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Abstract	
	
The	 purpose	 of	 this	 paper	 is	 to	 analyze	what	 should	 be	 done	 by	 place	marketers	 of	 south	 Spanish	

region	 of	Murcia	 to	 attract	Danish	 people	 over	 55	 years	 old	 to	 the	 region	 as	 tourists	 and	 hopefully	

future	residents,	by	using	communication	strategies.	The	reason	for	the	choice	of	the	target	group	is	

that	 they	 travel	more	 than	average	 in	Europe	and	spend	more	money	 than	most	Europeans	do.	The	

other	reason	for	targeting	them	is	that	many	of	them	choose	to	move	to	Spain	when	retiring,	and	as	

hypothesis	 shows,	 this	 way	 they	 create	 a	 base	 for	 Danish	 tourism	 in	 general.	 In	 order	 to	 find	 the	

solution,	 the	 following	 theories	will	 be	used:	Customer	behavior,	Benchmarking	and	Place	Branding	

theories.	 The	 paper	 analyzes	 relevant	 primary	 and	 secondary	 empirical	 statistics	 relevant	 to	 this	

particular	topic.	Those	are	both	quantitative	in	form	of	surveys	and	statistics	and	qualitative	in	form	of	

interviews,	which	were	made	 in	 Spain,	 in	 the	 described	 above	 region	 of	Murcia.	 All	 interviews	 and	

surveys	were	made	by	 the	 author	 and	play	 an	 important	 role	 in	 the	 final	 results.	The	 results	 of	 the	

study	show	that	Murcia	has	to	focus	on	the	coast	Costa	Calida,	which	attracts	a	lot	of	national	as	well	as	

international	tourists.	Danes	love	Spain,	and	know	a	few	touristic	places,	where	many	of	them	decide	

to	buy	a	house	and	reside,	when	retired,	as	in	case	with	another	Spanish	region	Andalucía.	To	analyze	

the	issue	the	consumer	behavior	theory	is	used	and	the	results	show	that	older	Danish	people	simply	

don’t	know	the	region	and	through	buying	decision	process	it	has	been	revealed	that	its	also	difficult	

to	 find	 information	about	 the	 region	as	a	 travel	destination.	The	survey	made	 for	 the	project	 shows	

that	 only	 37%	 of	 Danes	 have	 heard	 about	 Murcia	 and	 only	 22%	 have	 actually	 visited	 the	 region.	

Therefore,	Kavaratzis	place	brand	communication	strategies	are	to	be	used.	Firstly,	they	focus	on	the	

landscape	of	the	region	and	service	quality	condition,	where	the	analysis	shows	that	the	infrastructure	

in	 the	 region	 should	 be	 improved	 and	 the	 locals	must	 be	 informed	 and	 stimulated	 in	 living	 healthy	

lifestyle	in	order	to	represent	the	region	as	a	“healthy”	place	as	the	marketing	managers	of	the	region	

wish	 Murcia	 to	 be.	 	 Secondly,	 using	 benchmarking	 analysis	 it	 has	 been	 revealed	 that	 international	

events	 like	FAMTOURs	have	a	great	potential	 in	attracting	more	 tourists	 to	 the	destination,	 creating	

more	 word-of-mouth	 communication.	 With	 those	 events	 it	 will	 be	 possible	 to	 find	 new	 Danish	

partners	 and	 collaborate.	 The	 image	has	 to	 be	 communicated	 correctly	 and	 get	 to	 the	 target	 group.	

Here	the	study	shows	that	the	use	of	newspapers	like	Berlingske	and	Politiken	would	give	a	positive	

effect	and	bring	the	message	to	the	Danes,	creating	curiosity	about	the	region.	Thirdly,	word-of	–mouth	

communication	has	a	great	effect	on	Danish	seniors,	and	therefore	must	be	taken	seriously.	The	way	

marketers	 could	 be	 aware	 of	 the	 satisfaction	 level	 is	 by	 observing	 medias	 of	 communication	 like	

Tripadvisor	and	Trustpilot,	which	are	used	by	half	of	the	Danish	people	over	55	years	old.		
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Forord	
	

Place	branding	er	blevet	udbredt	på	specielt	de	større	markeder.	Muligvis,	mere	end	virksomheder,	og	

sikkert	 mere	 end	 de	 fleste	 personer,	 steder	 og	 destinationer	 skal	 brande	 sig	 selv.	 De	 skal	 have	 en	

identitet,	 og	 være	med	 til	 at	 skabe	 de	 fortællinger,	man	 som	 turist,	 relationer	 til	 dem.	 Alle	 byer	 og	

endda	kvarterer	er	i	konkurrence	med	hinanden	og	prøver	at	differentiere	sig	selv,	skabe	den	perfekte	

identitet,	som	vil	være	med	til	at	gøre	dem	stolte	af	at	bo	netop	der.	Ud	over	det,	hjælper	det	ofte	på	at	

skabe	nye	jobs	til	de	lokale	samtidig	med	at	der	kommer	flere,	som	vil	være	villige	til	at	bruge	penge	

netop	der.		

Place	branding	fører	destinationer	ind	i	en	virtuel	cirkel.	Personer,	som	gerne	vil	besøge	de	forskellige	

steder	 har/får	 lyst	 til	 at	 blive	 der,	 hvilket	 betyder	 at	 virksomheder	 vil	 udnytte	 det	 og	 tilpasse	 sine	

strategier	til	nye	tilkommere,	hvilket	kan,	i	sidste	ende,	resultere	i	at	flere	vil	flytte	dertil	permanent	og	

give	inspiration	til	flere.	

Mens	jeg	boede	i	Spanien,	har	jeg	haft	mange	spekulationer	omkring	place	branding,	da	jeg	fandt	ud	af,	

at	 der	 hvor	 jeg	 befandt	 mig	 det	 sidste	 års	 tid,	 har	 potentialet	 til	 at	 være	 et	 perfekt	 sted	 for	

internationale	 turister,	 ikke	 kun	 fra	 Danmark,	 men	 fra	 hele	 verden.	 Stedet	 hedder	 Murcia,	 eller	

nærmere	sagt	hele	Murcia	regionen.	Dette	sted	gav	mig	en	følelse	af	at	være	lidt	glemt	og	skjult	bag	de	

store	turistdestinationer.	De	fleste	danskere,	som	jeg	talte	med	om	mit	ophold	vidste	ikke	hvor	Murcia	

ligger.	Da	 jeg	 fortalte	dem,	 at	Alicante	 ligger	50	min	derfra,	 vidste	nogle	 af	dem	hvor	det	 er.	Resten	

kunne	hverken	genkende	Murcia	eller	Alicante,	kun	Valencia,	hvilket	ligger	omkring	3	timer	fra	Murcia	

og	er	hovedbyen	i	Valencia	regionen.	Jeg	stillede	mig	så	det	spørgsmål,	hvorfor	et	sted	som	regionen	

Murcia	 slet	 ikke	 er	 kendt	 i	 Danmark,	 når	 Spanien	 stadig	 er	 det	mest	 foretrukne	 destination	 for	 de	

danske	turister?		Jeg	kunne	se,	at	potentialet	er	der.	Hvis	jeg	kunne	hygge	mig,	bade,	dykke,	slikke	sol,	

som	i	øvrigt	skinner	mere	end	300	dage	om	året,	og	samtidig	have	en	storby,	hvor	jeg	kunne	shoppe	og	

gøre	 alle	 de	 ting	 man	 nu	 gør	 i	 en	 storby,	 hvorfor	 kunne	 jeg	 så	 ikke	 se	 internationale	 turister	 på	

gaderne,	som	jeg	kunne	se	i	for	eksempel	Malaga,	Barcelona	eller	Granada?	De	fleste	turister	i	området	

er	de	 lokale	 fra	Murcia.	Priserne	er	 lave,	og	man	har	adgang	til	alle	de	ting,	som	man	kan	 i	de	andre	

turist	 steder,	 og	 det	 er	 forholdsvis	 nemt	 at	 komme	 hertil.	 Jeg	 vil	 dog	 undersøge	 det	 sidste	 senere	 i	

opgaven,	da	dette	er	mit	subjektive	mening.		

Disse	overvejelser	har	gjort,	at	min	interesse,	 i	 forbindelse	med	specialeskrivningen,	det	sidste	halve	

år	blev	rettet	på	regionen	Murcia	i	det	sydøstlige	Spanien.		
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Jeg	 vil	 gerne	 takke	 alle	 dem	 hvis	 udtalelser	 jeg	 kunne	 bruge	 i	 forbindelse	 med	 diverse	

dataindsamlinger,	og	samtidig	for	at	give	mig	inspiration	og	eftertanker	til	videre	undersøgelser,	som	

jeg	med	stor	interesse	brugte	i	min	kandidatafhandling.	

Opgavens	struktur	
	

Først,	vil	der	i	opgaven	blive	introduceret	til	afhandlingsemnet	og	det	undersøgte	felt.	Dernæst	vil	jeg	

komme	 ind	 på	 problemformuleringen,	 som	 skaber	 det	 røde	 tråd	 gennem	 hele	 afhandlingen,	 og	

afgrænsninger.	 Efterfølgende,	 vil	 metodiske	 overvejelser,	 som	 har	 været	 afgørende	 for	 datavalget,	

teorivalget,	 konklusionen	 og	 hele	 speciale	 processen,	 blive	 præsenteret.	 Under	 de	 metodiske	

overvejelser	vil	 jeg	komme	ind	på	mit	videnskabsteoretiske	ståsted,	som	vil	hjælpe	læseren	såvel	som	

mig	selv	som	forsker,	at	forstå	hvordan	min	viden	er	blevet	til.	Det	er	altså	baggrunden	til	den	viden,	

som	jeg	har	i	forvejen	og	som	bliver	skabt	i	løbet	af	specialeprocessen.		

Det	næste	afsnit	vil	omhandle	reliabilitet	og	validitet	 i	 opgaven,	da	det	er	vigtigt	 at	 stille	 sig	krav	og	

være	sikker	på	rigtigheden	af	det	undersøgte	og	dets	analyse.		

Teoridelen	kommer	som		det	næste,	og	giver	et	indblik	i	teorierne		brugt	i	analysen,	som	hjælper	med	

at	kunne	svare	på	problemformuleringen.		

I	analysedelen	undersøger	 jeg	de	 fundne	både	primære	og	sekundære	data,	og	analyserer	dem	for	at	

finde	frem	til	resultater	og	dermed	svare	på	problemformuleringen.		

Konklusionen	 er	 det	 næstsidste	 afsnit,	 hvor	 jeg	 præsenterer	 analysens	 resultater	 og	 giver	 en	mulig	

løsning	på	problemformuleringen.		

Perspektivering	er	det	sidste	afsnit,	og	er	med	til	at	give	læseren	et	indblik	i	hvad	disse	resultater	kan	

bruges	til	i	en	større	sammenhæng	og	muligheder	for	videreundersøgelser.	

Introduktion	
	

Hvor	 tit	 drømmer	 vi	 os	 væk	 til	 et	 sted,	 hvor	 solen	 skinner,	 og	 der	 kun	 er	 palmetræer	 til	 at	 kunne	

gemme	sig	under.	Det	lyder	som	en	paradis	for	de	fleste,	specielt,	når	man	kommer	fra	et	sted,	hvor	sol	

og	varme	er	sjældne	fænomener.	Dette	sted	længtes	vi	efter,	når	vi	tidlig	mandag	morgen	sidder	ved	

skrivebordet	på	sit	kontor	og	kigger	på	skærmen,	som	viser	os	vores	næste	dages	agenda.	Tiden	går,	

og	tanken	om	 	stranden,	solen,	varmen	forlader	 ikke	sindet.	Vi	kommer	hjem,	 leger	med	vores	børn,	

åbner	computeren	og	prøver	at	lede	efter	det	vi	hele	dagen	har	drømt	om	-	den	perfekte	familiestrand,	

hvor	alle	er	glade	og	uden	den	mindste	tegn	for	bekymring,	ren	afslapning.		
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Sol	og	strand	er	der	nok	af	mange	steder	i	verden,	og	man	skal	ingen	gang	tage	meget	langt	væk	for	at	

finde	det.	Spørgsmålet	er	hvor	vi	så	tager	hen,	når	vi	skal	vælge	ferie.	Hvad	type	ferie	har	vi	brug	for	og	

hvor	meget	skal	det	koste?	Disse	og	mange	andre	faktorer,	som	bliver	introduceret	til	senere	i	denne	

afhandling,	er	de	afgørende,	når	man	står	og	skal	vælge	som	turist.	Turiststeder	over	hele	verden	er	

presset	af	hård	konkurrence,	og	for	at	differentiere	sig	skal	man,	som	city/place	markedsfører,	være	

kreativ,	 innovativ	 og	 kende	 stedets	 turister	 og	 deres	 behov	 for	 at	 kunne	 dække	 dem	 bedst	 muligt	

(Kotler,	1998).		

Introduktion	til	afhandlingsemne	
	

Denne	afhandling	tager	udgangspunkt	i	den	selvstændige,	sydøstspanske	region	Murcia.		

Regionen	 består	 af	 i	 alt	 45	 kommuner,	 som	 har	 et	 total	 på	 1.472.049	 indbyggere.	 Hovedstaden	 i	

regionen	 er	 Murcia,	 som	 rummer	 439.712	 indbyggere	 (Turistica, 2017).	 La	 Manga,	 som	 tiltrækker	

mange	golf-	og	fodboldturister	om	sommeren	pga	det	populære	La	Manga	Golf	Resort,	 ligger	40	min	

væk	(La	Manga,	2016).		La	Manga	del	Mar	Menor	sydøst	for	byen	Murcia	er	en	kyststrækning	på	21	km	

og	mellem	100	og	1.200	meter	bred,	som	deler	Middelhavet	i	to	og	danner	en	lagune,	som	kaldes	La	

Manga	del	Mar	Menor.	Den	strækker	sig	 fra	Cabo	de	Palos	til	naturområdet	med	saltlagunerne	 i	San	

Pedro	 de	 Pinatar.	 Navnet	 La	Manga	 på	 spansk	 betyder	 ”Ærme”,	 og	 er	 blevet	 kaldt	 det,	 fordi	 denne	

strækning	minder	om	en	arm,	tynd	og	lang,	som	på	den	ene	side	har	Mar	Mayor,	altså	Middelhavet,	og	

på	den	anden	 lagunen	Mar	Menor	 (Se	Bilag	1.	 (Murciaturistica.es).	Ca.	35	min	væk	derfra	 ligger	det	

nærmeste	strandområde,	Los	Alcazares.	Der	ligger	fire	populære	strande,	som	alle	tilhører	Mar	Menor	

(Region de Murcia).		

Murcias	historie	og	traditioner	

	

Byens	historie	strækker	sig	800	år	tilbage,	og	blev	oprindeligt	grundlagt	som	en	del	af	Cordoba.	Floden	

Segura	deler	byen	i	to	og	strækker	sig	over	hele	byen.	Murcia	er	kendt	for	sine	gode	madspecialiteter,	

og	man	kan	altid	regne	med	at	finde	både	fisk	og	kød	i	alle	deres	former	i	de	fleste	regionens	mange	

restauranter	(Laurvig, 2016).	

Klima	

	

Gennemsnitstemperatur	 i	 regionen	er	19	grader,	med	mild	vinter	(ca.	11	C)	og	meget	varm	sommer	

(30-40	C).	Med	det	klima	er	det		nemt	at	producere	frugter	og	grønsager.	Murcia	er	derfor	den	førende	

spanske	 region	 i	 forhold	 til	 eksporten	 til	 Europa	 af	 frugter,	 grøntsager	 og	 ikke	mindst	 vin.	 I	mange	
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danske	 supermarkeder	kan	man	eksempelvis	 finde	 citrusfrugter,	broccoli,	meloner,	 vandmeloner	og	

vin	 fra	 regionen	 Murcia.	 Størstedelen	 af	 eksporten	 går	 til	 Frankrig,	 Tyskland	 og	 England,	 hvor	 det	

samlede	eksport	tal	når	på	65	%	(La Opinion de Murcia, 2014).		

Generelt,	 kan	 man	 bade	 indtil	 oktober,	 men	 mange,	 specielt	 udlændinge,	 bader	 også	 uden	 for	

badesæsonen.			

Aktiviteter	

	

Der	 er	 masser	 at	 se	 og	 opleve	 i	 Murcia	 regionen,	 fra	 vilde	 strande	 til	 storebys	 uundværlige	

attraktioner,	såsom	store	shopping	centre	El	Corte	 Ingles,	Zenia,	Thader	osv.,	 store	og	små	butikker,	

museer,	 flotte	arkitektur,	 fra	meget	brede	til	meget	smalle	gader,	og	ikke	mindst	det,	Murcia	er	mest	

stolt	af,	nemlig	dens	gastronomiske	oplevelser	(Region de Murcia).		

Ud	over	det,	hvis	man	ønsker	en	aktiv	ferie,	kan	man	dyrke	alsidig	sportstype	i	hele	regionen.		Og	man	

skal	ikke	langt	for	at	kunne	dyrke	noget	gratis	og	samtidig	udfordrende,	da	Murcia	har	mange	bjerge	til	

at	klatre	på,	løbestier	og	mange	steder	er	der	også	det,	vi	i	Danmark,	er	så	vant	til,	nemlig	cykelstier,	

hvilket	flittigt	bliver	brugt	af	de	sportslystne	turister	og	ikke	mindst	den	lokale	befolkning	(Laurvig	J.,	

2016).		

 

Murcia-regionens	 kystlinje,	 også	 kendt	 som	 Costa	 Calida,	 byder	 på	 252	 kilometer	 padling	 i	 klart	

Middelhavsvand,	og	med	en	række	naturreservater	er	en	stor	del	af	kysten	bevaret	som	vild	natur.	Her	

er	stejle	klipper,	grotter	og	sandstrande	med	muligheder	for	padlere	og	vandrere	(Opdagverden.dk).	

Cabo	de	Palos	er	en	kendt	dykkerdestination	med	mange	vrag	og	undersøiske	bjerge.	Udover	kajak	og	

dykning	 er	 området	 også	 godt	 til	 vindsurfing,	 kitesurfing,	 mountainbiking,	 snorkling,	 klatring	 og	

vandring	(Opdagverden.dk)	

	

Opsummering	

	

Kort	 fortalt	har	man	som	turist,	med	regionens	320	soldage	om	året,	over	90%	sol	garanti	 i	Murcia,	

uanset	om	man	kommer	om	sommeren	eller	på	en	anden	årstid.	Regionen	har	både	stor	kulturel	og	

historisk	baggrund,	som	udtrykkes	i	arkitekturen,	maden	og	stemningen	i	regionens	hovedstad,	såvel	

som	i	andre	 landsbyer	rundt	omkring.	Der	er	mange	byfester	 i	de	alsidige	byer	året	rundt,	specielt	 i	

sommer	perioden	og	september.	Man	kan	finde	vilde	strande	ved	regionens	lange	kyst,	hvor	man	kan	

dykke,	snorkle,	dyrke	udendørstræning	og	bare	slappe	af.		
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Alle	disse	karaktertræk	burde	være	med	 til	at	gøre	Murcia	 til	 en	attraktiv	destination	 for	de	danske	

turister,	 og	 alligevel	 ser	 statistikken	 ud	 til	 at	 de	 foretrækker	 andre	 steder	 at	 holde	 deres	 ferie	 eller	

bosætte	sig.	Jeg	skal	derfor	undersøge	hvorfor	en	region	som	Murcia	har	problemer	med	at	tiltrække	

danske	turister.		

	

Inden	 jeg	 går	 videre	 og	definerer	min	problemformulering,	 vil	 jeg	 indsnævre	den,	 og	derfor	 har	 jeg	

opstillet	en	hypotese,	som	jeg	vil	bekræfte	eller	afkræfte,	før	jeg	kan	gå	videre.		

Hypotese	
	

Hypoteser	er	de	forudsigelser	af	svar,	som	jeg	på	forhånd	har	en	forventning	om	at	finde.		Hypoteser	er	

en	vigtig	del	af	den	deduktive	metode,	som	jeg	kommer	ind	på	i	et	af	de	næste	afsnit.	Hypoteser	bliver	

opstillet	for	at	derefter	blive	bekræftet	eller	afkræftet	(Den	Store	Danske,	2017).	På	den	måde	tester	

jeg	teori	med	forsøg.		

Denne	hypotese	hjælper	mig	med	at	opstille	en	problemformulering,	da	uden	antagelser,	ville	jeg	ikke	

kunne	danne	et	overblik	over	hvad	jeg	kunne	studere	og	undersøge	i	min	opgave.	

	

Hypotesen:	

	
Ved	 at	 tiltrække	 flere	 danskere	 til	 at	 købe	 eller	 have	 midlertidig	 feriebolig	 i	 regionen	 Murcia,	 vil	

antallet	af	danske	turister	i	regionen	stige,	da	der	automatisk	vil	komme	familier	og	venner	på	besøg,	

som	samtidig	vil	være	med	til	at	forstærke	regionen	Murcias	omdømme.		

	

Hypotese	afkræftelse	eller	bekræftelse	
	

For	 at	 finde	 ud	 af	 om	 denne	 hypotese	 holder,	 har	 jeg	 både	 søgt	 informationer	 og	 statistikker	 på	

internettet,	samt	lavet	personlige	interviews	med	danskere,	nordmænd	og	englænder,	som	både	bor	i	

den	 mest	 danskturistprægede	 region	 Andalusien	 og	 i	 Murcia	 regionen.	 Survey,	 baseret	 på	 svar	 fra	

danskere,	som	bor	eller	har	lejlighed	i	Spanien,	har	afsløret,	at	35%	får	besøg	fra	Danmark	mellem	1-2	

gange	om	året,	32%	får	det	3-5	gange,	13%	svarer	flere	end	fem	gange	om	året.	Kun	10%	har	svaret,	at	

de	aldrig	 får	besøg	fra	Danmark	(Bilag	2).	Det	 tyder	på,	at	når	man	har	en	ejendom	i	Spanien	er	der	

automatisk	mange	 som	 familie	 og	 bekendte,	 der	 fristes	 til	 at	 besøge	 ejendomshavere	 eller	 leje/låne	

deres	bolig.		
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Ud	over	det,	har	 jeg	snakket	med	danskere	og	et	par	nordmænd,	som	er	bosat	 i	Spanien	 for	at	høre	

deres	 version.	 Jeg	 har	 valgt	 at	 interviewe	 nordmænd,	 da	 de	 har	meget	 tilfælles	med	 danskerne,	 og	

begge	nationer	kommer	fra	et	skandinavisk	land,	hvor	temperaturerne	er	lave	i	forhold	til	det	spanske	

klima.			

Ud	af	ti	adspurgte	i	interview	danskere,	svarede	9,	at	de	får	jævnligt	besøg,	og	mindst	en	gang	hvert	år.	

Den	 ene	 af	 dem	 er	 Doris	 Andersen	 på	 72	 år	 fra	 Competa	 (Andalusien),	 som	 siger	 ”De	 (aut.	 hendes	

børn)	 elsker	 at	 være	 dernede,	 fordi	 det	 er	 ligesom	 deres	 andet	 hjem..”(Interview,	 Andersen	 D.,	 2017,	

9:46)..”Så	de	kommer	så	tit	de	kan..”	(10:03)	”Den	ene	af	mine	sønner	er	ikke	gift,	og	han	kommer	derned	

med	venner..”(10:33).		

