist på 
området och efterfrågan – just en arrangör?

3. Håll koll på din USP (Unique Selling Point) och 
jämför dig med andras utbud. Vad har du som är 
unikt, genuint och lockande? Se till att vi lyfter dina 
USP:ar så att just ni står ut i mängden!

4. Se till att vi har dina bästa foton, rörliga material 
och säljande texter som visar upp er anläggning på 
det sätt ni önskar. Tänk på att det måste vara bilder 
med fria rättigheter som kan användas till 
arrangörernas marknadsföring. Tänk även på att 
många bilder är av värde då man som arrangör inte 
vill hitta exakt samma bilder hos sin konkurrent.



SÅ VAD KAN DU GÖRA…
…helt på egen hand? 

Att själv hålla dig informerad om din 
prioriterade utlandsmarknad och 
målgrupp är ett smart och roligt sätt 
att arbeta med ditt eget 
produktutbud. På så vis kan du själv 
lära dig om hur du detaljanpassar din 
verksamhet för att attrahera kunden 
på bästa sätt. 

Visit Sweden erbjuder mycket på 
området. I Kronoberg är våra 
prioriterade utlandsmarknader: 
Tyskland, Danmark och 
Nederländerna. 

Via dessa länkar kan du hitta mycket 
information om de olika 
marknaderna och även ladda ner 
omfattande marknadsprofiler. Trevlig 
läsning!

https://corporate.visitsweden.com/utlandsmarknader/tyskland/
https://corporate.visitsweden.com/utlandsmarknader/danmark/
https://corporate.visitsweden.com/utlandsmarknader/nederlanderna/


VARFÖR SÅ POPULÄR?
Varför är researrangören så populär hos turisten?  En arrangör kan 
erbjuda turisten en trygg, snabb och enkel semesterbokning.

Trygg: Paketresan upplevs trygg eftersom konsumenten alltid har 
rätt till avbeställningsskydd, något som blivit särskilt uppskattat i 
tider med flygbolagskonkurser eller andra osäkerheter i världen. En 
researrangörs utbud upplevs även som kvalitetssäkrat. Bland många
tyskar finns även en tradition att gå till ”sin” lokala resebyrå eller 
vända sig till en specialist för just ett specifikt ändamål eller tematisk 
resa. Man känner sig trygg med sin resa eftersom någon annan 
kvalitetssäkrat boenden och aktiviteter så att du inte behöver riskera 
din semesters värdefulla tid eller kassa.

Snabb: Idag är utbudet enormt och det finns en uppsjö av kanaler 
för att planera och boka sin semester. För att planera en semester 
ska resa till och från, boende och utflyktsmål klaffa. Vill turisten resa 
runt i Sverige behövs ytterligare transporter och platskännedom.

Enkel: Researrangören kan hjälpa till med ett helhetsförslag, hjälpa 
till att hitta rätt upplägg enligt specifika önskemål eller hjälpa till att 
modifierar enligt särskilda kriterier. Har turisten dessutom liten 
kännedom om destinationen samt att det finns språkbarriärer eller 
logistiska utmaningar så upplevs researrangören som ett 
tillvägagångssätt att möjliggöra en resa som annars hade känts 
svårplanerad.

Bara i Tyskland finns 
det 2 500 researrangörer 

och 11 000 resebyråer! Vill 
du läsa mer om reseled 
kan du göra det på Visit 
Swedens kunskapsbank

https://corporate.visitsweden.com/kunskap/reseled/


LYCKADE EXEMPEL
Här har vi samlat produkter skapade tillsammans 
med engagerade företag i Kronoberg och som 
nu finns tillgängliga för tusentals besökare.

Arrangör: Kontiki
En rundresa för familjen med hyrbil. Här rekommenderas stopp på 
Sagomuseet och Kosta safaripark. Rekommenderade boende är 
Toftaholm herrgård och PM & Vänner.

Arrangör: GLUR
Norden-specialisten GLUR är duktiga på 
att visa upp Småland, här lyfter man 
klassiker som Smålandets älgpark, 
Nationalparken Åsnen och Glasriket.

Arrangör: Zonista
En bussrundresa för grupper. Här ingår 
Kosta glasriket och Grönåsens älgpark i 
programmet.

Arrangör: Nordic Tours
En matresa för enskilda resenärer 
som lyfter Skrufs glasbruk, 
Grönåsens älgpark, Kvarnagårdens 
Bryggeri och Åseda kafferosteri



DEN TYSKA BESÖKAREN
Ett särskilt fokus på den tyska besökaren och 
hur du bäst bemöter din tyska gäst.