Birthe	Bugge	på	68	år	er	pensioneret	dansker,	som	har	en	lejlighed	i	La	Manga	(Murcia).	Hun	fortæller,	

at	deres	omgangskreds,	i	løbet	af	de	sidste	år,	er	skredet	meget	ind,	og	derfor	er	der	kun	de	nærmeste	

venner	og	 familie,	der	kommer	på	besøg..	 ”Vi	har	nogen	få	venner,	som	kommer	som	vi	så	er	sammen	

med,	og	så	er	det	dét”,	siger	hun.	”Mange	på	vores	alder	gider	ikke	at	flyve,	og	derfor	kommer	de	ikke”-

tilføjer	hun	(Interview,	Bugge,	31:	10).		

Randi	på	69	år	er	en	anden	dansker,	som	bor	på	Costa	Blanca	(Alicante)	i	Torrevieja,	hvortil	hun	også	

inviterer	sine	veninder,	og	fortæller,	at	hun	har	gæster	året	rundt	(Interview,	Randi	Sørensen,	2:40).		

Jeg	 ville	 også	 undersøge	 om	 nordmændene	 følger	 samme	 tendens.	 Udtalelser	 fra	 nordmænd	 på	 La	

Manga	 gav	 samme	 resultat	 og	 to	 ud	 af	 to	 får	 besøg	mindst	 hvert	 år.	 Aslaug	Auestad	på	 71	 siger,	 at	

hendes	børn	rejser	derned	hver	sommer	(Interview,	Auestad,	5:30).	

Crouch	og	Ritchie	(Crouch	G	&	Ritchie	B.	 ,	2003)	i	 teorien	om	destinationens	konkurrenceevne,	taler	

om	 market	 ties.	 Termet	 market	 ties	 består	 af	 forskellige	 dimensioner	 ud	 fra	 hvilke	 destinationen	

skaber	bånd	eller	forbindelse	med	residenter	fra	de	ønskede	områder,	hvorfra	man	vil	tiltrække	flere	

turister.	Etniske	bånd,	som	skabes	ud	fra	de	immigrationsmønstrer,	som	udvikler	sig	over	tiden	–	ofte	

lange	perioder	af	tid	–	står	for	den	stærkeste	og	muligvis	mest	varige	forbindelse,	når	det	handler	om	

forudsigende	 rejser	 til	 destinationen.	 ”Visiting	 Friends	 and	Relatives”	 (VFR)	 rejsemålgruppe,	 er	 ikke	

nødvendigvis	den	mest	profitable	segment,	men	det	skaber	fundamentet	for	turisme	på	destinationen	

(Crouch G & Ritchie B. , 2003).	Ud	over	det,	genererer	denne	segment	ofte	både	den	stabile	strøm	af	

besøgende	og	andre	former	for	økonomisk	udvikling.		

	

Vurdering	af	hypotesen	

Jeg	kan	konkludere,	at	hypotesen	kan	bekræftes,	da	indsamlede	data	demonstrerede,	at	dem,	der	bor	i	

eller	har	lejligheder	i	Spanien,	oftest	får	mindst	ét	besøg	fra	Danmark	om	året,	hvor	de	andre	grupper	

får	mere	end	tre-fem	besøg.	Disse	grupper	er	med	til	at	skabe	omdømme	om	regionen	Murcia,	og	det	

er	derfor	vigtigt	at	fokusere	på	dem	de	kommer	for	at	besøge,	da	det	er	dem,	der	skaber	fundamentet	

for	den	danske	turisme.				
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Regionen	Murcias	interesse	i	danskerne		
	

Hypotesen	er	blevet	bekræftet,	men	der	er	endnu	 flere	grunde	 til	 at	den	spanske	region	Murcia	bør	

fokusere	på	de	danske	turister	generelt.		

Overbelastning	af	turister,	er	en	af	de	andre	mange	grunde	til	hvorfor	Spanien	skal	begynde	at	udvikle	

og	 skabe	 opmærksomhed	 omkring	 de	 andre	 dele	 af	 landet,	 som	 kunne	 være	 med	 til	 at	 sprede	

turisterne	 over	 hele	 landet.	 På	 den	 måde	 kunne	 de	 mest	 populære	 på	 nuværende	 tidspunkt	

destinationer	og	byer	få	et	pust,	mens	de	andre	regioner	som	Murcia,	som	har	brug	for	og	lyst	til	denne	

voksende	 antal	 turister	 i	 sine	 byer,	 udvikler	 sig	 inden	 for	 dette	 område	 og	 skaber	 mere	 vækst	

(Interview,	Kamplade	K.;	11:35).	Diversifikation	er	et	af	de	turistiske	mål,	som	regionen	Murcia	har	sat	

sig.	Kristian	Kamplade,	direktør	af	Instituto	de	Turismo	de	la	Region	de	Murcia	siger:	”…Det	vi	prøver	

på	er	at	komme	 ind	på	det	nordiske	marked,	 fordi	vi	 fandt	ud	af,	at	60	%	af	alle	 turister	 i	 regionen	er	

englænder.	 Det	 er	 selvfølgelig	 også	 fint,	 alle	 er	 velkomne,	 men	 vi	 også…vi	 vil	 gerne	 vokse	 på	 det	

internationale	niveau	meget	mere	og	det	skal	ikke	nødvendigvis	være	på	det	engelske	marked	at	vi	skal	

vokse,	vi	vil	få	flere	skandinavere	til	regionen”	(Interview,	Kamplade	K.,	2017;	12:03).	

Derudover,	er	BREXIT	en	af	de	grunde	til	hvorfor	spaniere	skal	tænke	strategisk.	Allerede	i	2015	lagde	

Murcia	planer	om	 ikke	at	afhænge	af	den	britiske	marked	 i	 lige	så	høj	grad	som	det	gør	 i	øjeblikket	

(Region	de	Murcia).	Kristian	 siger,	 ”Indtil	videre	har	BREXIT	ikke	haft	nogen	effekt	på	os,	 indtil	videre	

har	 vi	 positive	 tal,	 og	 endda	 vokser	 på	 den	 engelske	 marked”….”det	 er	 noget,	 som	 ikke	 vil	 påvirke	 os	

meget”…”alle	 har	 brug	 for	 ferie,	 og	 de	 skal	 have	 et	 sted	 at	 holde	 ferie,	 men	 man	 skal	 også	 tage	 i	

betragtning,	at	vi	starter	med	nogle	meget	lave	tal	i	forhold	til	de	andre	regioner”	(Interview,	Kamplade,	

2017;	12:05).		

	

Rigtig	mange	 danske	 pensionister	 vælger	 at	 bosætte	 sig	 i	 udlandet,	 og	 endnu	 flere	 har	 ferieboliger	

rundt	omkring	i	verden.	Ifølge	SKAT,	er	der	omkring	20.000	danskere,	der	ejer	en	ejendom	i	Spanien	

(Politiken,	 2012).	 Det	 gør	 Spanien	 til	 et	 af	 de	 mest	 attraktive	 lande	 til	 at	 købe	 ferieboliger	 for	

danskerne.	 I	 2012	 valgte	 172.000	 danskere	 at	 forlade	 landet	 for	 at	 bosætte	 sig	 et	 andet	 sted,	 og	

tendensen	har	været	stigende	(Berlingske, 2012).	Statistikken	viser	også,	at	det	er	primært	danskerne	i	

midten	af	40’erne	og	sidst	i	60’erne,	som	vælger	at	udvandre	(Berlingske,	2012).	Det	er	derfor	også	en	

af	grundene	til	at	man	skal	være	opmærksomme	på	den	målgruppe,	for	at	skabe	mere	dansk	turisme	

generelt.		

	

En	 af	 de	 andre	 grunde	 til	 at	 Murcia	 kunne	 være	 interesseret	 i	 at	 tiltrække	 danske	 turister	 er	 at	

skandinaverne	 bruger	 i	 gennemsnittet	 dobbelt	 så	 mange	 penge	 som	 de	 andre	 turister	 i	 Murcia	
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regionen,	 og	 helt	 nøjagtigt	 brugte	 de	 121,08	 €	 per	 person	 pr	 dag	 i	 forhold	 til	 de	 75,02	 €	 i	

gennemsnittet	for	de	andre	nationaliteter	i	alt	(Bilag	3).	Samtidig	er	tallet	for	hele	opholdet	i	regionen	

Murcia	når	op	på	de	1.422,69€	per	person,	mens	gennemsnittet	ligger	på	958,03€	i	2016.	Det	er	taget	i	

betragtning,	 at	 de	 bruger	 11,8	 dage	 i	 gennemsnittet,	 hvilket	 er	 en	 dag	 mindre	 end	 de	 andre	

nationaliteter,	som	ligger	på	12,8	dage,	dvs.	de	bruger	flere	penge	på	mindre	opholdsdage	(Bilag	3).	Alt	

det	 gør	 denne	 målgruppe	 attraktiv	 for	 den	 spanske	 region,	 og	 derfor	 har	 jeg	 udarbejdet	 en	

problemformulering,	som	kommer	næst.		

Problemformulering	
	

Med	 udgangspunkt	 i	 de	 ovennævnte	 overvejelser,	 	 ønsker	 jeg,	 med	 denne	 afhandling,	 at	 besvare	

følgende	problemformulering:	

	

Hvordan	 kan	 regionen	 Murcia	 i	 det	 sydøstlige	 Spanien	 blive	 et	 mere	 attraktiv	

feriedestination	for	de	danske	turister	55+	år	og	tiltrække	flere	af	dem?	

	

Dette	 problemformulering	 er	 lidt	 bred,	 hvilket	 er	 grunden	 til	 at	 jeg,	 i	 øvrigt,	 har	 udarbejdet	

underspørgsmål,	som	vil	hjælpe	mig	med	at	besvare	den	korrekt,	og	samtidig	være	med	til	at	danne	et	

overblik	for	læseren	over	hvilke	temaer	der	bliver	berørt	i	de	følgende	afsnit.		

Disse	underspøgsmål	er	som	følgende:	

1. Hvad	karakteriser	den	typiske	danske	turist	over	55	år?		

2. Hvordan	køber	de	danske	potentielle	turister	deres	rejse?			

3. Hvad	gør	andre,	mere	succesfulde	på	dette	område,	steder	for	at	tiltrække	denne	målgruppe	?		

4. Hvordan	 kan	 Murcia	 få	 et	 stærkt	 image	 blandt	 denne	 målgruppe,	 og	 hvordan	 bør	 den		

fremmes?		

Afgrænsninger	

Valg	af	ord	

For	 at	 gøre	det	 enklere	 at	 læse	og	 ikke	mindst	 skrive	denne	opgave,	 har	 jeg	 valgt	 at	 benytte	mig	 af	

nogle	kode	ord,	som	hjælper	med	at	slippe	af	med	lange	gentagende	ord	og	fraser.		

Derfor,	bliver	

• Murcia	regionen	omtalt	som	Murcia		

• Regionens	hovedby	Murcia	omtalt	som	Murcia	by	eller	byen	Murcia	
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”Murcia”	vil	ofte	fremgå	i	opgaven,	og	derfor	er	det	vigtigt	her	at	skille	de	to	definitioner	ad,	for	ikke	at	

misforstå	opgavens	indhold.		

Analyseafgrænsninger	

	

Jeg	vil	i	denne	afhandling	arbejde	med	hele	regionen	Murcia	som	en	selvstændig	kommune.		Der	bliver	

ikke	 undersøgt	 og	 analyseret	 steder	 tæt	 på	 og	 omkring	 regionen,	 da	 det	 ellers	 vil	 blive	meget	 bred	

undersøgelse,	 og	 analysen	kan	blive	mindre	præcis	og	uden	egentlig	 at	 komme	 ind	på	det	 vigtigste,	

hvilket	 i	denne	opgave	er	at	undersøge	hvilke	metoder	og	strategier	regionen	skal	 tage	 i	brug	 for	at	

gøre	regionen	mere	attraktiv	for	de	danske	turister.	

	

Denne	afhandling	vil	kun	berøre	den	ældre	målgruppe	af	danskere.	Der	vil	derfor	ikke	blive	analyseret	

andre	 segmenter,	 da	 opgaven	 ville	 blive	 for	 bred	 og	 uden	 at	 gå	 i	 dybden	 og	 klart	 besvare	

problemformuleringen.	 De	 andre	 segmenter	 såsom	 unge,	 familier	 osv.	 ,	 i	 denne	 sammenhæng,	 ville	

også	være	interessante	at	kigge	på,	da	hele	ideen	om	at	tiltrække	danske	turister	til	regionen	Murcia	

ikke	kun	går	ud	på	at	fokusere	på	de	ældre,	men	danskere	generelt.	Dog	som	fortalt	tidligere,	er	det	et	

fundament	segment,	som	i	fremtiden	bør	skabe	flere	danske	turister	i	alle	aldre.	

Jeg	vil	derudover	kun	 tage	 som	eksempler	de	byer	og	områder,	 som	 ligger	 tæt	på	den	 spanske	kyst	

som	 f.eks.	Mijas,	 Benalmadena,	Malaga,	 Alicante,	 La	Manga	 eller	 Aguilas,	 fordi	 på	 rejser	 til	 Spanien,	

søger	 de	 fleste	 danske	 turister	 sol-	 og	 badeferie	 (Forex,	 2010).	 Samtidig	med	 at	 jeg	 personligt	 har	

været	de	førnævnte	steder,	og	derfor	har	en	ide	om	hvilke	fordele	og	ulemper	der	kunne	være	og	om	

de	har	nogen	indflydelse	på	danskernes	rejsevalg.		

	

Den	næste	afsnit	vil	introducere	til	metoden,	som	blev	brugt	til	at,	først	og	fremmest,	finde	frem	til	den	

perfekte	emne,	undersøge	det	,	og	på	den	måde	besvare	problemformuleringen.		

	

Der	vil	nu	blive	introduceret	til	mit	videnskabsteoretiske	ståsted,	da	dette	er	en	vigtig	udgangspunkt	

for	hele	opgavens	undersøgelsesdesign	og	analysetilgang.	

Metodiske	overvejelser		

Det	 videnskabelige	 og	 metodiske	 grundlag	 er	 afgørende	 for	 afhandlingens	 udformning	 –	 fra	
emneafgrænsning	 over	 teorivalg	 til	 fortolkning	 –	 og	 kan	 påvirke	 undersøgelsens	 resultater.	 I	 dette	
kapitel	 vil	 jeg	 derfor	 redegøre	 for,	 hvilket	 videnskabsteoretisk	 standpunkt	 danner	 grundlag	 for	
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afhandlingen,	 hvilken	 metode	 der	 anvendes	 til	 indsamling	 af	 empiri,	 samt	 hvilke	 teorier	
konklusionerne	bygger	på.		

Videnskabsteoretiske	tilgang	

	

Denne	 afsnit	 har	 til	 formål	 at	 forklare	 mit	 videnskabsteoretiske	 ståsted	 for	 projektet	 og	

problemstillingen.	

Det	videnskabsteoretiske	tilgang	har	en	stor	betydning	for	opgaven	og	dens	forståelse,	da	man	ved	at	

eksplicitere	 den	 skaber	 åbenhed	 omkring	 forskningsmetoder	 samt	 giver	 forståelse	 af	

forskningsresultater.		Man	vil	dermed	kunne	vurdere	kvaliteten	af	den	viden,	som	produceres	samt	at	

kunne	vælge	kvalificeret	mellem	forskellige	videnskabelige	metoder	til	indsamling	og	fortolkning	af	de	

data,	 som	 man	 indsamler	 (Nygaard,	 2012).	 Det	 videnskabelige	 paradigme	 består	 af	 ontologi,	

epistemologi	 og	metodologi.	 Uden	 ontologi	 og	 epistemologi	 kan	man	 således	 ikke	 træffe	 et	 valg	 om	

metodologi	og	forskningsproces.		

	

Jeg	vil	i	denne	afsnit	forklare	hvilke	ontologi	og	epistemologi	jeg	bruger,	hvorefter	metodologien	bliver	

forklaret	i	den	næste	afsnit.		

	

Alle	 har	 en	 ontologi	 og	 epistemologi,	 selv	 om	de	 ikke	 er	 bevidste	 omkring	 deres	 antagelser	 om	det	

værende	og	om	deres	erkendelse	af	det	værende	(Nygaard,	2012,	s.11).		

	

Ontologi	er	læren	om	det	værende	som	være	værende,	hvorimod	epistemologi	er	læren	om	viden	og	

berører	derfor	erkendelsesmetoder,	der	anvendes	i	videnskaben	(Nygaard,	2012,	s.	11).	

Der	 eksisterer	 fire	 helt	 overordnede	 paradigmer	 indenfor	 samfundsvidenskab:	 positivistiske,	

hermeneutiske,	kritiske	og	konstruktivistiske	paradigmer.		

	

Formålet	med	afhandlingen	er	at	opnå	ny	 forståelse	gennem	analyse	og	vidnesbyrd,	der	kan	belyse,	

hvilke	strategier	kunne	man	gøre	brug	af	for	at	få	flere	danskere	til	at	være	netop	Murcia	regionen	som	

sin	 næste	 rejsedestination.	 Denne	 hermeneutiske	 måde	 egner	 sig	 også	 bedst	 til	 min	 egen	 måde	 at	

forstå	verden	på.		

Den	 hermeneutiske	 paradigme	 tager	 udgangspunkt	 i	 at	 mennesker	 ikke	 kan	 studeres	 som	 et	

naturvidenskabeligt	 objekt,	 der	 opfører	 sig	 efter	 årsagslove.	 Mennesker	 er	 ikke	 ligesom	 sten	 eller	

atomer,	 i	 stedet	 er	 de	 kulturhistoriske	 væsner,	 der	 handler	 med	 sin	 egen	 vilje,	 ud	 fra	 motiver	 og	

intentioner	 og	 ikke	 mindst	 ud	 fra	 en	 bestemt	 forståelse	 af	 verden	 (Nygaard,	 2012,	 s.	 31).	

Hermeneutikken	 undersøger	 fænomener:	 ”Hvad	 er	 den	 bagvedliggende	 årsag?”.	 Den	 søger	 at	 gøre	
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rede	 for	 hvad	 der	 sker,	 når	 en	 person	 arbejder	med	 at	 komme	 til	 en	 forståelse	 af	 en	 tekst,	 ytring,	

andres	 adfærd	 osv.	 Den	 søger	 ikke	 den	 endelige	 sandhed,	men	 stræber	 efter	 at	 få	 større	 forståelse	

gennem	interaktion	mellem	forskeren	og	det	undersøgte	felt	(Lund, 2011, s. 97).		

	

Hermeneutikkens	 ontologi	 er	 begrænset	 realistisk,	 hvilket	 indebærer,	 at	 vores	 adgang	 til	

virkeligheden	 er	 bundet	 til	 en	 bestemt	 forståelse,	 og	 også	 at	 vores	 forståelse	 af	 verden	 og	 andre	

mennesker	kan	nuanceres,	så	den	nærmer	sig	sandheden	(Nygaard,	2012,	s.	31).		

	

Epistemologi	i	hermeneutikken	er	subjektiv,	da	man	har	en	for-forståelse,	som	bestemmer	hvordan	vi	

ser	 på	 verden,	 og	 den	 er	 subjektiv	 fra	 person	 til	 person,	 da	 den	 kommer	 an	 på	 ens	 baggrund,	 ens	

personlig	historie.	Erkendelse	i	den	hermeneutiske	paradigme	består	i	at	udvide	ens	forståelse,	hvilket	

er	 målet	 med	min	 afhandling.	 Jeg	 vil	 finde	 ud	 af	 hvorfor	 de	 danske	 turister	 tager	 på	 ferie	 et	 sted,	

fravælger	det	andet,	samt	hvad	deres	lyst	til	at	rejse	bliver	styret	af.	Ved	at	tale	med	de	medvirkende	i	

interviewerne	personer	vil	jeg	muligvis	også	kunne	udvide	deres	egne	for-forståelser.	Det	vil	jeg	gøre	

ved	at	give	dem	 lov	 til	at	 tale	om	emnet,	 så	de	på	den	måde	bliver	mere	bevidste	over	deres	valg	af	

rejsedestination,	rejserelaterede	handlinger	eller	valg	af	stedet	for	deres	ejendom.		

	

Der	vil	nu	blive	introduceret	til	metoden,	som	blev	brugt	til	indsamlingen	af	empiri	og	dens	analyse,	til	

at	kunne	besvare	problemstillingen.	

	

Forberedelsesfasen	
	

I	 begyndelsen	 af	 processen,	 som	 det	 første	 havde	 jeg	 mange	 ideer	 om	 hvad	 jeg	 ville	 skrive,	 og	

forberedelsesfasen	har	været	et	af	de	sværeste	tidspunkter	forbundet	med	specialeskrivningen.	For	at	

vælge	 den	 helt	 rigtige	 emne,	 brugte	 jeg	meget	 tid	 på	 research	 over	 internettet,	 ved	 at	 snakke	med	

venner	og	bekendte	omkring	emnerne.	Flere	af	de	ideer	jeg	havde	fra	starten	af	måtte	jeg	opgive,	da	

jeg	 enten	 ikke	 så	 hvordan	 jeg	 kunne	 inddrage	 studiets	 faglige	 indhold	 ind	 i	 det,	 eller	 interessen	 for	

emnet	ikke	var	det,	som	jeg	havde	brug	for,	for	at	kunne	skrive	et	speciale,	som	kræver	flere	måneders	

intensiv	arbejde.		

	

Da	 valget	 blev	 taget,	 var	 det	 næste	 skridt	 at	 skulle	 finde	den	perfekte	 problemformulering,	 som	 jeg	

vidste,	ikke	ville	lykkes	fra	starten,	og	derfor	lavede	en	foreløbig	problemformulering,	som	blev	rettet	

til	flere	gange	i	løbet	af	specialeprocessen.		
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Deduktiv	vs.	Induktiv		

	

Man	 kan	 gribe	 opgaven	 og	 problemstillingen	 an	 på	 forskellige	 måder,	 og	 inden	 for	

samfundsvidenskaben	 taler	 man	 om	 to	 tilgange,	 den	 deduktive	 og	 den	 induktive	 (Langergaard	 ,	

Rasmussen,	 &	 Sørensen,	 2006,	 s.	 50).	 Den	 deduktive	 metode	 tager	 udgangspunkt	 i	 de	 allerede	

eksisterede	 teorier	 og	 modeller,	 og	 bruger	 dem	 til	 analysen	 af	 de	 empiriske	 data	 (Langergaard	 ,	

Rasmussen,	&	Sørensen,	2006,	s.	50-51).	Den	induktive	metode	starter	med	at	kigge	på	det	empiriske	

data	og	forsøger	at	forme	en	teori	baseret	på	disse	data.	Dog,	kan	der	nogle	gange	opstå	en	cirkel,	hvor	

man	bevæger	sig	 fra	at	bruge	den	ene	metode	 til	 at	bruge	den	anden	og	 tilbage	 igen	 (Langergaard	 ,	

Rasmussen,	&	Sørensen,	2006).		

	

	
	 	
I	denne	afhandling	bruger	jeg	den	deduktive	metode.	Jeg	starter	med	at	se	på	de	eksisterende	teorier	

som	købsadfærdsteorien,	benchmarking	og	place	branding.	Derefter,	vil	 jeg	bruge	disse	 teorier	 til	at	

analysere	de	empiriske	data	på	Murcia	regionen.		

	

Den	 deduktive	 metode	 bliver	 kendetegnet	 ved,	 at	 man	 bruger	 teorien	 allerede	 i	

dataindsamlingsprocessen.	Med	andre	ord,	beskriver	man	 først	sin	 teori,	og	derefter	 indhenter	data,	

som	 i	 analysen	 bliver	 koblet	 til	 teorien	 (Kvale,	 2007).	 Der	 kan	 dog	 være	 en	 ulempe	 ved	 at	 tage	

udgangspunkt	i	denne	videnskabsteoretiske	tilgang,	som	det	faktum,	at	teorien	kan	sommetider	virke	

styrende	på	datamaterialet	og	dens	indsamling.	

Arbejder	man	derimod	 induktivt,	har	man,	 teoretisk	set,	 ingen	 forudantagelser	at	 forholde	sig	 til,	og	

dermed	er	det	 empirien,	der	 sætter	dagsorden	 for	den	 fremtidige	undersøgelse.	Med	andre	ord,	 går	

man	 i	 den	 induktive	metode,	 fra	noget	 konkret	 til	 noget	 generelt.	Dog	kan	det	 her	 være	 relevant	 at	

spørge	om	det	overhovedet	er	muligt	at	arbejde	uden	nogen	form	for	forforståelse,	som	vil	præge	ens	

tilgang	til	undersøgelsen.	Vi	har	alle	en	baggrund,	som	kan	være	med	til	at	danne	denne	forforståelse	

og	føre	os	 i	en	bestemt	retning	 i	vores	undersøgelse.	Olsen	og	Kvale	har	også	udtalt	sig	om	at	det	er	

umuligt	 for	 enhver	 forsker	 at	 være	 helt	 uden	 nogen	 empirisk	 og/eller	 forforståelse	 for	 de	 sociale	

fænomener,	 som	 han	 forsøger	 at	 undersøge	 (Olsen	 H.,	 2002,	 s.	 62).	 Kvale	 siger,	 at	 han	 er	 meget	

skeptisk	 overfor	 fænomenologers,	 symbolske	 interaktionisters	 og	 andres	 evne	 til	 at	 ”nulstille”	 ens	

forforståelse	(Kvale,	2007,	s.	238).		

Begge	 teoretikere	 taler,	 derudover,	 for	 en	 forforståelse	 i	 undersøgelser,	 da	 ”...	 teoretisk	 forforståelse	

kan	 bidrage	 til,	 at	 såvel	 kvalitative	 interviewundersøgelser	 som	 andre	 kvalitative	 undersøgelser	 bliver	
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mere	 fokuserede.	”	 (Olsen	H.,	 2002,	 s.	 64).	Denne	 tankegang	hænger	meget	 sammen	med	mine	 egne	

overvejelser,	og	jeg	har	derfor	valgt	at	bruge	den	deduktive	metode.		

	

I	afhandlingen	har	jeg	valgt	at	bruge	både	kvalitativ	og	kvantitativ	videnskabsmetoder	til	at	finde	frem	

til	resultaterne	af	min	undersøgelse.	Grunden	til	dette	valg	er,	at	disse	to	metoder	vil	komplementere	

hinanden	på	hver	deres	måde,	som	nu	bliver	beskrevet.		

	

De	næste	to	afsnit	vil	give	et	overblik	over	de	kvantitative	og	kvalitative	metoder,	som	bliver	brugt	 i	

afhandlingen.		

	

Kvantitativ	metode		
	

De	 kvantitative	 data	 skal	 bruges	 til	 at	 finde	 tendensen	 af	 danskernes	 rejsevalg,	 mønstrer	 af	 deres	

holdninger	til	de	forskellige	situationer	i	forbindelse	med	deres	rejser,	samt	deres	handlingsmønstre.	

Her	vil	jeg	så	at	sige	generalisere	de	udspurgte	på	bagrund	af	deres	svar	og	sætte	dem	ind	i	forskellige	

bokse.	Disse	bokse/grupper	vil	hjælpe	mig	med	at	beregne	hvor	stor	en	procentdel	af	alle	deltagere	

tænker	og	handler	på	ens	måde.	Ved	at	se	på	deres	alder,	køn,	rejsepræferencer,	kan	jeg,	i	sidste	ende,	

finde	 ud	 af	 hvordan	 det	 hænger	 sammen	 og,	 ved	 hjælp	 af	 senere	 beskrevet	 teorier,	 lave	 en	

dybdegående	 analyse.	 	 Det	 kvantitative	 data	 bliver	 i	 opgaven	 indhentet	 ved	 hjælp	 af	 online	

spørgeskema	 som	det	 primære	data,	 som	 jeg	 vil	 indsamle	 selv,	 og	 statistikker	 som	 sekundære	 data	

(Det	Gyldne	Overblik,	2015).	

Online	spørgeskema	undersøgelser		

	
Online	spørgeskema	undersøgelser	bliver	brugt,	da	det	er	omkostningsfrit	og	samtidig	meget	hurtig	og	

effektiv	måde	at	indsamle	data	på.		

For	at	finde	de	rigtige	data	har	jeg	valgt	at	sende	tre	forskellige	spørgeskemaer	ud,	som	jeg	vil	løbende	

referere	til:		

	

1) Det	 første	 spørgeskema	 (Murcia-que	hermosa	 eres)	 har	 det	 formål	 at	 undersøge	 danskernes	

kendskab	til	regionen	Murcia	og	danskernes	favorit	feriesteder	i	Spanien,	samt	forstå	hvilken	

type	ferie	destination	de	foretrækker	ud	fra	nogle	valgte	kriterier.	Det	skal	bemærkes,	at	denne	

survey	 ikke	har	 en	aldersgrænse,	da	 jeg	 ikke	mente,	det	kun	ville	 være	 relevant	og	 se	på	de	

ældres	rejsevaner	i	denne	omgang.	Det	er	en	survey,	som	skal	se	på	alle	danskernes	rejsevaner	

for	at	sammenligne	de	steder	hvor	der	kommer	 flest	 (og	deres	præference	kriterier)	med	de	
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steder,	hvor	der	bor	flest	danskere,	for	at	se	om	der	er	sammenhæng	mellem	de	to	segmenter.	

Denne	spørgeskema	blev	sendt	ud	på	den	mest	brugte	sociale	medie	i	Danmark,	Facebook,	som	

ud	over	at	blive	brugt	dagligt	af	brugere	mellem	20	og	29	år,	også	er	tæt	på	at	være	den	eneste	

medie,	som	bliver	brugt	af	de	ældre	generationer	(DR, dr.dk, 2015).	Survey’et	blev	udfyldt	af	43	

personer.		

2) Det	næste	 spørgeskema	(Danskere	i	España)	har	det	 formål	at	undersøge	hvor	 i	 Spanien	bor	

flest	danskere,	deres	alder,	antal	besøg	de	får.	Eftersom	det	første	survey		(Bilag	4)	afslørede,	

at	77%	af	de	adspurgte	ikke	har	været	i	regionen,	kunne	jeg	ikke	finde	ud	af	hvad	deres	mening	

om	regionen	er,	og	derfor	lavede	en	ny	survey	nu	rettet	mod	dem,	der	har	mere	kendskab	til	

Spanien,	hvor	chancerne	er	større	for	at	 flere	har	besøgt	regionen.	Og	gangske	rigtigt	ser	det	

anderledes	 ud	med	 denne	 survey,	 da	 over	 halvdelen	 (52%)	 (Bilag	 5)	 har	 været	 i	Murcia	 og	

derfor	 har	 en	mening	 om	 regionen.	 Jeg	 har	 derudover,	 bedt	alle	 om	 at	 svare	 på	 hvordan	de	

forestiller	sig	Murcia	at	være,	også	dem,	som	ikke	har	været	der,	da	de	enten	har	hørt	noget	

eller	 snakket	med	nogen	om	det,	 og	dermed	har	 skabt	 en	mening	allerede	 inden	de	besøger	

den.	Dette	survey	blev	delt	på	Facebook,	under	gruppen	Danskere	i	hele	Spanien,	som	består	af	

næsten	3500	medlemmer,	og	blev	udfyldt	af	31	personer.		

3) Det	tredje	survey	(Rejseadfærd	undersøgelse	–Spanien)	er	forbeholdt	danskere	over	55	år,	som		

mindst	én	gang	i	sit	liv	har	været	i	Spanien.	Dette	survey	er	med	til	at	give	mig	en	forståelse	for	

hvor	denne	målgruppe	kan	lide	at	rejse	hen	i	Spanien,	hvorfor	de	netop	tager	derned,	og	deres	

yndlings	 aktiviteter	 på	 ferie.	 Surveyet	 blev	 delt	 til	 mine	 egne	 venner	 og	 familie,	 som	 har	

videresendt	surveyen	til	andre	de	kender	i	alderen	55+,	og	som	har	været	i	Spanien.	Surveyet	

blev	udfyldt	44	gange.		

4) Den	fjerde	og	sidste	survey	(Rejseadfærd,	55+)	valgte	jeg	at	sende	ud	til	de	ældre	danskere,	som	

bor	 i	 Danmark,	 og	 intet	 relation	 til	 Spanien	 har.	 Denne	 survey	 forkuserer	 på	 generel	

rejseadfærd	hos	de	ældre,	og	dermed		kan	give	mig	et	indblik	i	hvad	de	ældre	har	brug	for	når	

de	rejser,	hvordan	de	vælger	deres	feriedesinationer	og	hvilke	kriterier	vælger	de	dem	ud	fra.	

Surveyet	 blev	 delt	 på	 Facebook	 i	 diverse	 neutrale	 grupper	 såsom	 ”Amager	 Fælles	 venner”,	

”St.Olav	 kirke	 Tønsberg”,	 ”Hjælpsom	 i	 kirke	 Hyllinge”,	 ”Oplev	 naturen	 i	 Danmark”	 og	

”Bornholms	 natur”,	 som	 intet	 har	 at	 gøre	med	 rejser,	 men	 hvor	 jeg	 kunne	 se	 et	 stort	 antal	

medlemmer	være	over	55	år.	Ud	over	det,	har	 jeg	personligt	 indtastet	9	svar	fra	de	personer	

jeg	 kender	 over	 55,	 som	 ville	 hjælpe	 og	 udfylde	 skemaet,	 men	 ikke	 havde	 mulighed	 og	

kundskaber	til	at	gøre	det.	I	alt	blev	surveyet	udfyldt	af	48	personer.	

	

Andre	 sociale	medier	 som	 f.eks.	 	 Twitter	 og	 LinkedIn,	 samt	 personlig	 deltagelse	 til	 indsamlingen	 af	

data	 og	mail	 afsendelse,	 blev	 ikke	 brugt	 i	 denne	 opgave,	 da	 det	 handler	 om	 at	 nå	 til	 så	mange	 som	
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muligt,	 og	det	 ville	 ikke	være	muligt	 ved	hjælp	 af	disse	kommunikationsmidler,	 da	 indsamlingen	vil	

ellers	tage	meget	 længere	tid	om	at	nå	til	 lige	så	mange	som	på	Facebook.	Ud	over	det,	er	meningen	

med	survey	ikke	kun	er	at	nå	til	mine	venner	og	bekendte,	men	derimod	også	dem	jeg	ikke	kender,	for,	

på	den	måde,	at	indsamle	troværdig	og	mere	objektiv	data.		

Kvalitativ	metode		

	

Kvalitativ	undersøgelse	starter	med	den	ide,	at	brugte	metoder	og	teorier	skal	være	passende	til	det,	

der	 bliver	 undersøgt	 (Kvale	 S.,	 2007,	 s.6).	 I	 dette	 tilfælde,	 hvor	 undersøgelse	 tager	 udgangspunkt	 i	

mennesker,	 som	 rejser,	 og	 hvor	 jeg	 har	 til	 opgave	 at	 finde	 ud	 af	 hvorfor	 de	 gør	 som	 de	 gør,	 er	 det	

oplagt	 at	 bruge	 kvalitativ	 undersøgelse	 i	 form	 af	 interview.	 Interview	 er	 specifik	 form	 for	

kommunikation,	 hvor	 viden	 bliver	 skabt	 ved	 hjælp	 af	 interaktionen	 mellem	 interviewer	 og	

interviewee	(Kvale,	S.	,	2007,	s.17).		En	kvalitativ	undersøgelses	interview	forsøger	at	forstå	verden	fra	

et	 subjektivt	 synspunkt,	 for	at	udfolde	personernes	oplevelser	og	 	afsløre	verden	de	 lever	 i	 frem	 for	

fortolkning	af	det	på	videnskabelig	vis	(Kvale,	S.,	2007,	s.17).			

Jeg	præsenterer	interview	oversigt	i	Bilag	25,	hvor	man	kan	se	hvem	de	interviewede	er,	hvor	de	er	fra	

og	formålet	med	selve	interviewet.	Ved	at	bruge	interview	vil	jeg	således	gøre	brug	af	empirisk	måde	

at	håndtere	problemformuleringen	på.	Dette	vil	sige,	at	min	undersøgelse	tager	udgangspunkt	 i	data	

og	iagttagelser.	Det	kvalitative	interview	vurderer	jeg	til	at	være	den	metode,	som	vil	hjælpe	mig	med	

at	belyse	problemet	i	mere	detaljeret	omfang,	end	hvis	jeg	kun	brugte	det	kvantitative	metode.		

Med	 det	 kvalitative	 interview	 som	 arbejdsmetode	 har	 jeg	 samtidig	 muligheden	 at	 undervejs	 i	

interaktionsprocessen	med	andre	mennesker,	finde	frem	til	nogle	relevante	vinkler	i	forbindelse	med	

opgaven.	Disse	vinkler	kan	være	relevante	for	den	videre	arbejdsproces,	da	de	kan	åbne	nye	spørgsmål	

med	følgende	undersøgelse	og	analyse.		

	

Det	 kvalitative	 interview	 bruges	 i	 opgaven	 som	 værende	 en	metode,	 der	 støtter	 det	 kvantitative.	 I	

praksis	 betyder	 det,	 at	 survey	 og	 andet	 kvantitativ	 sekundære	 data	 bliver	 brugt	 for	 at	 danne	 et	

overblik	over	det,	der	kan	uddybes	ved	interview.	Jeg	bruger	derfor	survey	og	andet	information,	som	

jeg	finder	på	internettet,	bøger	og	artikler,	til	at	kunne	finde	frem	til	relevante	for	min	problemstilling	

spørgsmål,	med	det	formål	at	gøre	interviewerne	korte	og	samtidig	effektive.			

Valg	af	interviewmetode	

	

I	 opgaven	 bliver	 der	 brugt	 	metoden	 for	 semistruktureret	 interview.	 Den	 bruges	 i	 en	 kontekst,	 hvor	

intervieweren	benytter	sig	af	en	interviewguide	(Kvale,	2007).	Intervieweren	har	således	en	række	af	
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spørgsmål,	der	ønskes	besvaret	under	 interviewet.	Spørgsmålenes	rækkefølge	kan	variere,	og	der	er	

mulighed	 for	 at	 stille	 uddybende	 spørgsmål.	 Ofte	 er	 spørgsmålene	 mere	 generelle	 end	 ved	 det	

strukturerede	interview.	Metoden	giver	intervieweren	en	mulighed	for	at	styre	interviewet,	samtidig	

med	at	deltageren	frit	kan	besvare	spørgsmålene.	Det	semistrukturerede	interview	bruges	gerne,	hvis	

der	er	flere	interviewere	eller	hvis	man	kun	har	mulighed	for	at	interviewe	deltagerne	en	gang	(Kvale,	

2007).	Inden	jeg	tog	kontakt	til	personerne,	som	skulle	medvirke	i	mine	interviews,	skulle	jeg	afklare	

med	mig	selv	om	jeg	skal	arbejde	med	enkeltmandsinterview	eller	gruppeinterview.			

Olsen	skriver	i	sin	bog:		

”Samtidige	 interview	 med	 flere	 informanter	 har	 både	 fordele	 og	 ulemper.	 Til	 fordelene	 hører	

gruppedynamisk	 fleksibilitet	 og	 detaljerede	 beskrivelser,	 mens	 enkeltinformanters	 dominans	 over	 for	

gruppen	samt	afvisning	af	sensitive	emner	er	potentielle	dysfunktioner”		

(Olsen,	2002,	s.	75).		

Eftersom	emnet	 ikke	er	sensitiv,	valgte	 jeg	at	bruge	både	enkeltmandsinterview	og	gruppeinterview,	

hvor	 der	 deltog	 op	 til	 to	 personer.	 I	 nogle	 tilfælde	 har	 det	 kun	 været	 muligt	 at	 have	 en	

enkeltmandsinterview,	andre	gange-	gruppeinterview,	afhængig	af	situationen.		

Kritik	af	kvalitative	undersøgelser	

	

Kvalitative	 analyser	 bliver	 ofte	 kritiseret	 for	 at	 være	 for	 subjektive	 og	 vilkårlige.	 De	 bliver	 derfor	

vanskelige	at	gentage	og	formatet	bliver	ustruktureret.		

Et	andet	væsentligt	kritik	er	at	kvalitative	analyser	mangler	gennemsigtighed	 (Boolsen M.W. , 2011).	

Derfor	 er	 det	 ekstra	 vigtigt	 at	 forsker	 præsenterer	 og	 behandler	 data	 og	 bygger	 analysen	 på	 en	

struktureret	måde.		

	

Validitet	og	reliabilitet	af	analysen		
	

Det	er	ikke	kun	den	kvantitative	forskning,	som	er	underlagt	krav	om	reliabilitet	og	validitet,	men	også	

den	kvalitative.	Dog	er	der	forskel	på	den	måde	man	skaber	solid	validitet	og	reliabilitet	på,	afhængig	

af	konstruktionen	af	forskningsprojektet	(Silverman, 2000).		

Validitet	kan	være	intern	og	ekstern.	Den	interne	validitet	vurderer	sammenhængen	i	undersøgelsen	

og	i	hvilken	grad	resultaterne	er	gyldige	for	det	udvalgte	og	det	fænomen,	som	bliver	undersøgt.	Den	

eksterne	 validitet	 handler	 om	 hvorvidt	 man	 kan	 generalisere	 sine	 konklusioner	 ved	 at	 se	 på	 om	

resultatet	ville	være	det	samme,	hvis	situationen	var	anderledes	(Silverman,	2000).	 Ifølge	Compte	&	

Goetz	(1982)	kan	den	eksterne	validitet	være	en	udfordring,	når	man	bruger	den	kvalitative	metode	i	

en	undersøgelse.	Dette	sker,	 fordi	man	ofte	ikke	kan	opnå	den	samme	konklusion	igen	og	igen	og	på	
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den	 måde	 generalisere	 resultater.	 	 Ved	 de	 kvalitative	 undersøgelser,	 bruger	 man	 ofte	 kun	 få	

informanter,	 hvilket	 udfordrer	 anvendeligheden	 af	 den	 viden,	 der	 produceres,	 ud	 over	

undersøgelseskonteksten.		

	

I	denne	undersøgelse	benytter	 jeg	mig	af	19	 interviews,	 som	alle	har	en	 tilknytning	 til	det	emne	 jeg	

undersøger	 (Se	 Bilag	 25).	 Ved	 ikke	 at	 have	 flere	 informanter,	 kan	 den	 eksterne	 validitet	 af	 min	

undersøgelse	blive	kritiseret,	da	konklusionen	bliver	baseret	på	relativt	 	 få	 interviews.	For	at	kunne	

øge	den	eksterne	validitet	og	dermed	generalisering	af	denne	undersøgelses	resultater,	kan	resultatet	

af	denne	case	blive	testet	på	en	anden	lignende	case.	

Flyvbjerg	 (2009)	mener	 dog,	 at	man	 sagtens	 kan	 generalisere	 ud	 fra	 enkelttilfælde,	 og	 at	 disse	 kan	

bidrage	til	videnskabelig	udvikling.	Han	kalder	det	 for	en	misforståelse	(Flyvbjerg,	2009).	 I	hans	bog	

nævner	 Flybjerg	 psykologen	 Hans	 Eysenck,	 der	 tidligere	 var	 negativt	 indstillet	 over	 for	 at	 drage	

konklusioner	ud	fra	casestudiet	som	forskningsmetode.	Senere	ændrede	han	meningen	og	udtrykte	sig	

således:	 ”(…)	 undertiden	 er	 vi	 gangske	 enkelt	 nødt	 til	 at	 holde	 øjnene	 åbne	 og	 se	 nærmere	 på	

enkelttilfælde	–	ikke	i	håbet	om	at	bevise,	men	snarere	i	håbet	om	at	lære	noget”	(Flyvbjerg,	2009).		

Denne	afhandling	skal	ikke	ses	som	en	endelig	konklusion	på	hvordan	de	brugte	teorier	kan	anvendes	

på	et	hvilket	som	helst	turiststed,	men	snarere	give	en	indsigt	i	hvordan	man	kan	gøre	og	lære	af	det.		

	

I	denne	afhandling	vil	jeg	gøre	brug	af	multiple	sources,	hvilket,	i	dette	tilfælde,	vil	sige,	at	jeg	bruger	

kvantitative	 data,	 i	 form	 af	 surveys	 og	 statistikker,	 og	 supplerer	 det	 med	 de	 kvalitative,	 i	 form	 af	

interview.	Det	er	hermed	også	en	måde	at	øge	validiteten	på,	da	man	på	den	måde	kan	undersøge	både	

de	generelt	mere	subjektive	data	og	de	objektive	kvantitative	data	(Yin,	2013,	s.	45).		

Metodeudfordringer		
	
Under	specialeprocessen	har	jeg	flere	gange	haft	udfordringer	med	at	finde	de	rigtige	data.	De	fleste	fik	

jeg,	heldigvis	fat	på,	men	jeg	vil	her	kort	forklare	hvilke	data	kunne	være	interessant	at	kigge	på,	men	

som	der	ikke	var	mulighed	for	at	skaffe.	Jeg	kommer	ind	på	de	udfordringer	jeg	har	haft	i	forbindelse	

med	indsamlingen	af	empiri	til	benchmarking	senere	i	analysedelen.		

Den	 største	 udfordring	 har	 været	 at	 finde	 de	 rigtige	 teorier,	 som	kan	 bekræftes	 af	 empirien.	 Under	

teoriovervejelser	har	 jeg	 tænkt	på	 at	 bruge	 self-congruity	 teori	 (Sirgy,	 2005)	 som	går	ud	på	 at	man	

som	 forbruger	 sammenligner	 sit	 eget	 image	 med	 destinationens	 image,	 og	 ud	 fra	 det	 vælger	 den	

endelige	 ferie	destination.	Dette	har	dog	vist	sig	at	være	tæt	på	umuligt	at	 indsamle	data	med	netop	

dette	 formål,	da	alle	har	deres	 forskellige	 forestillinger	om	hvordan	de	 ser	på	 sig	 selv	og	 forskellige	
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destinationer.	 Ud	 over	 det,	 ifølge	 survey	 1	 (Bilag	 19),	 har	 den	 manglende	 kendskab	 til	 Regionen	

Murcia,	gjort	det	svært	at	forstå	den	egentlige	image	danskere	har	af	regionen.	