Vår största utlandsmarknad

När vi är det län som har högst andel 
utländska gästnätter i Sverige och tyskarna 
toppar vår lista med mer än 5 ggr så mycket 
som danskarna på andraplatsen, är det 
välmotiverat att rikta ett särskilt fokus på den 
tyska besökaren.

I endast Kronoberg passerade de tyska 
gästnätterna 260 000 under 2019. Dessa 
innefattar kommersiella gästnätter på hotell, 
stugbyar, vandrarhem, campingar och 
kommersiellt förmedlade privata stugor och 
lägenheter. Kronoberg låg även i topp 5 för 
tyska gästnätter 2018. 

På kommande sida hittar du till det digitala 
och interaktiva verktyg där du kan se på 
statistik över just gästnätter, t.ex. för just den 
kommun där du är verksam. 



GÄSTNATTSSTATISTIK

Länk :

https://destination
smaland.se/samar

beten/statistik/



VAD SÖKER TYSKA TURISTEN PÅ?

När den Sverigesugna turisten från Tyskland letar 

inspiration eller planerar sin resa är det flera saker 

som är intressant för denne att veta mer om. 963 

000 turismrelaterade sökningar gjordes totalt om 

Sverige från Tyskland 2018, en ökning med 13%. 

Vad sökte de mest på? Jo paketresor!

Källa: Visit Sweden Marknadsprofil 2019



KORT OCH GOTT…
De mest populära resewebbsidorna i Tyskland:

Bahn.de

Booking.com

Tripadvisor.de

Holidaycheck.de

Airbnb.de

För att hjälpa tysken att hitta våra smultronställen 
på landsbygden som hen så gärna besöker, bör du 
finnas på en eller flera av ovanstående webbsidor.

… om den tyska besökaren.

Tänk på att tysken:
• i genomsnitt stannar längre än 8 dagar i Sverige.
• gärna reser runt i olika delar av Sverige och gladeligen 

kombinerar stad och landsbygd.
• har 6 veckors skollov under sommaren, som varierar mellan juni 

– september. Detta är tyskens högsäsong.
• trivs bäst när det är ordning och reda, får skriftliga bekräftelser 

och är väl förberedda. Även inför semestern vill man försäkra sig 
om att allting kommer klaffa enligt förväntningarna.

• inte bara är en tysk, utan identifierar sig mycket med den delstat 
där hen är hemmastadd. Denna regionala identitet är mycket 
viktig och tysken visar därför också intresse för våra olika 
svenska regioner och lokala variationer. Vad kan du lyfta som 
är unikt för din ort, Kronoberg eller Småland?

• uppskattar den svenska kulturen och vårt sätt att vara, liksom 
den svenska mentaliteten som i regel ses som mjukare än den 
tyska.

• fortfarande föredrar att få sin information på tyska. Kan du 
erbjuda din hemsida och annan viktig information på plats på 
tyska är detta en riktigt stor fördel för dig.

https://www.bahn.de/p/view/index.shtml
https://www.booking.com/index.de.html%3Faid=202008%3Bsid=7f72a4ec98b0edd185bbecc777f7f000%3Bsb_price_type=total&%3Bselected_currency=EUR%3Bchanged_currency=1%3Btop_currency=1
https://www.tripadvisor.de/
https://www.holidaycheck.de/
https://www.airbnb.de/


FÖRDJUPA DINA KUNSKAPER
Tips om du vill fördjupa dina kunskaper om den tyska besökaren:

Gör testet, vad kan du om den tyska resenären?
Fördjupa dina kunskaper via Visit Swedens matnyttiga marknadsprofil 2019.

Se presentationen om vad tyskarna vill göra under sin Sverigesemester.
Vill du se mer om gästnätterna i Kronoberg? Här kommer du åt det digitala verktyget.

https://corporate.visitsweden.com/e-guide/digitalaresenaren/test-tyska-resenaren/
https://s3-eu-west-1.amazonaws.com/images.corporate.visitsweden.com/documents/Marknadsprofil_Tyskland_2019.pdf
https://corporate.visitsweden.com/kunskap/utlandsmarknader/tyskland/tyskarnas-intresse-aktiviteter-i-sverige/
https://destinationsmaland.se/samarbeten/statistik/


Är reseledet något för din verksamhet? 

Hör av dig!

Thereze Lindén

Affärsutveckling

thereze.linden@destinationsmaland.se

+46 470 73 32 71

www.destinationsmaland.se

AB Destination Småland

Kungsgatan 6B

SE-352 33 Växjö

KONTAKTA OSS