Teori	
	

Teoriafsnittet	 starter	 med	 teorien	 om	 købsadfærd.	 Denne	 teori	 vil	 hjælpe	 mig	 med	 at	 finde	 ud	 af	

hvorfor	de	ældre	danske	turister	vælger	at	rejse	et	sted	i	Spanien	frem	for	et	andet.	Dette	bliver	gjort	

ved	 at	 se	 på	 købsbeslutningsprocessen,	 hvor	 jeg	 vil	 præsentere	 hvert	 og	 et	 stadie	 danskerne	

gennemgår,	når	de	skal	til	at	købe	en	rejse	til	den	varme	Spanien.		

	

Dernæst,	vil	jeg	lave	en	benchmarking	analyse	og	sammenligne	regionen	Murcia’s	præstation	i	forhold	

til	en	anden	konkurrentdestination.	Dette	vil	give	mig	et	indblik	i	hvad	den	anden	konkurrent	gør	for	

at	tiltrække	den	samme	målgruppe,	i	dette	tilfælde	de	ældre	danskere,	til	regionen,	samt	lære	og	blive	

inspireret	til	udviklingen	af	regionens	eget	strategi.		

	

I	 forlængelse	af	benchmarking	analysen	bliver	der	dernæst	analyseret	Murcias	place	brand	image	og	

de	kommunikative	strategier	til	at	fremme	det	over	for	målgruppen.		

	

Købsadfærdsteori			

For	at	introducere	til	segmentet	jeg	baserer	analysen	på,	vil	jeg	først	lave	en	segment	beskrivelse,	som	

danner	et	grundlag	for	videre	undersøgelse	ved	hjælp	af	købsadfærdsteorien,	som	bliver	nu	beskrevet.		

Kotler	definerer	købsadfærden	således	–”	Consumer	behaviour	is	the	study	of	how	individuals	or	groups	

buy,	use	and	dispose	of	goods,	services,	ideas	or	experiences	to	satisfy	theis	needs	and	wants”	(Kotler	P.	K.	

K.,	2016,	s.	218).		

Den	 effektive	 destination	 marketing	 management	 kræver	 en	 detaljeret	 forståelse	 af	 de	 komplekse	

processer,	 som	er	 involveret	 i	destinations	beslutnings	proces.	Meget	om	det	er	blevet	skrevet	 i	den	

akademiske	 litteratur	 om	 destinations	 beslutningsproces,	 som	 resulterede	 i	 en	 række	 teoretiske	

modeller	(Chon,	1990;	Gunn,1989;	Woodside	&	Lyon,	1989;	Clawson	&	Knetch,	1966).	Der	blev	holdt	

meget	 bredt	 fast	 blandt	 teoretiker	 indenfor	 købsbeslutning	 adfærd,	 at	 købers	 beslutnings	 proces	

gennemgår	bestemte	stadier	inden	de	beslutter	at	købe	produktet	(Chon,	1990;	Gunn,1989;	Woodside	

&	Lyonsky,	1989;	Clawson	&	Knetch,	1966).	Processer	involveret	i	købsbeslutninger	kræver	mere	brug	
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af	modeller	end	blot	beskrivelser	for	at	kunne	forstå	deres	kompleksitet	(Swarbrooke,	J.,	&	Horner,	S.,	

2004).		

Jeg	 præsenterer	 her	 den	 klassiske	model	 udarbejdet	 af	 Kotler	 (Kotler	 P.	 K.	 K.,	 2009)	 for	 at	 give	 en	

forståelse	 af	 den	 proces,	 som	den	ældre	 danske	 turist	 gennemgår	 i	 forbindelse	med	 køb	 af	 rejse	 til	

Spanien	 eller	 en	 anden	 turist	 destination.	 Denne	 model	 vil	 være	 med	 til	 at	 give	 et	 overblik	 over	

hvordan	 og	 hvorfor	 danske	 turister	 vælger	 et	 sted	 frem	 for	 det	 andet,	 og	 hvad	 man	 som	 place	

markedsfører	bør	tage	højde	for	i	jagten	på	at	tiltrække	flere	danske	turister	til	netop	Murcia	regionen.		

	

Den	 klassiske	 købsbeslutnings	 proces,	 som	 Kotler	 (Kotler,	 1998)	 også	 beskriver,	 identificerede,	 at	

købere	gennemgår	disse	fem	stadier:		

1. Problemerkendelse	

2. Informationssøgning	

3. Vurdering	af	alternativer	

4. Købsbeslutning	

5. Efterkøbsevaluering	

	

Denne	model	giver	os	et	oversigt	over	de	stadier,	som	er	involveret	i	købsbeslutningsproces,	som	er	ny	

og/eller	 kompleks.	Det	 er	her	 vigtigt	 at	 bemærke,	 at	 ikke	hvert	 og	 et	 køb	gennemgår	 alle	 stadier	 af	

denne	 model.	 Når	 det	 handler	 om	 rutine	 situationer,	 som	 for	 eksempel	 køb	 af	 mælk,	 går	 man	 fra	

behovet	 direkte	 til	 købsstadiet,	 og	 på	 den	 måde	 undviger	 de	 andre	 som	 informationssøgning	 og	

evaluering	(Kotler,	1998).		

	

Problemerkendelse	

	

Købsprocessen	 starter,	 når	 køber	 erkender	 et	 problem	 eller	 et	 behov,	 som	 kan	 opstå	 både	 pga	 de	

interne	eller	eksterne	 faktorer.	De	 interne	kan	opstå,	når	vi	 selv	 får	brug	 for	at	dække	nogle	behov,	

som	for	eksempel	at	spise,	løbe	eller	rejse.	Med	andre	ord	noget	vi	selv	vælger.		

De	eksterne	faktorer,	som	kan	have	en	indflydelse	på	motivationen	til	at	købe	er	for	eksempel	kulturen	

man	 lever	 i,	 handelsrelaterede	 behov,	 demografien,	 reference	 grupper,	 familie	 eller	 marketing	

aktiviteter	(Kotler,	1998).		

Markedsførere	skal	derfor	vide	hvordan	man	skaber	et	behov	hos	de	potentielle	kunder,	og	 finde	en	

vej	at	skabe	opmærksomhed	på.	Der	skal	med	andre	ord	skabes	motivationen,	så	de	potentielle	kunder	

blive	seriøse	i	deres	købsovervejelser	(Kotler	P.	K.	K.,	2009).	
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Informationssøgning	

	

Informationssøgningen	 er	 den	 anden	 fase	 i	 købsbeslutningsprocessen.	 Overraskende	 nok,	 har	

kunderne	ikke	den	store	lyst	til	at	søge	meget	information	inden	de	køber.	Survey,	udarbejdet	af	Kotler	

(2009)	viste,	at	generelt	halvdelen	af	forbrugere	kigger	på	én	butik,	og	kun	30	percent	kigger	på	mere	

end	 en,	 når	 de	 skal	 købe	 et	 produkt	 (Kotler P. K. K., 2009).	 Kotler	 skelner	 mellem	 to	

informationsengagements	niveauer.	Den	ene	er	en	mild	søgning,	som	han	kalder	heightened	attention,	

hvor	personen	bliver	mere	modtagende	over	for	informationen	angående	produktet.	Det	andet	niveau	

kalder	 han	 active	 information	 search,	 hvor	 personen	 går	 hele	 vejen	 og	 leder	 efter	 produktet	 på	

internettet,	læser	om	det	i	bøger,	ringer	til	venner	og	besøger	butikker	for	at	lære	produktet	at	kende	

(Kotler P. K. K., 2009)	

Ifølge	Kotler,	findes	der	fire	typer	informationskilder,	som	forbrugerne	udnytter	til	at	få	mere	at	vide	

om	produktet	og	i	dette	tilfælde	destinationen:		

• Personlige:	familie,	venner,	naboer,	bekendte	

• Kommercielle:	reklamer,	websider,	salgsmænd,	forhandlere,	emballage,	udstillinger	

• Offentlige:	massemedier,	forbrugerbedømmelses	organisationer		

• Eksperimenterende:	ved	at	undersøge	og	prøve	produktet	

		

Den	mængde	 information	man	 får	ud	af	de	kilder	og	måden	hver	af	dem	påvirker	købsbeslutningen	

kan	 variere	 fra	 produkt	 til	 produkt	 og	 selve	 købers	 karaktertræk.	 Generelt,	 bliver	 det	 meste	 af	

informationen	samlet	fra	de	kommercielle	kilder.	Dog,	er	den	mest	effektive	information	kommer	fra	

de	personlige	eller	offentlige	kilder,	som	er	selvstændige	myndigheder	(Kotler	P.	K.	K.,	2009).		

Kotler	(2016,	s.218)	mener,	at	personer	har	forskellige	behov,	og	det	kommer	ofte	an	på	hvilken	kultur	

de	 kommer	 fra,	 sociale	 grupper	 de	 er	 eller	 føler	 sig	 medlemme	 af	 og	 individets	 egne	 personlige	

karaktertræk.	Under	 sociale	 grupper,	 fokuserer	han	på	 reference	grupper,	 familie	og	 sociale	roller	og	

status.	Personernes	 reference	 grupper	 er	 alle	 grupper,	 som	har	direkte	 (face-to-face)	 eller	 indirekte	

indflydelse	 på	 deres	 adfærd	 eller	 attitude.	 De	 grupper	 som	 har	 direkte	 indflydelse	 bliver	 kaldt	

medlemsgrupper,	og	det	kan	være	familie,	venner,	naboer	eller	kollegaer.	Der	er	andre	personer,	som	

tilhører	den	sekundære	grupper,	som	f.eks.	religiøse,	professionelle,	eller	handelsgrupper,	som	plejer	at	

være	mere	formale	og	kræver	mindre	interaktion	(Kotler	P.	K.	K.,	2016).		

	

Det	 er	 altafgørende	 for	markedsførere	 at	 forstå	 kilder,	 hvorfra	 kunderne	 søger	 efter	 informationer,	

hvis	de	vil	have	en	indflydelse	på	deres	beslutningsproces	(Gartner	W.,	1993).	
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Vurdering	af	alternativer	

Når	 først	 tilstrækkelig	 information	er	blevet	 indsamlet,	 bevæger	kunden	 sig	over	 til	 evalueringen	af	

alternativer	til	at	dække	hans/hendes	behov.	Evalueringsprocessen	er	meget	kompleks	og	varierer	fra	

en	købssituation	til	den	anden.	Dog,	vil	kunden	typisk	analysere	produktets	eller	servicets	egenskaber,	

finde	ud	af	hvilket	af	deres	egenskaber	er	vigtigere	end	andre,	finde	ud	af	hvilket	af	de	produkter	vil	

dække	deres	behov	bedst	muligt,	og	derefter	opnå	en	vis	mening	om	de	forskellige	brands	for	til	sidst	

at	vælge	en	(Kotler,	1998).		

Markedsførere	er	nød	til	at	forstå	hvordan	deres	kunder	evaluerer	alternativer	så	de	kan	begynde	at	

have	 en	 indflydelse	 på	 deres	 beslutninger.	 For	 eksempel,	 kan	 de	 ændre	 produktets	 egenskaber,	

informere	 kunderne	 om	 fordelene	 ved	 de	 specifikke	 egenskaber	 eller	 løfte	 vigtigheds	 niveau	 af	

produktets	egenskaber.		

Købsbeslutning	

I	 evalueringsfasen,	 kunden	 opstiller	 brands	 og	 får	 købsintentioner	 (Kotler,	 1998).	 Generelt,	 vil	

forbrugernes	 købsbeslutning	 falde	 på	 det	 brand,	 som	 de	 kender	 og	 foretrækker,	 men	 der	 er	 to	

faktorer,	som	kan	komme	ind	imellem	købsintentionen	og	købsbeslutningen.	Den	første	faktor	er	den	

holdning,	 som	 andre,	 der	 påvirker	 købsbeslutning,	 har	 til	 dette	 produkt	 og	 brand.	 Det	 kan	 for	

eksempel	 være	 familiemedlemmer	 (Kotler	 P.	 K.	 K.,	 2009).	 Derfor,	må	man	 som	markedsfører	 være	

opmærksom	på,	 hvem	der	også	har	 en	 indflydelse	på	købsbeslutninger	og	også	prøve	at	nå	dem	og	

ændre	deres	negative	holdning,	hvis	det	er	tilfældet	(Kotler,	1998).	Den	næste	faktor	er	uforudsigelige	

situationsfaktorer	såsom	out-of-stock	situationer,	eller	opdagelsen	af	andre	elementer	 fra	marketing	

mix,	der	ikke	møder	kundernes	forventninger,	såsom	forhøjet	pris	eller	dårlig	service	(Kotler,	1998).		

Efterkøbsevaluering	

Beslutningsprocessen	 er	 ikke	 færdiggjort	 ved	 købet	 af	 produktet,	 da	 kunden	 vil	 enten	 blive	 helt	

begejstret	 over	 produktet,	 tilfreds	 eller	 utilfreds,	 og	 vil	 gennemgå	 den	 sidste	 stadie	 i	 Kotlers	model	

som	 er	 efterkøbsevaluering	 (Kotler,	 1998).	 Forholdet	 mellem	 forbrugernes	 forventninger	 og	 deres	

reelle	opfattelse	af	produktet	vil	bestemme	deres	tilfredsstillelsesniveau.	At	skabe	meget	tilfredse	eller	

tilfredse	kunder	er	det	essentielle,	da	det	både	kan	være	med	til	at	få	kunden	til	at	købe	produktet	igen	

og	få	den	kunde	til	at	skabe	opmærksomhed	på	produktet	gennem	word-of-mouth.	Derimod,	når	man	

får	utilfredse	kunder,	vil	man	kunne	risikere,	at	de,	ud	over	aldrig	at	købe	produktet	igen,	taler	dårligt	

om	det	og	deres	oplevelse,	samt	advare	andre	mod	at	købe	det.	Normalt	vil	virksomheder	have	nogle	
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retningslinjer	 at	 gå	 efter	 for	 at	 undgå	 de	 utilfredse	 kunder	 eller	 deres	 behandling	 (Kotler	 P.	 K.	 K.,	

2009).		

Markedsførere	 må	 derfor	 både	 holde	 øje	 med	 forbrugernes	 forventninger	 	 til	 produktet	 og	 deres	

tilfredshedsniveauet	(Lovelock,	2001).	

Kritik	af	teorien	og	alternativer			

	

Den	 traditionelle	model,	 beskrevet	 overfor,	 formoder,	 at	 købsbeslutningsprocessen	 starter	 langt	 tid	

før	 og	 slutter	 lang	 tid	 efter	 selve	 købet	 (Kotler P. K. K., 2009).	 Informationssøgningsprocessen	 er	

individuel	 for	 de	 fleste	 individer,	 og	 denne	 del	 kan	 derfor	 ses	 som	 en	 upræcis	 fase	 i	 Kotlers	

købsbeslutningsprocesmodellen.	 Teoretikeren	 Kaas	 K.	 P.	 (1982)	 specificerer	

informationssøgningsprocessen	og	dividerer	det	i	tre	forskellige	faser.		

Disse	 faser	 afhænger	 af	 forbrugernes	 viden	 om	 markedet	 og	 af	 købehyppigheden	 af	 hver	 enkel	

forbruger	(Kaas	K.P.	,	1982).		

Denne	form	for	tankegang	er	meget	rationel,	men	i	denne	sammenhæng	ville	det	være	umuligt	at	lave	

en	analyse	baseret	på	hver	enkel	person,	og	dermed	drage	konklusion	ud	af	det.	Derfor,	mener	jeg,	at	

Kotlers	model	er	her	den	mest	optimale	at	bruge.	

Kotlers	 fem-faset	 model	 støtter	 den	 antagelse,	 at	 mennesker	 forsigtigt	 og	 rationelt	 søger	 så	 meget	

information	om	produktet	som	muligt	og	overvejer	alle	for	og	mod,	og	handler	ud	fra	det.	Dog,	meget	

ofte	 gennemgår	 forbrugerne	 ikke	 alle	 de	 stadier	 af	 denne	 logiske	 proces,	 hver	 gang	 de	 handler	

(Solomon	M.,	2006).		

De	 fleste	 andre	 modeller	 går	 ud	 på	 at	 man	 som	 forbruger,	 under	 købsbeslutningsprocessen,	

gennemgår	 forskellige	 stadier	 –	 det	 kognitive	 (erkendelsesmæssige),	 følelsesmæssige	 og	

adfærdsmæssige.	 Under	 den	 kognitive	 fase	 bliver	 ens	 mentale	 processer	 påvirket	 og	 på	 den	 måde	

bliver	man	opmærksom	på	produktet.	Den	følelsesmæssige	fase	gennemgår	forbrugeren,	når	han/hun	

udvikler	en	attitude	og	 følelser	over	 for	produktet.	 I	den	adfærdsmæssige	 fase	 forbrugeren	handler,	

som	i	de	fleste	tilfælde	betyder	at	han/hun	gennemfører	købet	(De	Pelsmacker	P,	2007).		

Jeg	 har	 dog	 valgt	 Kotlers	 fem-faset	 model,	 fordi	 den	 model	 danner	 et	 overblik	 over	 hvilke	 faser	 i	

købsbeslutningsprocessen	 er	 vigtige	 at	 tage	 i	 betragtning,	 når	 der	 skal	 planlægges	 strategier	 for	

fremtiden.	Markedsførere	må	overveje	hvordan	nå	forbrugeren	på	hver	af	disse	stadier	de	gennemgår,	

samt	udvikle	kommunikationsværktøjer	til	dem	alle	sammen,	hvis	der	er	behov	for	det.	Selv	om	nogle	

forbrugere	har	 short	 cuts	og	kun	 tænker	på	nogle	 få	købsmuligheder	er	der	 stadig	nogle	af	 faserne,	

som	de	gennemgår,	når	de	skal	gennemføre	købet	(Kotler	P.	K.	K.,	2009)	
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Købsadfærdsanalysen	bliver	efterfulgt	af	benchmarking	analyse,	som	vil	afsløre	hvem	regionen	Murcia	

konkurrerer	 med	 for	 de	 danske	 turister,	 og	 hvad	 de	 andre	 konkurrenter	 gør	 for	 at	 tiltrække	 den	

samme	 målgruppe,	 samt	 på	 den	 måde	 give	 ideer	 til	 regionens	 eget	 udvikling	 og	 attraktivitet.	

Benchmarking	 analyse	 bliver	 udarbejdet	 ud	 fra	 en	 række	 parametre,	 som	 vil	 blive	 forklaret	 i	 den	

følgende	afsnit.		

Benchmarking		

	
Det	er	ment,	 at	 sammenligning	af	destinationen	med	andre,	 som	udbyder	 samme	 type	 ferie,	 gør	det	

muligt	 at	 både	 sammenligne	 dens	 egen	 præstation	 med	 de	 andres	 og	 samtidig	 identificere	 nye	

markedsmuligheder	ved	at	reflektere	over	andres	præstation	(Goodall	B.,	1990).		

The	 American	 Productivity	 and	 Quality	 Center	 definerer	 benchmarking	 som	 ”the	 process	 of	

continuously	 comparing	 and	 measuring	 an	 organization	 against	 business	 leaders	 anywhere	 in	 the	

world	 to	 gain	 information	which	will	 help	 the	 organization	 take	 action	 to	 improve	 its	performance”	

(Balm	G.,	1999).		

Der	eksisterer	både	 interne	og	eksterne	benchmarking	 (Kozak	M,	2004).	Den	 interne	benchmarking	

kan	blive	brugt,	når	der	ikke	er	mulighed	for	at	lave	den	eksterne	eller	hvis	der	ikke	er	konkurrence	på	

markedet,	 som	 også	 kaldes	 inden	 for	 marketing	 Blue	 Ocean	 (Kozak	 M,	 2004).	 Man	 sammenligner	

derfor	 forskellige	 organisationer	 indenfor	den	 samme	destination,	 som	prøver	 at	 finde	 strategier	 til	

forbedringer.	 Den	 eksterne	 destination	 benchmarking	 går	 ud	 på	 at	 sammenligne	 forskellige	

destinationer	mod	hinanden	på	diverse	målestokke.	De	fleste,	når	de	tænker	på	benchmarking	tænker	

på	den	eksterne	(Kozak	M,	2004).		

Denne	 opgave	 vil	 tage	 udgangspunkt	 i	 den	 eksterne	 benchmarking,	 da	 jeg	 skal	 finde	 ud	 af	 hvordan	

Regionen	Murcia	kan	konkurrere	med	andre	mere	populære	destinationer.	

Jeg	 vil	 udarbejde	 benchmarking	 af	 	 to	 destinationer	 –	 Regionen	 Murcia	 (bl.a.	 La	 Manga,	 Aquilas,	

Mazarrón)	og	Andalusien	 (bl.a.	Mijas,	Marbella,	Benalmadena,	Malaga).	 Senere	 i	 analysedelen	vil	 jeg	

komme	med	en	begrundelse	for	valget	af	netop	Andalusien.		

	

Før	man	går	i	gang	med	at	lave	benchmarkingen	skal	man	definere	ens	mål	for	at	kunne	effektivisere	

resultater	 af	denne	analyse	 (Kozak	M,	2004).	Benchmarking	proces	ville	 være	 spild	 af	 tid,	 hvis	man	

ikke	har	klargjort	missionen	og	det	man	vil	få	ud	af	at	lave	den.		
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Fig	1.	Foreslået	eksterne	destination	benchmarking	model	(Kozak	M,	2004,	s.	97)	

	

	

Definere	målet	for	benchmarking	analyse	
	

Enhver	type	af	benchmarking	starter	med	at	måle	ens	egen	præstation	for	at	kunne	se	hvad	der	skal	

benchmarkes	 (Zairi	 M,	 1998).	 Definering	 af	 målet	 refererer	 til	 mål	 man	 sætter	 sig	 at	 opnå	 ved	

udvekslingen.	De	klare	mål	hjælper	med	at	samle	den	nødvendige	data,	 som	skal	bruges	 for	at	opnå	

den	ønskede	resultat	og	forstå	hvorfor	de	er	nødvendige	(McNair	&	Leibfried	 ,	1992).	Benchmarking	

resultater	kunne	være	 til	 stor	hjælp	 for	destination	managers	 i	 at	 træffe	beslutninger	om	hvad	man	

burde	gøre	og	hvad	man	ikke	burde	gøre	ved	at	se	på	de	andres	praksis	og	deres	resultater	eller	i	at	

udvælge	den	praksis,	som	er	relevant	for	den.		

	

Partner	udvælgelse		
	

I	benchmarking	analyse	er	der	to	termer	i	forbindelse	med	valg	af	partner:	”host	destination”	,	som	er	

destinationen	 som	 ønsker	 at	 foretage	 benchmarking	 og	 ”partner	 destination”,	 som	 referer	 til	 den	

destination	 man	 gerne	 vil	 sammenligne	 sin	 med	 (Kozak	 M,	 2004,	 s.	 99).	 	 Man	 kan	 vælge	 ”partner	

destination”	ud	 fra	 ligheder	og	 forskelle,	 som	begge	har.	Destinations	markedsførere	bør	altid	holde	

øje	 med	 andres	 destinationers	 ligheder	 og	 forskelle,	 når	 de	 skal	 til	 at	 finde	 en	 partner	 (McNair	 &	

Leibfried	,	1992).	

Statistikker	og	informationen	på	internetter	kan	også	være	til	en	hjælp,	når	man	skal	finde	en	partner.	

Valg	af	partner	kommer	ofte	an	på	 selve	målet	med	benchmarking.	Partner	destinationen	 	kan	også	
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blive	valgt	ud	af	dem,	som	præsterer	bedre	inden	for	samme	målgruppe	og	samme	type	konkurrence	

sæt	(Pearce	D.G.,	1997).		

	

Indsamling	af	data	
	

Både	kvalitative	og	kvantitative	data	er	brugelige	i	forbindelse	med	benchmarking	(Kozak	M,	2004,	s.	

101).	Det	er	her	vigtigt	at	tage	kvalitative	data	i	brug,	da	alle	destinationer	er	forskellige	og	man	bør	

fokusere	på	processen/praksis	ved	benchmarkingen,	da	man	vil	 forsøge	at	 forstå	hvorfor	den	ene	er	

bedre	end	den	anden	(Fig	1.).	

Yin	 (Yin	R.K.	 ,	 1994)	 foreslår	 seks	 kilder,	 som	man	 kan	 bruge	 til	 data	 indsamlingen.	Disse	 kilder	 er	

dokumenter,	arkiv	journal,	interviews,	direkte	observation,	deltager	observation	og	fysiske	artefakter.	

De	første	fem	af	dem	kan	bruges	til	dataindsamlingen	til	destination	benchmarking	(Yin	R.K.	,	1994).		

Identificering	af	præstationsgabs	mellem	destinationer	
	

På	denne	stadie	identificerer	man	præstationsgabs	konsekvenser,	hvis	der	er	nogle.		

Præstationsgabs	mellem	de	interne	og	eksterne	praksisser	afslører	hvilke	ændringer	der	skal	til	for	et	

udrette	disse	 gabs,	 hvis	 de	 er	negative.	Denne	karaktertræk	differentierer	benchmarkings	 fremgang	

fra	sammenligningsundersøgelse	og	konkurrent	analyse	(Walleck	A.S;	 J.D.	O´Halloran,	&	C.A.	Leader	 ,	

1991).		

Disse	præstationsgabs	bliver	der	sat	fokus	på	baseret	på	destinationernes	stærke	og	svage	sider.	

Når	 alle	 data	 er	 blevet	 indsamlet	 vil	man	 kunne	 se	 alle	 stærke	 og	 svage	 sider,	 samt	muligheder	 og	

trusler	af	hver	af	destinationerne	(Kozak	M,	2004).	Her	vil	en	SWOT	analyse	af	begge	konkurrerende	

destinationer	blive	brugt.	Dernæst	vil	man	kunne	danne	et	overblik	over	hvad	der	kan	 forbedres	og	

hvordan	(Kozak	M,	2004,	s.	103).	

Turisterne	er	ikke	altid	på	samme	måde	opmærksomme	på	de	forskellige	produktets	egenskaber,	og	

derfor	er	det	vigtigt	at	forstå	hvad	får	turisterne	til	at	opføre	sig	på	en	bestemt	måde	og	hvilke	af	de	

egenskaber	 bliver	 betragtet	 af	 dem	 som	de	 vigtigste	 (Mayo	&	 Jarvis,	 1981).	De	 valgte	 parametre	 er	

derfor	 nogle,	 som	 på	 en	 eller	 anden	 måde	 kan	 påvirke	 danske	 turisters	 forbrugeradfærd	 og	

destinationsvalg.		

Resultater	 af	 analysestadie	 er	 vigtige	 for	 at	 opdage	 ligheder	 og	 forskelle	mellem	destinationerne	 og	

blive	klogere	på	om	man	skal	fortsætte	til	de	næste	benchmarkings	stadier	(Kozak	M,	2004).		
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Beslutte	hvad	der	skal	benchmarkes	
	

I	 denne	 stadie	 ser	 man	 på	 om	 der	 er	 muligheder	 for	 anvendelse	 af	 samme	 strategier,	 som	

konkurrenterne	 bruger	 på	 host	 destinationen.	 Der	 kan	 være	 faktorer,	 som	 gør	 implementeringen	

svært	(Kozak	M.	,	2002).		

Det	 er	 ikke	 altid	 nemt	 at	 finde	 destinationsmarketing	 målestok,	 og	 man	 skal	 kigge	 både	 på	 de	

kontrollerede	(aktiviteter,	faciliteter,	service)	og	ikke	kontrollerede	egenskaber	(klima,	kultur,	natur).		

Ved	 de	 kontrollerede	 egenskaber	 kan	man	 nemmere	 skabe	muligheder	 for	 forbedringer	 (Kozak	M,	

2004,	s.	104).		

	

Præsentationen	af	benchmarking	resultater	
	

Denne	stadie	præsenterer	resultater	og	det	potentielle	brug	af	dem.	Indsamling	af	resultater	vil	kunne	

hjælpe	 med	 at	 svare	 på	 hvordan	 kan	 man	 indsamle	 data	 fra	 andre	 destinationer,	 om	 der	 er	 nogle	

præstationsgabs,	hvor	og	hvorfor,	hvad	er	andre	ligheder	og	forskelle,	om	resultater	er	anvendelige	på	

de	specifikke	destinationer,	og	om	der	er	brug	for	at	anvende	dem	(Kozak	M,	2004).		

	

Kritik	af	benchmarkingen	

	
Kotler,	Bowen	og	Makins	argumenterer	 for	at	 “no	two	places	are	likely	to	sort	out	their	strategies,	use	

their	 resources,	 define	 their	 products,	 or	 implement	 their	 plans	 in	 the	 same	way.	 Places	 differ	 in	 their	

histories,	cultures,	politics,	leadership,	and	particular	ways	of	managing	public	and	private	relationships	

“	(1996:20).		

Til	et	vis	punkt,	enhver	organisation	har	en	unik	business	kultur	og	strategi,	og	det	bliver	også	anvendt	

til	destinationer.	Sådanne	forskelligheder	i	management	og	marketing	praksis	af	to	internationale,	og	

endda	nationale	destinationer	må	blive	taget	i	betragtning	(Kozak	M.	,	2002).		

	

Det	næste	afsnit	vil	gå	i	dybden	med	place	brand	teorier.	Mens	ved	hjælp	af	købsadfærdsteorien	finder	

jeg	 ud	 af	 hvordan	 de	 ældre	 danskere	 vælger	 deres	 ferie.	 Benchmarking	 analyse	 sætter	 regionen	

Murcia	 i	 perspektiv	 og	 sammenligner	med	andre	konkurrenter,	 samt	 giver	 ideer	 til	 hvad	der	 kunne	

forbedres	og	hvordan.	Den	næste	afsnit	vil	forklare	hvordan	en	destination	kan	skabe	sig	et	godt	brand	

image	 og	 hvilke	 kommunikationsstrategier	 kan	 bruges	 for	 at	 skabe	 opmærksomhed	 omkring	 dette	

image	og	dets	attraktivitet	for	målgruppen.	
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Place	branding	
	
	
Et	 sted	 kan	 ikke	 blive	 turist	 destinationen,	 hvis	 der	 ikke	 er	 særlige	 forhold,	 som	 gør	 det	muligt	 for	

turisterne	 at	 komme,	 og	 det	 handler	 ikke	 kun	 om	 destinationens	 fysiske	 forhold,	 men	 også	 om	

hvordan	man	 opfatter	 destinationen	 at	 være	 og	 dets	 egenskaber,	 som	 gør	 den	 speciel	 (Crouch	 G	&	

Ritchie	 B.	 ,	 2003).	 Det	 er	 derfor	 vigtigt	 at	 vide	 hvordan	 destinationen	 gerne	 vil	 fremstå	 og	 hvilket	

værdi	det	skal	have	for	den	valgte	målgruppe.		

Der	er	ikke	en	præcis	definition	for	hvad	place	branding	er,	dog	er	der	en	enighed	i	litteraturen	i	hvad	

det	 ikke	 er	 (Kavaratzis	 og	Ashworth,	 2006).	Det	 er	 fælles	 kendt,	 at	 place	branding	 er	noget	mellem	

skabelse	af	logoer	og	sloganer.	I	denne	opgave	valgte	jeg	dog	at	bruge	Kavaratzis	omfattende	tilgang	til	

place	braning,	hvor	det	ikke	kun	er	reduceret	til	logoer	og	sloganer.		

Place	branding	er	altid	kompleks,	omstridt	og	tvivlfuld	proces	(Olins	W.,	2004).	Det	er	kompleks,	fordi	

place	identiteter	er	skabt	gennem	historiske,	politiske,	religiøse,	og	kulturelle	diskurser	(Govers	og	Go,	

2009,	s.	17).		

Denne	 del	 af	 teorien	 er	 derfor	 delt	 i	 to	 :	 imagedannelse	 og	 image	 kommunikation.	 Til	 dette	 formål	

bruger	jeg	først	Seyhmus	Baloglu	&	Ken	W.	Cleary’s	”Model	of	Destination	Image	Formation”	(Baloglu	

S.	 &	 McCleary	 K.W.,	 1999).	 Dernæst,	 til	 den	 anden	 del	 bruger	 jeg	 Michalis	 Kavaratzis	 place	 brand	

kommunikationsstrategier	(Kavaratzis	M.,	2004).		

Model	of	destination	image	formation	
	

Det	 er	 blevet	 bevist,	 at	 image	 har	 en	 vigtig	 indflydelse	 på	 valget	 af	 feriedestinationer	 (Baloglu	 S.	 &	

McCleary	 K.W.,	 1999).	 Den	 begyndende	 fase	 i	 skabelsen	 af	 imaget	 bliver	 regnet	 for	 at	 være	 den	

vigtigste,	når	turister	skal	til	at	vælge	en	destination	(Gunn,	1972;	Mercer,	1971).		

Den	 fælles	 adopteret	 definition	 af	 image	 er	 at	 det	 er	 et	 sæt	 af	 opfattelser,	 ideer,	 og	 indtryk,	 som	

personer	har	af	et	sted	eller	destination	(Baloglu	S.	&	McCleary	K.W.,	1999).	Det	er	altså	den	mentale	

repræsentation	af	et	objekt	eller	sted.	Simon	Anholt	(2007)	påpeger,	at	man	skal	først	finde	ud	af	hvad	

præcis	man	skal	gøre	ved	imaget.	Der	er	tre	muligheder.		

• Hvis	 stedet	 er	 simpelthen	 ukendt	 for	 dets	 målgruppe,	 må	 det	 blive	 introduceret	 ,	 ved	 at	

fokusere	på	de	sektorer,	som	virker	effektivt,	fordelagtigt	og	miljørigtigt	(Anholt	S.,	2007)	

• Nogle	 steder	 er	 kendte,	men	 til	 de	 forkerte	målgrupper,	 som	 ikke	 kan	 hjælpe	 stedet	med	 at	

fuldføre	sine	ambitioner.	Her	skal	stedet	og	dets	omdømme	sigte	efter	de	rigtige	målgrupper,	

andre	steder,	regioner	eller	lande	mere	præcist	(Anholt	S.,	2007)	

• Nogle	 steder	 er	meget	 kendte,	men	 for	 de	 forkerte	 grunde,	 og	 imaget	 skal	 derfor	 korrigeres	

(Anholt	S.,	2007)	
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Brokaw	har	bemærket,	 at	 før	 imaget	 kan	blive	brugt	 til	 at	 påvirke	 adfærden,	 er	det	 vigtigt	 at	 forstå	

hvad	 der	 påvirker	 imaget	 (Brokaw,	 1990).	 Imageteori	 kommer	 derfor	 i	 forlængelse	 af	

købsadfærdsteorien	og	benchmarketing,	da	ved	at	analysere	det	nævnte	bliver	det	nemmere	at	forstå	

hvilket	 image	 skal	 fremmes	 til	 den	 valgte	 målgruppe,	 baseret	 på	 deres	 personale	 faktorer	 og	

stimulerende	faktorer,	samt	de	stærke	sider,	fra	SWOT	analysen,	som	gør	Murcia	konkurrencedygtig.	

Modellen	fremgår	nederst:	

	
	

Fig	2.	 	Path	Model	of	 the	Determinants	of	Tourism	Destination	 Image	Before	Actual	Visitation	Kilde:	

Baloglu	S.	&	McCleary	K.W.,	1999	

	

Faktorer,	som	har	indflydelse	på	destinationsimagedannelse,	er	delt	i	personlige	og	stimulerende.	De	

personlige	 faktorer	 er	 de	 karaktertræk	 (sociale	 og	 psykologiske),	 som	 modtageren	 har.	 De	

stimulerende	 stammer	 fra	 de	 eksterne	 stimuli	 og	 fysiske	 objekter	 såvel	 som	 tidligere	 erfaringer	

(Baloglu	 S.	 &	 McCleary	 K.W.,	 1999).	 De	 personlige	 er	 fordelt	 på	 psykologiske	 såsom	 værdier,	

motivationer,	 personlighed	 ;	 og	 sociale	 faktorer	 som	 alder,	 uddannelse,	 civilstatus	 og	 andre.	

Stimulerende	 	 faktorer	 er	 informationssøgningskildernes	 mængde	 og	 type,	 tidligere	 erfaringer	 og	

distribution.		

	

Forskere	indenfor	forskellige	discipliner	og	felter	er	enige	om	at	imagedannelse	har	både	opfattelses-

/kognitiv	og	følelsesmæssig	evalueringer.	Opfattelses-/kognitiv	evalueringer	referer	til	den	opfattelse	

eller	viden	om	destinationens	egenskaber,	hvor	den	følelsesmæssige	evaluering	referer	til	følelser	og	

forbindelse	til	den	(Baloglu	S.	&	McCleary	K.W.,	1999).		
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Så	den	samlede	image	bliver	skabt	af	resultatet	af	både	den	kognitive	og	følelsesmæssige	evalueringer	

af	 dette	 sted.	 I	 denne	 model	 skaber	 målgruppen	 imaget	 af	 destinationen	 baseret	 på	 opfattelser	 og	

meninger.		

I	forlængelse	af	imagedannelsesprocessen,	vil	jeg	analysere	kommunikationsstrategier,	som	kan	blive	

brugt	 for	at	 fremme	det	valgte	 image,	og	derfor	omhandler	det	næste	afsnit	 teorien	om	Place	Brand	

communication.		

	

Strategier	for	Place	Brand	kommunikation		
	
Der	 vil	 i	 analysedelen	 blive	 præsenteret	 hvilket	 image	 regionen	 Murcia	 vil	 fremme	 og	 hvordan	

regionen	vil	 fremstå	over	 for	 internationale	 turister	over	55	år.	 I	denne	del,	vil	 jeg	 forklare	hvordan	

imaget	bør	blive	kommunikeret	til	den	valgte	i	analysen	målgruppe.		

Place	brandet	bliver	skabt	af	brugernes	opfattelser	og	deres	handlinger.	Derfor	er	det	yderst	vigtigt	at	

give	dem	tilgængelighed	med	de	kommunikative	handlinger	(Sevin,	2011,	s.	162).		

	

Kavaratzis	(2004,	2008)	har	udviklet	en	place	brand	kommunikationsmodel,	som	består	af	 tre	 typer	

place	brand	kommunikation:		

1) Den	 primære	 kommunikation,	 som	 ikke	 kun	 består	 af	 arkitektur,	 urban	 design,	

infrastrukturen,	museer	 og	 andre	 reale	 tilbud,	 som	 stedet	 har,	men	også	 stedets	 adfærd,	 for	

eksempel	 regeringsledelse	 og	 indbyggere	 (Kavaratzis	 M.	 ,	 From	 city	 marketing	 to	 city	

branding:	Towards	a	theoretical	framework	for	developing	city	brands,	2004).		

2) Den	sekundære	kommunikation	består	af	den	formale	og	tilsigtet	kommunikation	gennem	alle	

reklametyper,	PR,	grafisk	design,	og	brug	af	logan	og	slogan,	som	er	lige	med	promotion	i	den	

traditionelle	marketing	mix	(Kavaratzis	M.	 ,	From	city	marketing	to	city	branding:	Towards	a	

theoretical	framework	for	developing	city	brands,	2004)	

3) Den	 tertiære	 kommunikation	 refererer	 til	 word-of-mouth	 forstærket	 gennem	 medie	 og	

turister,	 som	 allerede	 har	 været	 på	 destinationen.	 Denne	 form	 for	 kommunikation	 kan	

markedsførere	 ikke	 kontrollere	 i	 samme	 grad	 som	 de	 andre	 former	 for	 kommunikation	

(Kavaratzis	M.,	2004).		

	

Den	primære	kommunikation	er	delt	 i	 fire	komponenter,	som	er	 landskab,	struktur,	 infrastruktur,	

adfærd.	Landskab	strategier	refererer	til	de	aktioner	og	valg,	som	er	relevante	for	by	design,	arkitektur	

osv.	 Denne	 komponent	 kan	 sammenlignes	 med	 produkt	 komponenten	 i	 den	 traditionelle	 4P’s	

marketing	 mix	 	 (Kavaratzis	 M.	 ,	 2004).	 Organisations-	 og	 administrationsstruktur	 referer	 til	

effektiviteten	og	 forbedringen	af	stedets	 ledelsesstruktur.	De	vigtigste	elementer	 i	denne	kategori	er	
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samfundsudviklingsnetværk	og	indbyggernes	deltagelse	i	beslutningsprocesser	(Kavaratzis	M.,	2004).	

Infrastruktur	 projekter	 	 refererer	 til	 projekter,	 som	 er	 udviklet	 til	 at	 skabe,	 forbedre	 og	 give	 en	

anderledes	karaktertræk	til	de	forskellige	typer	af	infrastruktur.	På	den	ene	side,	har	denne	element	at	

gøre	med	gæsternes	 tilgængelighed	 til	de	 forskellige	 seværdigheder	og	 turistattraktioner,	og	på	den	

anden	med	eksistensen	af	diverse	faciliteter	som	kultur	centre	eller	konference	faciliteter	(Kavaratzis	

M.	 ,	 2004).	 Den	 sidste	 adfærd	 element,	 referer	 til	 stedets	 førende	 administrations	 vision	 for	

destinationen,	den	adopterede	strategi	og	 finansielle	motivationsfremmende	foranstaltninger	 leveret	

af	stedet	 til	diverse	stakeholdere.	Der	er	 to	vigtige	elementer	 i	det,	 som	er	stedets	servicetype,	samt	

effektiviteten	af	samme	og	nummer	og	type	af	events	organiseret	på	stedet.	Ifølge	Kavaratzis	(2004),	

er	dette	ikke	den	fulde	liste	over	strategier	man	kan	implementere,	da	det	kun	kommer	an	på	stedets	

markedsføreres	ideer	og	kreativitet.	

	

Den	sekundære	kommunikation	er	den	formelle	og	bevidste	kommunikationsform,	som	finder	sted	

gennem	indendørs	og	udendørs	reklame,	PR,	grafisk	design,	brug	af	logo	osv.	Et	centralt	element	i	den	

sekundære	 kommunikation	 er	 stedets	 visuelle	 identitet	 (Kavaratzis	 M.,	 2004).	 Dette	 form	 for	

kommunikation	 kan	 sammenlignes	 med	 ”produktet”	 i	 den	 traditionelle	 marketing	 mix.	 Det	 er	 her	

vigtigt	at	den	sekundære	kommunikation	er	i	fuld	overensstemmelse	med	andre	komponenter	og	er	i	

fuld	 harmoni	 med	 stedets	 virkelighed.	 Det	 skal	 i	 hvert	 fald	 være	 så	 tæt	 på	 sandheden	 som	muligt	

(Kavaratzis	M.,	2004,	s.	69).	Det	er	her	vigtigt	at	man	har	noget	man	gerne	vil	kommunikere.	Indhold	af	

denne	form	for	kommunikation	er	det	vigtigste	element	(Kavaratzis	M.,	2004).	

	

Den	 tertiære	 kommunikation	 refererer	 til	 word-of	 –mouth,	 som	 bliver	 fremmet	 af	 medier	 og	

konkurrenternes	 kommunikation	 (Kavaratzis	 M.,	 2004).	 Hele	 branding	 processen	 og	 de	 andre	 to	

kontrollerende	 typer	 kommunikation	 har	 til	 formål	 at	 fremme	 og	 forstærke	 den	 positive	 tertiære	

kommunikation	 (Kavaratzis	 M.,	 2004).	 Modsat	 de	 to	 kommunikationsformer	 ligger	 den	 tertiære	

kommunikation	uden	 for	markedsførerens	kontrol.	Man	kan	samarbejde	med	 journalister	og	på	den	

måde	 forsøge	 of	 påvirke	 hvilke	 historier	 der	 fortælles,	 men	 i	 sidste	 ende	 anses	 den	 for	 at	 være	

ukontrollerbar	(Kavaratzis	M,	2004).		
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Kritik	af	Place	branding	teori	og	alternativer	

	
Der	 er	 delte	meninger	 om	 hvorvidt	 place	 branding	 er	 den	 rigtige	måde	 at	 fremme	 en	 destinations	

turisme	 på.	 Nogle	 teoretiker	 taler	 for	 og	 nogle	 taler	 imod	 denne	 koncept	 (Medway	 ,	 Neirotti	 ,	

Pasquinelli,	&	Zenker,	2015).		

Dem,	der	taler	 imod	konceptet	taler	først	og	fremmest	om	at	det	er	svært	at	 implementere	klassiske	

marketing	 teorier	 på	 place	 kontekstet	 (Ashworth,	 1993).	 De	 er	 ofte	 af	 den	 opfattelse	 at	 dem,	 der	

praktiserer	 place	 marketing	 markedsfører	 et	 sted	 på	 samme	 måde	 som	 et	 produkt.	 De	 er	 derfor	

kommet	med	flere	argumenter	imod	det.	Det	første	argument	er,	at	ved	at	praktisere	på	den	måde	kan	

man	resultere	i	at	skabe	nogle	slogan,	som	er	i	kontrast	med	den	eksterne	opfattelse	og	specielt	med	

den	 interne	 opfattelse,	 her	 ment	 som	 indbyggere	 og	 organisationer	 på	 destinationen	 (Medway	 ,	

Neirotti	,	Pasquinelli,	&	Zenker,	2015).		

Den	anden	kritik	ved	at	se	steder	som	brands	er	den	opfattelse,	at	det	oprindelige	navn	kan	simpelt	

blive	 ændret	 til	 noget	 andet	 for	 at	 møde	 place	 marketing	 mål,	 såsom	 forbedring	 af	 place	 imaget,	

skabelse	 af	 flere	 interne	 investeringer	 og	 få	 turisterne	 til	 at	 bruge	 flere	 penge	 (Medway	 ,	 Neirotti	 ,	

Pasquinelli,	&	Zenker,	2015).	Ifølge	disse	teoretiker,	som	er	imod	at	kommercialisere	stedet	på	denne	

måde	 og	 se	 det	 som	 en	 ”ting”,	 det	 fundamentale	 problem	 er,	 at	 det	 går	 imod	 hele	 stedets	 naturlige	

oprindelighed.	 De	mener,	 at	 man,	 ved	 at	 gøre	 det,	 automatisk	 sætter	 begrænsninger	 for	 de	mulige	

opfattelser	af	stedet,	som	kunne	være	hos	de	potentielle	turister,	ved	at	sætte	grænser	for	hvordan	det	

skal	 være,	 føles	 og	 hvad	 det	 skal	 ligne,	 ved	 brug	 af	 brand	 positioneringsværktøjer,	 såsom	 brand	

værdier	og	brand	personalitet	 (Medway	 ,	Neirotti	 ,	 Pasquinelli,	&	Zenker,	2015).	De	mener,	 at	place	

branding	er	ikke	noget,	som	alle	individer	og	bureauer	bør	gøre,	fordi	det	sker	alligevel.		Samtidig	siger	

de,	at	place	branding	kan	ikke	blive	rettet	til	alt	publikum	og	på	den	måde	føler	de,	at	det	er	”waste	of	

time”	 og	 at	 midlerne	 brugt	 på	 det	 bør	 i	 stedet	 bruges	 på	 selve	 stedet	 og	 dets	 befolkning	 direkte	

(Medway	,	Neirotti	,	Pasquinelli,	&	Zenker,	2015).		

	

Den	anden	gruppe	af	teoretiker,	som	taler	for	konceptet	argumenterer	det	således:	

”There	are	more	than	300	cities	in	the	world	with	over	a	million	inhabitants,	and	all	those	cities	want	to	

be	 the	 most	 attractive.	 In	 Europe,	 there	 are	 more	 than	 500	 regions	 and	 100,000	 different	 kinds	 of	

communities	competing	individually	for	the	same	jobs,	investments	and	talented	experts”	(Moilanen	T.	&	

Rainisto	 S.,	 2009,	 s.	 3).	 Zenker	 (2013)	 mener,	 at	 det	 ikke	 er	 underligt,	 at	 der	 er	 kommet	 meget	

konkurrence	mellem	steder	for	at	tiltrække	flere	turister,	investorer,	virksomheder	og	nye	borgere.	Ud	

over	 det,	 argumenterer	 de	 for	 at	 place	 imaget	 bliver	 ofte	 skabt	 af	 stereotyper	 og	 at	 investeringer	 i	

place	branding	er	den	mest	effektive	måde	at	ændre	deres	måde	at	opfatte	stedet	på.	Samtidig,	er	place	
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branding	er	god	måde	at	skabe	en	motivation	til	at	gøre	ting	bedre	(Medway	,	Neirotti	,	Pasquinelli,	&	

Zenker,	2015,	s.	67).		

	

Alternativet	til	Place	branding	teori	kunne	være	blevet	Simon	Anholt’s	teori	om	Competitive	Identity.	

Simon	Anholt	 støtter	 teorien	om	at	destinationens	omdømme	er	det	 samme	som	en	virksomhedens	

eller	 produktets	 brand	 image.	 Hans	 teori	 tager	 udgangspunkt	 i	 stedets	 egenskaber,	

konkurrencedygtighed,	 det	 nationale	 identitet,	 snarere	 end	 selve	 branding,	 som	 det	 ofte	 er	 forstået	

(Anholt	S.,	2007).	Simon	Anholt	tager	i	sin	bog	Competitive	Identity	(2007)	udgangspunkt	i	nationer,	

men	det	kan	også	blive	brugt	til	regioner	og	byer	(Anholt	S.,	2007).	Ideen	bag	Competitive	Identity	er	

at	man	som	markedsfører	bør	først	og	fremmest	have	en	klar	og	positiv	ide	om	hvad	destinationen	i	

virkeligheden	er,	hvad	det	 står	 for	og	dernæst	prøve	at	 rette	alle	 aktiviteter	 i	den	 retning	og	bevise	

samt	forstærke	den	ide	(Anholt	S.,	2007,	s.	26).		

	Grunden	til	at	jeg	i	afhandlingen	ikke	valgte	at	bruge	Simon	Anholts	teori	om	Competitive	Identity	er,	

at	hans	teori	vil	bedst	kunne	bruges,	hvis	man	ikke	havde	et	specifikt	målgruppe	at	rette	fokus	mod.	

Hans	teori	kan	bruges,	når	der	skal	fremmes	turisme	gerenerelt	på	destinationen,	hvor	man	finder	ud	

af	hvad	der	bedst	kan	 fungere	 for	 alle,	 og	på	den	måde	 tiltrække	 så	mange	 turister	 som	muligt.	Mit	

subjektive	mening	er	dog,	at	ved	at	have	dét	som	mission,	vil	mange	 turister	 falde	 fra,	da	det	valgte	

image	vil	ikke	nødvendigvis	falde	i	god	smag	hos	alle	målgrupper,	og	det	er	ikke	altid	destinationens	

eget	 virkelige	 identitet	 er	 interessant.	 Derimod,	 hvis	 man	 retter	 fokus	 mod	 blot	 én	 målgruppe	 ad	

gangen,	vil	man	kunne	skabe	mere	opmærksomhed	hos	dem	ved	at	vælge	præcis	det	image	de	godt	vil	

kunne	 lide,	og	eftersom	 jeg	 i	opgaven	 fokuserer	blot	på	én	målgruppe,	valgte	 jeg	at	bruge	Baloglu	&	

McCleary’s	imagedannelsesmodel	og	Kavaratzis’	kommunikationsstrategier.		

	

	

Analyse	
	

De	første	afsnit	vil	jeg	benytte	til	at	fortælle	om	de	typiske	turister	og	deres	behov	i	hele	Spanien	for	at	

lægge	en	grundlag	for	videre	analyse	og	derefter	kunne	sammenligne	de	forskellige	spanske	regioners	

attraktivitet	i	forhold	til	turisterne.	
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International	turisme	i	Spanien	

	

Spanien	 har	 i	 mange	 år	 været	 et	 populært	 sted	 for	 europæere	 at	 holde	 deres	 badeferie.	 Det	 er	

forholdsvis	billigt,	i	forhold	til	mange	andre	europæiske	lande,	moderne,	med	infrastrukturen	i	orden	i	

større	 dele	 af	 landet	 og	 naturligvis	med	 sol	 året	 rundt,	 hvilket	 for	 de	 fleste	 europæere	 er	 vigtigste	

kriterium	(Tuigroup,	2017)	

Når	 det	 kommer	 til	 fordelingen	 af	 turisterne	 i	 Spanien	 pr.	 selvstændig	 kommune,	 kan	 man	 med	

sikkerhed	sige,	at	den	er	langt	fra	jævn.		

	

Figur	 3	 afslører	 fordelingen	 i	 år	 2016,	 hvor	 på	 første	 tre	 pladser	 finder	 vi	 Catalonien,	 Kanariske	 og	

Baleariske	øer.	På	 fastlandet	 fører	Catalonien	med	næsten	18	millioner	 internationale	 turister,	mens	

Kanariske	og	Baleariske	øer	fik	omkring	13	millioner	turister	hver.	Andalusien	er	på	fjerde	plads	med	

sine	 næsten	 11	 millioner.	 Derefter,	 kan	 nævnes	 Valencia	 og	 Madrid	 kommunerne,	 som	 turisterne	

heller	 ikke	 har	 undveget	 på	 deres	 rejser,	 med	 henholdsvis	 7,8	 og	 5,7	millioner	 turister.	 Disse	 seks	

kommuner	har	hermed	fået	de	fleste	internationale	turister	i	år	2016,	mens	de	andre	måtte	nøjes	med	

så	lidt	som	helt	ned	til	155.000	turister	på	hele	året	(La	Rioja).	Murcia	er	en	af	de	kommuner,	der	ikke	

har	fået	tiltrukket	så	mange	nysgerrige	sjæle,	og	tallet	ligger	tæt	på	blot	én	million	rejsende.		

	

																																																							

Fig	3.		

Antal	 udlandske	

turister,	 som	 har	

besøgt	 Spanien	 i	

2016,	 fordelt	 på	

regioner	 (tusind).	

Kilde:	 	 (Stadista,	

2016)	
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Denne	 meget	 skæve	 fordeling	 skyldes	 mange	 faktorer	 såsom	 tilgængelighed,	 kommunikationen,	

bekendtskab	med	stedet,	sikkerhed,	kulturelle	værdier,	prisniveauer	og	meget	mere.	Da	jeg	ikke	vil	gå	

ind	i	detaljer	og	undersøge	hver	enkelt	af	de	regioner,	og	hvad	de	har	gjort	for	at	tiltrække	turister,	vil	

jeg	fra	nu	af	koncentrere	mig	om	de	vigtigste	og	største	regioner,	som	stjæler	opmærksomheden,	samt	

Murcia	regionen,	som	er	basis	for	denne	afhandling.	

Den	typiske	turist	

	

Den	største	del	af	turister,	der	drager	til	Spanien	for	at	slikke	sol	og	drikke	Piña	Colada	på	stranden,	

kommer	 fra	 Storbritannien	 og	 tallet	 når	 næsten	 op	 til	 18	 millioner	 turister	 om	 året	 (Fig	 4).		

Franskmænd	og	 tyskere	har	besøgt	 landet	 lidt	over	11	millioner	gange	 i	2016,	mens	 skandinaverne	

lidt	over	fem	millioner	gange.				

	
Fig	4.	Antal	udlandske	turister,	som	har	besøgt	Spanien	i	2016,	fordelt	på	opholdsland	(tusind)	

Kilde:	(Statista,	2016).		
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Man	kan	konstatere,	at	alle	fire	nationaliteter,	der	besøger	Spanien	mest,	kommer	fra	EU,	hvilket	gør	

det	meget	 nemmere	 at	 bevæge	 sig	 rundt	 indenfor	EU-grænserne.	Det	 er	 derfor	 en	 stor	 fordel	 og	 er	

med	til	at	give	de	høje	turisttal.	Britterne	stjæler	det	første	plads.	Der	er	flere	forklaringer	på	det.		

Jeg	kommer	nu	med	nogle	få	citater,	som	kan	forklare	denne	tendens:	

Engelsk	journalist	fra	Madrid	Nick	Lyne	siger:		

	

“It’s	a	cliche,	but	Spanish	people	are	much	more	welcoming	than	the	French	or	Italians,”	siger	han.	“They	

are	highly	sociable,	and	many	British	people	find	that	attractive.”	

"It’s	 not	 as	 bureaucratic	 as	 France	 or	 Italy	 either.	 It’s	 very	much	 a	 ‘can	 do’	 culture,”	 forklarer	 han.	 “I	

immediately	 fitted	 in,	 although	 it	was	 easier	 I	 suppose,	 because	 I	had	a	girlfriend	and	her	 family	were	

very	hospitable.”	(Gocompare,	18	Marts,	2016).		

Ifølge	Paul	 Fletcher,	 førende	direktør	 af	 international	 bevægelses	organisation	FN	Worldwide	 “It’s	a	

very	popular	destination	for	those	looking	for	a	second	home	because	of	the	large	expat	community,	and	

of	 course	 the	 weather,”	 siger	 han,	 “As	 one	 of	 the	 most	 popular	 destinations	 for	 expats	 there’s	 an	

established	 British	 population,	 making	 the	 transition	 from	 UK	 to	 Spain	 far	 easier.”	 (Gocompare,	 18	

Marts,	2016).		

Ud	fra	disse	udtalelser	kan	man	se,	at	briterne	ofte	tager	til	Spanien	pga.	de	andre	britere,	som	allerede	

befinder	sig	der,	da	det	gør	deres	flytning	og	adaptionen	lettere.	De	mener	også,	at	spaniere	er	mere	

gæstfrie	 end	 italienere	 eller	 franskmænd.	 Samtidig	 er	 vejret	 den	 største	 fordel	 ved	 Spanien	

(Gocompare,	18	Marts,	2016).		

	

Konsekvenserne	af	terrorangreb	

	

Terrorangreb	i	populære	rejselande	som	Frankrig,	Tyrkiet,	Tunesien	og	Egypten,	som	alle	har	oplevet	

at	blive	sat	i	medierne	for	at	være	”farlige”	lande	for	de	potentielle	besøgende,	har	resulteret	i	mange	

færre	 turister	 den	 efterfølgende	 periode.	 Turisterne	 vælger	 sikkerheden	 frem	 for	 alt	 andet,	 her	 er	

Frankrig	 et	 godt	 eksempel.	 Efter	 angrebet	 i	 Nice	 November	 2015	 faldt	 antal	 af	 turister	 drastisk	

(Independent,	2017).	Mens	Europa	fra	tid	til	anden	blev	ramt	af	terrorangreb,	var	Spanien	også	et	af	

de	lande	med	”høj	risiko	for	terror”	(Elpais.com,	5.	Juni,	2017),	dog	har	Spanien	i	13	år	ikke	blevet	ramt	

af	 terrorangreb,	 indtil	 fornylig,	den	17.August	2017,	hvor	15	mennesker	omkom	i	et	angreb	på	et	af	

Barcelonas	største	promenader	(DR,	2017).	Nu	står	Spanien	over	for	risikoen,	at	der	vil	muligvis	være	

turister,	som	vil	fravælge	Spanien	som	sin	næste	rejsedestination.		

Det	høje	antal	turister,	der	søgte	et	sikkert	sted	og	sole	sig,	efter	terrorangreb	andre	steder	i	verden,	
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har	 sat	 Spanien	på	ekstra	arbejde,	hvilket	har	været	med	 til	 at	 skabe	 flere	arbejdspladser	og	højere	

BNP.	Dog	er	der	en	række	negative	konsekvenser	ved	dette	tendens	som	er	kaotiske	strande	og	alt	for	

tæt	trafik	i	de	mest	populære	turistbyer.	Miljøaktivister	har	allerede	advaret	at	hoteller,	strande,	veje,	

vand	 og	 kloaksystemer	 højst	 sandsynligt	 ikke	 vil	 kunne	 følge	 med	 de	 millioner	 turister,	 som	 er	

begyndt	at	strømme	til	Spanien.	Luftforurening	er	også	en	af	de	mange	problemer,	og	CO2	udslip	har	i	

2016	været	med	til	at	negativt	påvirke	naturen	og	helbredet	i	hver	fjerde	spanske	by	(Ecologistas	en	

accion,	2016).		

Gerard	Hau,	talsmand	for	Grup	Balear	d’Ornitologia	Defensa	de	la	Naturaleza	(GOB),	siger	også:	”This	

will	 be	 a	 crazy	 year.	 The	 infrastructure	 will	 not	 cope.	 Mallorca	 is	 booked	 out.	 We	 will	 have	 serious	

problems	this	summer”	(Dailymail,	2016).		

	

Med	 flere	 turister	 følger	 der	 også	 højere	 priser	 og	 overbookede	 hoteller.	 Efter	 terrorangrebet	 i	

Barcelona,	vil	tendensen	formentlig	ændre	sig,	men	det	er	svært	at	forudsige	på	nuværende	tidspunkt.	

Murcia,	som	endnu	ikke	er	en	af	de	populære	destinationer,	kan	få	en	mulighed	at	komme	frem	i	lyset	

som	 en	 destination,	 der	 ikke	 har	 stor	 international	 interesse,	 og	 derfor	 er	 der	 mindre	 chancer	 for	

terrorangreb,	og	turisterne	vil	muligvis	være	mere	villige	til	at	besøge	regionen,	i	stedet	for	at	tage	til	

steder	som	Fuengirola,	Madrid,	Barcelona	eller	Malaga.	Inden	angrebet,	hvor	Survey	1	blev	sendt	ud,	

svarede	 størstedelen	på	næsten	84	%,	 at	de	 føler	det	 er	 sikkert	 at	 tage	 til	 Spanien	 (Bilag	24).	Ud	af	

dem,	 der	 svarede,	 var	 der	 kun	 12%,	 der	 mente,	 at	 det	 kun	 er	 sikkert,	 hvis	 man	 ikke	 tager	 til	 de	

populære	 rejsemål.	 Efter	 Barcelona	 angrebet,	 vil	 jeg	 mene,	 at	 denne	 tendens	 har	 ændret	 sig,	 og	

danskerne	ikke	føler	sig	lige	så	trygge	som	før.		

	

Eftersom	den	tidligere	beskrevet	hypotese	(se	side		8)	blev	bekræftet,	vil	jeg	nu	starte	analysen	med	at	

præsentere	det	valgte	segment.		

	

Segment	beskrivelse	

	
Jeg	 vil	 nu	beskrive	den	valgte	målgruppe,	 	 som	er	danskere	over	55	 år,	 for	 at	 give	 en	 forståelse	 for	

hvem	 jeg	 har	 fokus	 på	 i	 denne	 undersøgelse.	 Jeg	 vil	 komme	 ind	 på	 deres	 behov,	 rejsepræferencer,	

økonomi,	livsstil,	og	sociale	status.	Det	er	vigtigt	at	kende	målgruppen,	da	man	som	markedsfører	skal	

vide	dens	karaktertræk	for	at	kunne	planlægge	fremtidens	strategier	og	nå	til	den	valgte	segment.		
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Demografi	
	

De	seneste	20	år	har	personer	i	alderen	65+	udgjort	omkring	16	pct.	af	befolkningen.	I	2020	vil	denne	

andel	stige	til	20	pct.	I	2017	har	der	været	knap	1,1	millioner	ældre	over	65år		i	Danmark.	Danmarks	

Statistiks	 befolkningsfremskrivning	 forventer,	 at	 andelen	 vil	 stige	 til	 25	 pct.	 i	 begyndelsen	 af	

2040'erne	(Danmarks	Statistik,	2012)	(Ældre	i	tal,	2017).		

De	fleste	ældre	i	Danmark	bor	i	Jylland	og	på	Fyn	(Ældresagen,	2017).	I	tætbefolkede	områder	bor	der	

mindst	ældre.		

En	undersøgelse	fra	2012,	har	vist,	at	40,3	%	af	ældre	gerne	vil	lave	noget	aktivt,	opleve	mere	og	rejse	

mere,	og	50,2%	sætter	stor	vægt	på	det	sociale	liv	(Aktivt	ældre	liv,	2012).	

		

Informationsmidler	
	
To	 tredjedele	 af	 de	65-89-årige	har	 adgang	 til	 computer	 og	 internet	 i	 hjemmet	 (Danmarks	 Statistik,	

2012,	s.	110).	Undersøgelsen,	lavet	af	DR	har	vist,	at	91	procent	af	de	ældre	bruger	nettet	af	og	til,	og	

især	de	60-64-årige	bruger	internettet	ofte	(DR,	Staargaard	Peter,	2015).		

	

Brug	af	online	søgemaskiner	er	næsten	lige	så	udbredt	blandt	de	ældre	internetbrugere	(87	pct.)	som	
blandt	 de	 yngre	 (97	 pct.)	 (Danmarks	 Statistik,	 2012,	 s.	 111).	 Sider	 som	 TripAdvisor,	 TrustPilot	 og	

Google	er	nogle	af	de	steder,	hvor	danskere	spørger	efter	råd	henne	(Jensen,	2015).	De	har	en	højere	

indflydelse	 på	 danskernes	 ferievalg	 end	 nogensinde	 før.	 Halvdelen	 af	 danskere	 tjekker	 anmeldelser	

inden	de	skal	ud	og	rejse	og	hele	67%	af	dem	kan	finde	på	at	vælge	hotel,	rejsebureauet	eller	flyselskab	

baseret	kun	på	andres	anmeldelser	(Jensen,	2015).	

	

»I	 takt	med,	 at	 vi	 har	 fået	mulighed	 for	 selv	at	planlægge	og	 skræddersy	 vores	 rejser,	 er	det	 oplagt	at	

researche	 på	 for	 eksempel	 hotel	 og	 fly,	 inden	 vi	 booker.	 Brugeranmeldelser	 er	 i	 dag	meget	 synlige	 på	

bookingsider	og	andre	platforme,	og	derfor	bliver	andres	holdninger	også	et	vigtigt	parameter	for	vores	

valg	af	ferie«	siger	kommunikationschef	hos	Trustpilot,	Mathilde	Lykke	Bülow	(Jensen,	2015).	Det	er	

flest	unge	der	tjekker	anmeldelser,	men	de	ældre	er	også	godt	med	og		gennem	de	indsamlede	data	kan	

man	se,	at	37,5%	af	de	ældre	også	tjekker	sider	som	Tripadvisor	og	Trustpilot,	når	de	skal	til	at	vælge	

en	rejse	et	nyt	sted	hen,	hvor	de	endnu	ikke	har	været,	og	12,5%	tjekker	altid	anmeldelserne	inden	de	

skal	rejse	(Bilag	21).		

Ud	af	dem,	der	læser	anmeldelserne	er	der	57%,	der	kan	finde	på	at	vælge	flyselskab	eller	hotel	til	eller	
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fra	baseret	på	brugeranmeldelser	(Jensen,	2015).		

Hvad	der	gælder	aviser,	har	Survey	4	(Bilag	7)		afsløret	at	52%	af	ældre	over	55	år	læser	aviser	hver	

dag,	12%	hver	anden	dag,	sjældent	27%	og	kun	2%	har	svaret,	at	de	aldrig	læser	aviser	.	Det	vil	sige,	at	

de	fleste	ældre	over	55år	læser	aviser,	og	har	adgang	til	det.		

Vitus	 Rejser	 er	 et	 af	 de	 rejseselskaber,	 som	 er	 specialiseret	 i	 at	 arrangere	 rejser	 til	 den	 ældre	

målgruppe	 og	 jeg	 har	 talt	med	 en	 af	 deres	 salgskonsulenter,	 Gitte.	Hun	 siger	 bl.a.	 at	 deres	 vigtigste	

medie	gennem	hvilket	rejseselskabet	skaber	opmærksomheden	omkring	sig	selv	på	er	aviser.	Det	er	

den	medie,	som	bringer	flest	nye	kunder.	Samtidig	siger	Gitte,	at	kun	omkring	35%	af	kunder	bestiller	

deres	 rejser	online,	mens	de	 fleste	kontakter	dem	 telefonisk	eller	 fysisk	ved	at	komme	 ind	på	deres	

kontor	i	Sølvgade	i	København	(Gitte,	2017).	Dette	tyder	på,	at	aviser	kan	være	den	medie,	som	bedst	

kan	bruges	til	at	fange	opmærksomheden	og	skabe	interesse.		

Rejsepræferencer	

Fly	 er	 det	 foretrukne	 transportmiddel,	 når	 de	ældre	 rejser	 til	 udlandet	med	 en	 andel	 på	 67	 pct.	 af	
udlandsrejserne	i	2011.	Det	er	helt	som	gennemsnittet	for	danskerne	samlet	set.	Bilen	bliver	derimod	

mindre	anvendt	af	65+’årige	når	de	rejser	til	udlandet,	og	busrejser	noget	mere	(Danmarks	Statistik,	
2012,	s.	115).	Survey	(Bilag	7)	har	afsløret,	at	næsten	80%	af	de	ældre	danskere	har	det	fint	med	at	leje	

bil,	og	gør	det	ofte.	16%	foretrækker	ikke	at	leje	bil,	når	de	skal	ud	og	rejse.		

De	ældre	har	andre	rejseaktiviteter	end	den	arbejdende	befolkning.	De	rejser	for	det	meste	i	foråret	og	

efteråret,	der	giver	dem	billigere	priser	og	ikke	alt	for	høje	temperaturer,	som	det	ses	i	Spanien,	Italien	

og	 Frankrig	 i	 løbet	 af	 sommerperioden	 (Danmarks	 Statistik,	 2012,	 s.	 113).	 Derudover	 har	

rejsebranchen	 opdaget	 det	 øgede	 behov,	 og	 tilbyder	 stadig	 flere	 grupperejser	 for	 ældre.	 (Hveruge,	

2016)	

De	ældres	foretrukne	udenlandske	destinationer	er	Spanien	med	17	pct.	af	rejserne,	Tyskland	med	12	

pct.	og	Italien	med	11	pct.	(Danmarks	Statistik,	2012).		

Danskere	over	65	år	rejser	mere	end	deres	europæiske	naboer	og	mere	end	gennemsnittet	i	hele	EU.	

Helt	præcist	rejser	de	mere	end	tre	gange	så	meget	som	gennemsnittet.	33%	af	de	65-årige	og	derover	

har	 haft	 mindst	 én	 overnatning	 i	 udlandet	 i	 2014,	 hvorimod	 gennemsnittet	 for	 EU	 ligger	 på	 9%	

(Hveruge,	2016).		

Signe	Bonde	Poulsen,	marketingchef	for	Vitus	Rejser		fortæller	om	den	ændrede	tilgang	til	rejser	hos	

den	ældre	befolkning	og	siger	“Da	vi	startede	i	1973,	var	man	mentalt	ældre,	når	man	blev	65	år,	færre	

kunne	 sprog,	 og	 de	 var	 ikke	 så	 rejsevante.	 I	 dag	 er	 det	 jo	 en	 helt	 anden	 og	meget	mere	 rejsevant	 og	
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selvstændig	 gruppe,	 som	 ikke	 vælger	 en	 pakkerejse	 med	 rejseleder,	 fordi	 de	 ikke	 selv	 kan	 finde	 ud	 at	

arrangere	 en	 rejse,	men	 fordi	 de	 gerne	 vil	 beriges	 og	 have	 et	 socialt	 fællesskab	 på	 deres	 rejse.	Når	 de	

vælger	en	rejse	til	Spanien	ved	os,	er	det	kulturrundrejser	til	Andalusien….«	(Jørgensen,	2016).		

Kulturforsker	 Anne	 Leonora	 Blaakilde	 siger	 også,	 ”Når	man	 kommer	 op	 i	 alderen	 og	 har	 forskellige	

lidelser,	 betyder	 klimaet	 og	 det	 tørre,	 varme	 vejr	 rigtig	 meget	 for	 ens	 helbred.	 Og	 det	 er	 ifølge	 min	

undersøgelse	også	en	af	de	væsentligste	årsager,	når	ældre	vælger	at	 flytte	sydpå.	Så	der	er	 ingen	tvivl	

om,	 at	 det	 at	 tage	 af	 sted	 og	 få	 et	 varme-	 og	 lysboost	 i	 de	mørke	 og	 kolde	måneder	 i	 Danmark	 også	

sundhedsmæssigt	kan	være	godt	for	de	ældre”	(Jørgensen,	2016).		

Økonomi	

Udbetalinger	fra	private	pensioner	er	steget	markant,	hvilket	har	gjort	de	ældre	danskere	rigere.	Det	

er	specielt	danskere	 i	alderen	60-79	år,	som	har	 fået	stor	gavn	af	det.	Deres	nettoformue	er	dermed	

steget	 fra	 40	 pct	 i	 2006	 til	 52	 pct.	 I	 2014.	 Det	 gør,	 at	 de	 ældre	 sidder	 på	 mere	 end	 halvdelen	 af	

formuerne	i	Danmark	(Finans,	2017).	Når	det	så	er	sagt,	har	prisen	stadig	en	afgørende	rolle,	når	de	

ældre	skal	ud	og	rejse,	og	ifølge	survey	4	gælder	det	for	66%	(Bilag	8).		

	

Købsadfærdsanalysen	
	

Ingen	 køber	 deres	 ejendom	uden	 at	 have	 set	 den	 og	 selve	 området	 omkring	 den	 først.	 Derfor,	 hvis	

regionen	 skal	 kunne	 tiltrække	 flere	 danskere	 til	 at	 bosætte	 sig	 i	 regionen,	 skal	 der	 en	 strategi	 til	

hvordan	man	kan	få	dem	til	regionen	og	blive	forelsket	i	området	først.	Det	kan	være	der	ikke	vil	være	

tale	om	et	huskøb,	men	kendskab	til	omgivelserne	vil	sætte	sig	fast	hos	dem,	og	hvis	de	bliver	tilfredse		

med	 deres	 rejse,	 som	også	 beskrevet	 i	 segment	 afsnittet,	 er	 der	 stor	 chance	 for	 at	 de	 kommer	 igen	

(Jyllands-Posten,	2015).	Denne	tendens	kan	både	være	positiv	og	negativ.	Negativ,	da	det	betyder,	at	

man	skal	bryde	deres	vaner	for	at	kunne	tiltrække	dem.	Positivt	kan	det	være,	at	hvis	de	én	gang	har	

været	i	Murcia,	og	får	en	god	oplevelse,	vil	de	højst	sandsynligt	komme	igen.	Selv	om	statistikker	taler	

for,	at	danskerne	er	vanedyr	og	har	tendens	til	at	rejse	samme	sted	år	efter	år,	har	survey	4	(Bilag	9)	

afsløret,	at	58%	alligevel	vælger	en	”ukendt”	 for	dem	rejsedestination	en	gang	 imellem,	 for	at	prøve	

noget	 nyt.	 Netop	 dét,	 bør	 markedsførere	 i	 regionen	 Murcia	 holde	 særligt	 fokus	 på,	 og	 om	 muligt	

påvirke	turisternes	valg	af		rejsedestination.		
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For	at	komme	videre	med	at	finde	ud	af	hvordan	Murcia	kan	tiltrække	flere	af	dem,	vil	jeg	præsentere	

købsadfærdsanalyse	 (Fig.5)	 i	 forbindelse	 med	 valg	 og	 køb	 af	 rejser	 til	 Spanien.	 Denne	 analyse	 vil	

hjælpe	med	at	danne	et	overblik	over	udfordringer,	som	regionen	Murcia	og	dens	turist	organisationer	

står	med	for	at	kunne	tiltrække	flere	danske	turister	i	alle	aldre.		

	

	
Fig.	5.	Købsbeslutningsmodel.	Udarbejdet	af	forfatteren.	Inspireret	af	Kotler	(1998).		

	

Model	af	købsbeslutningsprocessen	beskriver	hele	processen	fra	man	begynder	at	have	tanker	om	at	

rejse,	til	efterrejse	oplevelse	hos	de	ældre	danske	turister.		

	

Problemerkendelse	

	

Hele	processen	starter	netop	med	at	begynde	og	tænke	om	at	tage	på	ferie.	Problemerkendelse	opstår,	

når	 vi	 forstår,	 at	 vi	 har	 brug	 for	 at	 opfylde	 en	 eller	 anden	behov,	 og	 i	 dette	 tilfælde	 om	at	 rejse,	 og	

komme	lidt	væk	fra	hverdagen.	Spanien,	uden	tvivl,	er	danskernes	favorit	rejsedestination	(Danmarks	

statistik,	2016),	men	der	er	stor	forskel	på	hvordan	de	bliver	stimuleret	til	at	tage	de	forskellige	steder	

hen	 i	 Spanien.	De	 fleste	har	brug	 for	 sol	og	varme.	Samtidig,	 svarede	7	ud	af	10	 interviewede,	 at	de	

tager	af	 sted	meget	 spontant	og	planlægger	aldrig	 rejser	 lang	 tid	 frem.	På	 spørgsmålet	 ”Plejer	du	at	

planlægge	din	budget	ud	fra	tanken	om	at	du	skal	ud	og	rejse?”	siger	”Pia	Sommer	(11:36)	”Nej,	nu	er	

jeg	så	gammel,	så	det	har	jeg	penge	til,	og	hvis	jeg	ikke	havde	det,	så	ville	jeg	jo	ikke	tage	ud	og	rejse”.		

I	 survey	3	 (Bilag	10)	 til	danskere	over	55	år,	på	spørgsmål	 ”Hvorfor	har	du	valgt	netop	dé	steder?”,	

blev	der	svaret	meget	bredt,	men	de	fleste	svarede,	at	det	har	været,	fordi	de	allerede	har	været	der	og	

kunne	lide	det,	53%	.		

	

Den	anden	større	gruppe	på	23%	(Bilag	10),	som	svarede	at	de	var	der,	 fordi	de	 fik	det	anbefalet	af	

andre,	er	 interessant,	da	det	 fortæller	os	nemlig,	at	danskere	bliver	motiveret	 i	højere	grad	af	andre,	

som	har	været	et	sted	og	anbefaler	det.	Man	kan	her	se	den	magtfulde	”word-of-mouth”	og	dens	effekt.	

Dette	kan	derfor	også	ses	som	en	inspirationskilde	og	er	med	til	at	fremme	problemerkendelsesproces.		

Den	 fjerde	 gruppe	 svarende	 til	 20,39	%	 (Bilag	 10)	 siger,	 at	 de	 har	 været	 disse	 steder	 for	 at	 besøge	

deres	 venner	 eller	 familie,	 hvilket	 igen	 bekræfter	 den	 tidligere	 hypotese	 og	 kan	 her	 ses	 som	 en	

motivationsfaktor	til	at	rejse.		
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Informationssøgning	

	

Det	første	vi	gør,	når	vi	skal	til	at	vælge	en	rejse	er	oftest	kigge	på	internettet	og	sammenligne	priser	på	

fly,	hoteller	og	evt.	bil	udlejning.	Ud	over	det	har	hver	og	én	ide	om	hvordan	stedet	skal	være,	hvilke	

kulturelle	og	samfundsmæssige	værdier	det	skal	have,	samt	aktiviteter	man	kan	finde	på	destinationen	

(DR,	dr.dk,	2015).		

Det	 er	 en	 effektiv	 måde	 at	 finde	 den	 perfekte	 ferie	 på	 og	 er	 højt	 elskende	 blandt	 den	 danske	

befolkning,	men	man	skal	huske	på,	at	det	er	stadig	kun	en-vejskommunikation,	og	dermed	er	det	ikke	

lige	så	effektivt	som	den	personlige	kommunikation	med	andre	mennesker	(Kotler	P.	K.	K.,	2009).	Det	

kan	 derfor	 ofte	 ikke	 svare	 på	 nogle	 konkrete	 spørgsmål,	 som	 en	 ven,	 som	har	 været	 der,	 vil	 kunne	

gøre.		

I	 Danmark	 er	 der	 næsten	 ingen	 rejseselskaber,	 der	 tilbyder	 rejser	 til	 Murcia.	 De	 største	 som	 f.eks.	

Apollo	Rejser,	Spies,	Bravo	Tour	tilbyder	 ikke	rejser	 til	regionen.	Alle	har	dog	Andalusien,	Kanariske	

øer,	Baleariske	øer,	Catalonien	på	programmet.	Det	fremgår	meget	tydeligt,	når	man	søger	på	rejser	til	

Spanien	inde	på	diverse	rejseselskabers	hjemmesider.	Hvis	vi	for	eksempel	tager	Spies	og	søger	under	

rejser	 til	 Spanien	 kommer	 der	 følgende	 destinationer	 frem	 i	 øjeblikket:	 Almeria	 -4	 nye	 rejsemål,	

Mallorca	-	19,	Ibiza	-	4,	Costa	Blanca	-3,	Costa	del	Sol-	5,	Costa	Brava-	3,	Costa	Dorada-	2,	Menorca-	5,	

Gran	Canaria-	15,	La	Gomera	-1,	Tenerife-	9,	Fuerteventura-	3.	Ud	over	det,	bliver	der	naturligvis	også	

tilbudt	rejser	til	de	store	byer	som	Barcelona	og	Madrid	og	enkelte	fodbold	events	(Spies,	2017).	

	

Man	 kan	 altså	 se,	 at	 rejsemål	 i	 Spanien	 er	 der	 mange	 af	 hos	 Spies.	 Og	 det	 samme	 gælder	 andre	

rejseselskaber	som	ApolloRejser	og	Bravo	Tour	eller	Ofelia	Rejser.	Jeg	har	derfor	kontaktet	dem,	for	at	

høre	hvorfor	de	ikke	har	en	region	som	Murcia	inkluderet	i	deres	rejsepakker,	taget	i	betragtning,	at	

Spanien	 er	 den	 mest	 besøgte	 land	 blandt	 de	 danske	 turister,	 og	 de	 ofte	 melder	 udsolgt	 i	

sommerperioden.	Ofelia	Rejser	har	svaret,	at	der	ikke	er	efterspørgsel	på	denne	destination	(Bilag	11).	

Det	er	dog	 ikke	blevet	bevist,	eftersom	Ofelia	Rejser	aldrig	har	 tilbudt	rejser	dertil.	Det	 får	mig	til	at	

tænke	på,	at	hvis	alle	tænker	på	samme	måde	vil	der	gå	meget	lang	tid	før	man	opdager	Murcia	som	en	

potentiel	destination	for	de	danske	turister.		

	

Informationssøgningen	på	regionen	Murcia	

	

Når	 andre	 rejsendes	 anbefalinger	 	 og	 kommentarer	 er	 så	 vigtige	 i	 forbindelse	 med	 valg	 af	

rejsedestinationer,	vil	 jeg	se	på	hvad	der	står	på	 internettet	om	selve	regionen	Murcia	og	om	der	er	

noget	brugbar	information	om	steder	man	kan	besøge	og	ting	man	kan	lave	fra	andre	rejsende.		

Ved	at	søge	på	”Rejser	til	Spanien”	får	man	de	mest	populære	destinationer	frem,	og		
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Den	eneste	udbyder	af	rejser	til	den	murcianske	kyst	Costa	Calida	er	Gislev	Rejser.	Gislev	Rejser	laver	

pakkerejser	til	de	ældre	og	har	 i	år	2016	kommet	med	400-500	danske	pensionister	til	regionen.	Til	

spørgsmålet	 om	 hvordan	 og	 hvorfor	 rejseselskabet	 begyndte	 at	 tilbyde	 rejser	 til	 regionen	 Murcia	

product	manager	 Jeanette	 Nøhr	 Andersen	 siger	 ”Jeg	 havde	 været	 på	workshop	 i	 Aguilas	 i	 september	

2015,	 hvor	 flere	 hoteludbydere	 deltog	 sammen	 med	 diverse	 hotelagenter.	 Jeg	 fik	 en	 god	 aftale	 med	

hotellet	 i	 Puerto	 Mazarrón	 og	 vi	 besluttede	 at	 tilbyde	 rejser	 til	 Costa	 Calida.	 Vi	 har	 et	 varieret	

udflugtsprogram,	 så	 man	 kommer	 lidt	 rundt	 om	 i	 Murcia	 regionen”	 (Bilag	 12).	 Det	 er	 et	 klart	

signalement	for	at	rejsemesser	og	fysisk	kendskab	med	rejsedestinationen	er	det	helt	afgørende	for	at	

begynde	og	skabe	mere	efterspørgsel	og	tilbyde	rejser	flere	steder	som	en	rejseagent.		

Jeanette	har	derudover	også	forklaret,	at	deres	målgruppe	er	+55	år.	Hun	siger	”Grunden	til	at	rejsen	

blev	en	stor	succes	er,	at	det	er	en	ny	destination	for	mange	danskere	samt	at	den	blev	promoveret	 i	et	

specialprogram	 sammen	 med	 vores	 hovedkatalog.	 Ligeledes	 sælges	 den	 til	 en	 rigtig	 god	

konkurrencedygtig	pris.	”	(Bilag	12).		

	

Når	man	søger	på	Murcia	regionen	på	den	mest	brugte	søgemaskine	Google,	det	der	kommer	frem	har	

for	 det	 meste	 informerende	 funktion	 (Wikipedia,	 Murcia	 regionen’s	 officielle	 hjemmeside	 og	

ejendomsmæglers	 hjemmesider).	 Disse	 hjemmesider	 er	 ikke	 de	 mest	 troværdige	 for	 en	 turist,	 og	

derfor	prøver	jeg	at	søge	på	”hvad	kan	man	se	og	lave	i	Murcia	regionen”	på	dansk.	Der	kommer	meget	

information,	som	er	på	norsk	og	engelsk.	Tripadvisor	er	det	eneste	sted,	hvor	man	kan	gå	ind	og	læse	

om	 steder	 at	 besøge	 i	 regionen	 Murcia,	 dog	 er	 der	 meget	 få	 kommentarer	 under	 diverse	

seværdigheder	som	er	på	dansk,	de	 fleste	er	på	engelsk.	Det	kan	betyde	to	ting:	1)	at	danskerne	der	

besøger	regionen	ikke	er	så	gode	til	at	skrive	anmeldelser	på	nettet,	mens	de	er	i	regionen	2)	at	der	er	

for	 lidt	 danskere,	 der	 besøger	 regionen.	 Eftersom	 det	 sidste	 er	 blevet	 bekræftet	 tidligere,	 kan	man	

bedre	se	hvorfor	der	ikke	er	mere	på	internettet	om	regionen	og	steder	man	kan	besøge	på	dansk.		

	

Tallet	 er	meget	 lav,	 og	 indikerer,	 at	 de	 fleste	 vælger	 Spanien	 pga	 andre	 faktorer.	 Det	 kan	muligvis	

forklares	med,	 at	 jo	 flere	 gange	 har	man	 været	 i	 Spanien,	 som	de	 fleste	 danskere	 har,	 jo	mindre	 er	

chancen	for	at	annoncer	vil	virke	på	dem,	da	de	allerede	kender	lidt	til	både	kulturen	og	har	hørt	om	

andre	spændende	steder	at	besøge,	hvis	de	skulle	komme	igen.	Hvis	der	kommer	en	reklame	op	på	tv	

om	 rejsen	 til	 Murcia,	 er	 der	 dermed	 meget	 få	 chancer	 for	 at	 danskere	 vil	 lægge	 mærke	 til	 det,	

medmindre	det	er	en	rigtig	god	pris	man	tilbyder	rejsen	for.	Det	er	den	faktor,	som	Murcia	kan	spille	

på,	da	Murcia	 regionen	kan	 tilbyde	konkurrencedygtige	priser	på	hoteller,	mad,	udlejningsfaciliteter	

osv.	Prisen	er	bl.a.	det	jeg	kommer	til	at	snakke	om	i	den	følgende	afsnit.		

	



46	 	

Vurdering	af	alternativer	

	

Alle	vælger	deres	ideale	destination	ud	fra	nogle	kriterier,	derfor	har	jeg	i	survey	4	(Bilag		13)	valgt	at	

spørge	 ”Hvile	 tre	 faktorer	 har	 mest	 indflydelse	 på	 dit	 valg	 af	 leisure	 rejse	 generelt	 (ikke	 business	

trips)”.	De	vigtigste	faktorer	ifølge	denne	survey,	som	var	beregnet	alle	danskere	i	alle	aldre	er	1)	Det	

skal	 være	varmt	og	 solrigt	 (54%)	 	2)	Det	 skal	 være	kulturrigt	 sted	med	historie	 (46%)	 	3)	Der	 skal	

være	 både	 strand	 og	 by	 tæt	 på	 hinanden	 (46%).	 På	 fjerde	 pladsen	 ligger	 sikkerheden	 på	 rejsen	 og	

femte	 –	 billig	 pris.	Disse	 er	 de	 fem	 faktorer,	 som	har	 i	 en	 højere	 eller	 lavere	 grad	 en	 indflydelse	 på	

valget	af	rejsedestinationen	hos	danskere	(Bilag	13).	

Når	vi	vælger	en	destination	i	Spanien	ud	fra	kriteriet	som	sol	og	varme	er	der	ingen	tvivl	om	at	man	

kan	 finde	 mange	 interessante	 steder,	 og	 ifølge	 survey	 3(Bilag	 14)	 vælger	 55%	 af	 danske	 turister	

Malaga	som	sin	yndlingsdestination.	Survey	afslører	at	de	fleste	søger	netop	kysten	for	at	dække	deres	

behov.	

	

Jeg	vil	nu	præsentere	hvilke	af	disse	krav	eller	behov	regionen	Murcia	opfylder.	Det	jeg	gerne	vil	finde	

ud	af	med	denne	analyse	er	om	manglende	efterspørgsel	hos	de	danske	turister	i	regionen	har	noget	at	

gøre	med	at	Murcia	ikke	kan	dække	de	danske	rejsendes	behov	for	en	sol-	og	badeferie	eller	om	det	i	

virkeligheden	handler	om	Murcias	manglende	eller	svag	omdømme	blandt	den	danske	befolkning.		

1) Der	 er	 ingen	 tvivl	 om	 at	 Murcia	 kan	 dække	 de	 solhungrende	 turisters	 behov,	 for	 regionen	

Murcia	har	over	320	soldage	om	året.	(Region	de	Murcia)	

2) Regionen	 har	 en	 historie	 der	 går	 helt	 tilbage	 til	 209	 BC,	 og	 gemmer	 en	 historie,	 som	 bliver	

præsentret	 i	 mange	 af	 regionens	 museer,	 gennem	 kunst	 og	 arkitektur	 på	 gaderne.	 I	 dag	 er	

regionen	Murcia	også	kendt	i	Spanien	for	agrikultur	(Region	de	Murcia)	

3) By	 og	 strand	 i	 regionen	 kan	man	 finde	mange	 steder	 i	 Murcia,	 eksempelvis	 Cartagena	 eller	

Aguilas.	Cartagena	ligger	omkring	20	min	i	bilen	fra	den	populære	badedestination	La	Manga.	

Cartagena	er	en	mellemstor	by,	og	eftersom	der	er	kommet	mange	turister	de	seneste	årtier,	er	

det	et	perfekt	sted	til	at	tage	ned	og	foretage	aktiviteter	som	shopping	og	restaurantbesøg,	da	

det	 er	 blevet	 mere	 tilpasset	 turisterne	 og	 deres	 behov	 (menu	 på	 engelsk,	 hoteller	 og	

udstillinger,	samt	diverse	events	som	afholdes	løbende	og	flest	i	september	måned).	(Region	de	

Murcia)	Aguilas	byen	ligger	ved	den	murcianske	kyst,	med	flotte	og	næsten	uberørte	strande	

kunne	Aguilas	blive	et	perfekt	sted	for	danske	turister,	som	søger	by	og	strand	på	ét	og	samme	

feriested.		

4) Prisen	 i	Murcia	er	 i	mellemklassen	og	hvis	man	er	 interesseret	 i	at	købe	en	bolig	kan	man	få	

boliger	 på	 eksempelvis	 La	 Manga	 for	 to	 gange	 mindre	 end	 i	 Benalmadena	 eller	 kysten	 ved	

Malaga.	(Interview	med	Birthe	og	Angel).	Når	prisen	er	en	af	de	vigtigste	faktorer	for	den	ældre	
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dansk	turist	(Survey	4,	Bilag	8),	kan	Murcia	ses	som	et	attraktivt	sted,	da	priserne	ligger	i	den	

lave	 ende,	 sammenlignet	 med	 Barcelona,	 Alicante	 eller	 Malaga	 og	 andre	 populære	

destinationer.	Jeg	vil	dog	komme	dybere	ind	på	dette	parameter	senere	i	analysen.	

5) Sikkerheden	 er	 vigtig	 for	 de	 danske	 turister	 og	 efter	 terrorangreb	 i	 Nice,	 Paris,	 London,	

Manchester,	Berlin	og	flere	steder	i	Tyrkiet,	kan	man	ikke	lade	være	med	at	tænke	på	om	det	

vil	kunne	ske,	hvor	end		vi	er.	Der	er	ingen	der	ved,	hvor	den	næste	angreb	kan	ske,	men	ifølge	

survey	er	de	84%	af	de	adspurgte	har	svaret,	at	de	føler	at	Spanien	er	helt	sikker	at	tage	til.	De	

andre	12	%	siger,	at	det	kun	er	sikkert	i	de	mindre	populære	rejsemål	i	Spanien,	hvilket	Murcia	

regionen	indtil	videre	jo	er.		

	

Delkonklusion:	Man	kan	sige,	at	regionen	kan	siges	at	kunne	dække	de	basale	danske	turisters	behov	

og	være	konkurrencedygtig	når	det	handler	om	pris	og	faciliteter.	Der	er	dog	en	række	andre	faktorer,	

som	også	 spiller	 ind	 i	 danskernes	 rejsedestinationsvalg.	Det	 vil	 jeg	komme	 ind	på	 senere	 i	 analysen	

under	benchmarking	og	place	branding.	

	

Købsbeslutning	

	

En	vigtig	pointe	her	er	også,	at	danske	turister	disponerer	over	de	valg	som	de	bliver	oplyst	om	og	som	

de	 er	 bekendte	 med,	 hvilket	 vil	 sige,	 at	 under	 informationssøgningsfasen	 vil	 de	 kun	 søge	 på	 de	

destinationer,	 som	 de	 allerede	 kender	 og	 som	 der	 er	 informationer	 om.	 Det	 er	 naturligt,	 at	 man	 i	

forvejen	 har	 et	 par	 stykker,	 som	man	 vil	 vælge	 ud	 fra.	 Det	 kalder	 Kotler	 for	 ”mental	 short	 cuts”	 i	

beslutningsprocessen	(Kotler	P.	K.	K.,	2009).	Ifølge	Kotler	(2009)	med	non-compensatory	modeller	af	

kundevalget,	 positive	 og	 negative	 egenskaber	 spiller	 ikke	 så	 stor	 en	 rolle,	 da	 man	 som	 forbruger	

isoleret	set	ser	på	de	få	alternativer	og	vurderer	dem	ud	fra	minimumskrav.	På	den	måde	bliver	deres	

valg	gjort	meget	nemmere,	da	de	ikke	har	så	mange	at	vælge	imellem.	Det	betyder,	at	forbrugeren	ville	

muligvis	vælge	noget	helt	andet,	hvis	der	var	flere	muligheder	at	vælge	imellem	og	han/hun	ikke	kun	

havde	de	enkelte	destinationer	i	tankerne	(Kotler	P.	K.	K.,	2009).		

	

Der	 er	 dog	 to	 tilfælde,	 hvor	 den	 enkelte	 danske	 turists	 beslutninger	 kan	 blive	 påvirket,	 og	 det	 er	

andres	holdninger	til	destinationen	og	uforudsigelige	situationer.	Dem,	der	kan	påvirke	beslutninger	i	

dette	tilfælde	er	venner	eller	familie,	som	man	rejser	med.	Vi	tager	et	ældre	par	som	eksempel.	De	har	

lyst	til	en	afslappende	ferie	på	den	varme	kyst.	Deres	valg	falder	på	Malaga,	fordi	de	ser	mange	gode	

anmeldelser	om	det,	men	datteren	og	hendes	mand,	som	skal	med	har	lyst	til	noget	helt	andet,	og	har	
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hørt	at	der	i	år	er	alt	for	mange	turister	og	derfor	er	priserne	høje	og	hoteller	er	overbookede.	De	vil	i	

dette	tilfælde	dem,	der	også	vil	påvirke	beslutningen.		

	

Efterkøbsevalueringen		

	

Place	markedsførernes	job	bliver	ikke	færdig,	når	kundens	rejse	til	destinationen	er	slut.	De	bliver	nød	

til	 at	 observere	 efterrejse	 tilfredshed	 samt	 efterrejse	 aktiviteter	 for	 at	 kunne	 se	 hvorfor	 turister	

kommer	tilbage	eller	hvorfor	de	ikke	gør,	samt	hvor	det	går	galt	i	denne	proces	(Kotler	P.	K.	K.,	2009).	

Som	 fortalt	 tidligere,	er	det	en	kompleks	proces	at	 skulle	kontrollere	alle	aktiviteter,	da	her	handler	

det	 ikke	 om	 én	 specifikt	 virksomhed,	 men	 en	 hel	 region,	 hvor	 organisationer	 ofte	 har	 forskellige	

forestillinger	 om	hvilket	 image	Murcia	 regionen	 skal	 have	 eller	 har	 over	 for	 turisterne,	 samt	 hvilke	

turistprofiler	de	leder	efter.	En	dykkeskole	i	Cabo	de	Palos	(Cartagena)	har	for	eksempel	brug	for	flere	

unge	turister	af	alle	nationaliteter,	og	markedsføre	Murcia	regionen	som	et	sted	for	de	eventyrlystne	

og	sportsinteresserede	mennesker.	Det	er	ikke	præcis	en	profil,	som	passer	til	for	eksempel	den	ældre	

målgruppe,	 selv	 om	 der	 uden	 tvivl	 findes	mange	ældre	med	 netop	 disse	 interesser.	 De	 fleste	ældre	

samt	børnefamilier	vil	dog	helst	nyde	afslappet	atmosfære,	gå	på	diverse	gode	restauranter	og	nyde	

naturen	(Survey	3,	Bilag	15	).	

I	modsætning	 til	 dykkerskolen,	hoteller	med	disse	muligheder	har	præcis	dén	 type	 turistprofil,	 som	

interesserer	dem.	Derfor	vil	de	præsentere	Murcia	på	en	måde,	som	helst	tiltrækker	flere	turister	med	

disse	karakteristikker,	som	de	ældre	danskere	har.		

	

Delkonklusionen:	

	

Ud	fra	den	forrige	adfærdsanalyse	har	jeg	fundet	frem	til	at	informationssøgningsfasen	er	den	vigtigste	

fase,	 hvor	 danske	 turister	 begynder	 at	 have	 en	 ide	 om	 hvor	 de	 gerne	 vil	 hen	 på	 deres	 næste	 ferie.	

Eftersom	 der	 ikke	 er	 meget	 information	 og	 kommentarer	 om	 regionen	 Murcia	 på	 internettet,	 og	

samtidig	 folk	 taler	meget	 lidt	 om	det,	 er	 det	 ikke	 underligt,	 at	 der	 ikke	 er	 flere	 danske	 besøgende	 i	

regionen.	 De	 kender	 simpelthen	 ikke	 til	 stedet.	 Informationssøgningsfasen	 er	 dermed	 den,	 der	 er	

afgørende	 om	 hvorvidt	 Murcia	 bliver	 valgt	 som	 danskernes	 næste	 rejsedestination,	 og	

turistmarkedsførere	 i	 regionen	 Murcia	 bør	 derfor	 sætte	 flere	 kræfter	 i	 at	 udvide	 danskernes	

muligheder	for	at	få	mere	at	vide	om		regionen	og	få	dem	til	at	blive	nysgerrige.		
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For	 at	 kunne	 svare	 på	 problemformuleringen,	 det	 næste	 afsnit	 vil	 beskæftige	 sig	 med	 at	 forklare	

hvordan	regionen	Murcia	skaber	værdi	for	sine	potentielle	og	aktuelle	gæster.	For	at	vælge	den	rigtige	

strategi	for	at	kunne	nå	den	ældre	danske	målgruppe,	skal	man	som	destinationsmarkedsfører	kende	

destinationens	fordele	og	ulemper.	Hvad	er	målet	med	benchmarkingen	og	hvilke	parametre	skal	der	

benchmarkes	på	og	hvorfor.	Dette	vil	de	følgende	afsnit	svare	på.		

Benchmarking	
	

For	at	kunne	lave	benchmarking	skal	markedsførere	fra	regionen	Murcias	turisme	institutionen	have	

klargjort	selve	målet	med	benchmarkingen	før	de	går	i	gang.		

Benchmarking	mål		

	

Målet	med	denne	benchmarking	er	at	få	svar	på	hvad	en	anden	stærk	konkurrent	gjort	for	at	tiltrække	

de	danske	turister	og	gøre	dem	så	forelskede	i	destinationen,	at	de	vælger	at	købe	ejendomme	der,	og	

endda	 bosætte	 sig.	 Jeg	 skal	 finde	 ud	 af	 hvilke	midler	 der	 blev	 brugt,	 og	 hvordan	 de	 blev	 brugt,	 for	

bagefter	finde	en	muligvis	lignende	strategi	til	regionen	Murcia.		

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

Figur	6.	Kort	over	Spanien	fordelt	på	regioner.	Kilde: (Dreamstime, 2017)		
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Valg	af	partner		

	

Jeg	går	nu	videre	og	skal	vælge	en	host	partner,	som	regionen	Murcia	skal	sammenlignes	med.	I	den	

forbindelse	præsenterer	jeg	nedenunder	et	kort,	så	man	visuelt	kan	danne	sig	et	overblik	over	mulige	

konkurrerende	regioner	og	deres	størrelse	(Fig	6).		

	

Ud	fra	fig.7	(næste	figur)		kan	vi	se,	at	Andalusien	er	den	region	i	Spanien,	hvor	der	bor	flest	danskere.	

Der	bor,	 ifølge	 INE	(2017)	4483	danskere,	som	er	registreret.	Ved	siden	af	er	der	Valencia	regionen,	

som	også	har	et	pænt	antal	af	danske	registrerede	borgere,	1227	personer.	Til	kontrasten,	bor	der	 i	

Murcia	blot	83	danskere.	Det	stemmer	også	overens	med	de	tal	jeg	fik	fra	survey	nr	2,	hvor	Andalusien	

fik	52%,	Valencia	13%,	og	Murcia	3%.	

	

	
	

Fig.	7.	Antal	danske	registrerede	borgere	i	Spanien	fordelt	på	regioner.	Kilde:		INE	(Estadisticas, 2017)	

	

Det	er	 ikke	en	hemmelighed,	at	de	fleste	danske	pensionister,	når	de	flytter	til	Spanien,	bor	på	Costa	

del	 Sol,	 altså	 den	 Andalusiske	 kyst,	 og	 generelt	 flytter	 de	 fleste	 europæiske	 pensionister	 til	

kystområderne.	Dog,	på	grund	af	afgrænsninger	i	form	af	manglende	information	om	kysterne	alene,	

tager	jeg	Andalusien	og	Murcia	som	hele	regioner,	og	sammenligner	dem.		

	

Survey	nr.	3	(Bilag	14)	afslører,	at	55%	af	de	adspurgte	over	55	år	plejer	normalt	at	tage	til	Malaga	i	

regionen	 Andalusien,	 som	 gør	 denne	 destination	 til	 den	 foretrukne	 blandt	 den	 ældre	 danske	

målgruppe.	Ifølge	Kilroy,	er	95	%	af	alle	danske	rejsende	lander	i	Malagas	lufthavn,	når	Costa	del	Sol	

skal	 besøges	 (Kilroy,	 2017).	 Den	 næste	 mest	 attraktive	 feriested	 ifølge	 analysen	 er	 Mallorca	
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(Baleariske	 øer),	 som	 har	 fået	 36%	 fra	 den	 ældre	 målgruppe.	 Her	 vil	 jeg	 dog	 ikke	 komme	 ind	 på	

Mallorca,	da,	ifølge	survey,	Mallorca	er	mere	et	feriested	end	et	sted,	hvor	man	bosætter	sig	(Bilag	14).	

Survey	2	afslører	nemlig,	at	52%	af	de	adspurgte	danskere,	som	bor	i	Spanien	eller	har	 lejlighed	der	

befinder	 sig	 i	 Andalusien,	 og	 kun	 3%	 har	 svaret,	 at	 de	 bor	 på	 de	 Baleariske	 øer	 (bl.a.	 Mallorca).		

Derudover,	har	kun	3%	valgt	regionen	Murcia	som	sit	hjem.		

Andalusien	er	dermed	en	stærk	konkurrent,	som	man	skal	lære	af.	Jeg	kunne	også	have	valgt	at	bruge	

Alicante	 og	 Torrevieja	 områderne	 (Valencia	 Regionen)	 at	 sammenligne	 med,	 da	 Alicante	 modtager	

millioner	af	turister	hvert	år,	og	samtidig	har	en	lufthavn,	som	ligger	tæt	på	byen,	og	et	hav	ved	siden	

af.	 Derudover,	 befinder	 Alicante	 og	 Torrevieja	 sig	 også	 forholdsvis	 tæt	 på	 Murcia,	 og	 modtager	 de	

fleste	internationale	turister,	som	kommer	til	regionen.	I	det	Valencianske	region,	hvor	de	to	områder	

befinder	 sig,	 bor	 der,	 ifølge	 survey,	 13%	 af	 danskerne,	 hvilket	 ikke	 kan	 sammenlignes	 med	 52%	

danskere	 i	 Andalusien	 og	 på	 dens	 kyst	 Costa	 del	 Sol.	 Jeg	 vil	 derfor	 her	 fokusere	 på	 den	 stærkeste	

konkurrent	–	Andalusien.		

Jeg	har	 i	analysen	taget	 i	overvejelser,	at	Andalusien	er	 to	gange	større	end	Murcia,	og	derfor	er	det	

logisk,	at	det	bliver	besøgt	flere	gange.	Det	er	dog	alligevel	størstedelen	på	52%	af	de	adspurgte,	som	

har	valgt	enten	at	bosætte	sig	i	Andalusien	(Survey	2,	Bilag	16)	eller	komme	på	ferie	der	(55%)(Survey	

3,	Bilag	14).	Kun	3	%	har	valgt	Murcia	regionen	som	sit	hjem	(Survey	2,	Bilag	16).	

	

Dataindsamling	

	

I	forbindelse	med	indsamling	af	data	til	benchmarking	analyse	har	jeg	i	første	omgang	brugt	min	egen	

evne	 til	 at	 observere.	 Jeg	 har	 besøgt	 steder	 som	 Aguilas(Murcia),	 La	 Manga(Murcia),	 Mazarrón	

(Murcia),	Marbella	(Andalusien),	Malaga	(Andalusien)	og	Estepona	(Andalusien).	Disse	observationer	

gjorde,	at	jeg	bedre	kunne	forestille	mig	hvad	det	er	der	burde	sættes	fokus	på	og	hvilke	parametre	jeg	

kan	sammenligne	de	to	regioner	på.		

Gennem	analyseprocessen	viste	det	sig,	at	sammenligning	af		hele	regioner	er	det	mest	optimale	i	dette	

tilfælde,	da	det	offentlige	information	omhandler	regioner	i	sin	helhed,	og	jeg	kan	derfor	ikke	kun	tage	

fokus	på	kystområderne.		

SWOT	 analysen	 er	 baseret	 på	 sekundære	 data	 fra	 de	 omtalte	 organisationer,	 samt	 interviews	med	

danskere,	der	bor	på	begge	kyster-Costa	Calida	og	Costa	del	Sol,	og	surveys.		

For	at	lave	benchmarkinganalysen	endnu	mere	præcis	og	korrekt,	ville	det	være	god	ide	at	inkludere	

en	survey,	som	måler	regionen	Murcias	præstation	i	forhold	til	en	stærkere	konkurrent,	som	udbyder	

samme	 type	 ferie	 til	 samme	 målgruppe.	 Denne	 survey	 ville	 kunne	 blive	 baseret	 på	 forskellige	

egenskaber,	som	destinationer	kan	måle	sig	på,	såsom	faciliteter	og	aktiviteter,	gæstepleje,	 lufthavns	
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faciliteter	og	service,	renlighed,	priser	osv.	Dette	survey	ville	blive	sendt	ud	til	dem,	som	fornyligt	har	

været	 på	 de	 to	 forskellige	 destinationer,	 og	 kan	 derfor	 sammenligne	 dem.	 Disse	 turister	 ville	 også	

kunne	blive	relevante	at	bruge	i	opgaven	til	at	måle	graden	af	tilfredshed,	som	jeg	vil	tale	om	senere.	

Grundet	 til	at	denne	data	 ikke	bliver	samlet	 i	dette	afhandling	er	mangel	på	netop	de	 typer	 turister.	

Søgningen	gav	desværre	 ikke	resultater,	og	det	overbeviste	mig	en	gang	 til,	 at	 regionen	Murcia	 ikke	

bliver	besøgt	af	de	danske	turister	i	den	grad	som	de	andre	spanske	regioner.		

Identificering	af	præstationsgabs	mellem	destinationer	

 

Den	traditionelle	holdning	går	ud	på,	at	der	bør	være	et	gab	mellem	host	og	partner	destinationer	–	for	

på	den	måde	identificere	stærke	og	svage	sider	for	at	prioritere	og	vælge	hvad	der	skal	benchmarkes	

(McNair,	1992).		

For	 at	 definere	 præstationsgabs	 mellem	 de	 to	 konkurrerende	 destinationer,	 bruger	 jeg	 SWOT	

analysen,	 som	 giver	 mig	 et	 overblik	 over	 hvad	 der	 skal	 sættes	 fokus	 på	 i	 benchmarkingen	 (Bilag	

17+18).	De	svage	sider	er	det	jeg	vil	lægge	fokus	på,	da	det	er	netop	det	regionen	Murcia	bør	forbedre	

og	finde	strategier	til	at	udrette.	Jeg	vælger	gabs	ud	fra	de	svage	sider	hos	den	ene	og	stærke	sider	hos	

den	anden	destination	og	laver	et	skema	(se	Fig.	8).	Det	er	her	vigtigt	at	bemærke,	at	ikke	alle	svage	og	

stærke	sider	bliver	repræsenteret	i	tabellen	(Fig.8),	da	det	ikke	er	alt,	som	er	relevant	i	forhold	til	den	

valgte	målgruppe.		

	

STÆRKE	SIDER	 SVAGE	SIDER	
International	 lufthavn	 i	 Malaga	 -	 vigtigste	

lufthavn	i	Andalusien,	rummer	op	til	35millioner	

passagerer	om	året	

Ingen	 International	 lufthavn	 i	 drift	 i	 øjeblikket	 (den	
nærmeste	er	i	Alicante)	

Stærk	image	hos	den	danske	befolkning	 Manglende	kendskab	til	regionen	blandt	danskere	

Internationalt	 kendte	 byer	 i	 regionen	 (Sevilla,	

Granada,	Malaga,	Mijas,	Benalmadena,	Almeria	

osv.)	

Ingen	 internationalt	 kendte	 byer	 i	 regionen	 (La	
Manga	 er	 dog	 kendt	 blandt	 de	 norske	 og	 engelske	
turister)	

Stort	 aktivitet	 på	 det	 danske	 marked	 og	 flere	

marketing	aftaler	

Få	samarbejdspartnere	i	DK	(Gislev	rejser)	

Befolkningstallet	 falder	 ikke	 drastisk	 uden	 for	

sæsonen	(mange	bor	der	hele	året	rundt)	

Befolkningstallet	falder	drastisk	uden	for	sæsonen	

	

Fig.8.		Stærke	sider	af	regionen	Andalusien	mod	Svage	sider	af	regionen	Murcia.	Kilde:	Udarbejdet	af	

forfatteren	selv.		
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STÆRKE	SIDER	 SVAGE	SIDER	
Få	turister		 Overturistet	i	højsæson		

Lave	priser	året	rundt	 Højere	priser	end	gennemsnittet	i	Spanien	
Stille	og	familievenligt	atmosfære	på	kysten	 Turistpræget	 atmosfære	 med	 bar,	 restauranter	 osv.	

(kan	også	være	stærk	side)	
Mange	 uberørte	 beskyttede	 strande	 ved	 Costa	

Calida		

Få	vilde	strande	tilbage	på	kysten		

Specialiseret	 i	 sundheds-	 og	

skønhedsbehandlinger	(Costa	Calida	Cares)	

	

	

Fig	9.	Stærke	sider	af	regionen	Murcia	mod	Svage	sider	af	regionen	Andalusien.		

Kilde:	Udarbejdet	af	forfatteren	selv	

Valg	af	kriterier	til	benchmarking	

	

Det	næste	jeg	vil	gøre	er	at	se	på	de	parametre	jeg	skal	sammenligne	de	to	destinationer	på.	Tabellerne	

ovenover	(Fig.8	og	Fig-.9)	giver	os	et	overblik	over	de	præstationsgabs,	som	er	relevante	i	forhold	til	

den	valgte	målgruppe.	Jeg	valgte	at	sætte	fokus	på	netop	de	gabs,	da	ud	fra	de	primære	data,	i	form	af	

survey	og	interview,	kunne	jeg	se	et	sammenhæng		i	hvad	der	bliver	sat	fokus	på,	og	hvad	er	vigtigt	for	

de	danske	rejsende	over	55	år,	når	de	skal	til	at	vælge	en	spansk	destination	og	hvad	de	godt	kan	lide	

at	lave	mens	de	er	der.	Dette	bliver	forklaret	i	beskrivelsen	af	disse	gabs.		

	

Jeg	vil	først	gennemgå	hver	af	de	fem	gabs	fra	Fig.8	i	analysen	og	give	en	forklaring	på	hvad	der	bliver	

gjort	i	Andalusien	og	hvad	man	kunne	implementere	i	Murcia,	med	den	ende	at	tiltrække	flere	ældre	

danskere	til	regionen.		

	

Infrastrukturen	
	
Den	 spanske	 Turist	 Studie	 Institution	 i	 samarbejde	 med	 Habitur,	 har	 lavet	 en	 undersøgelse,	 som	

afslører	hvilke	faktorer	er	vigtige	for	de	internationale	turister,	når	de	kommer	til	Spanien.	På	et	af	de	

højeste	prioriteringer	er	infrastrukturen	med		8,2	ud	af	10	punkter	(Hosteltur,	2011).	Infrastrukturen	

er	 samtidig	 et	 af	 de	 højest	 prioriterede	 punkter,	 når	 det	 handler	 om	 tilfredshedsniveauet	 af	

destinationen.	Derfor,	er	det	vigtigt	at	tage	den	med	og	vise	et	gab,	som	kan	have	en	stor	indflydelse	på	

danskernes	destinationspræferencer	i	Spanien.			

Den	 internationale	 lufthavn	 i	 regionen	Murcia	 har	 været	 ude	 af	 drift	 siden	 den	 blev	 bygget	 i	 2012	

(Kamplade,	2017).	Det	er	en	privat	lufthavn.	Kristian	Kamplade,	direktør	af	marketing	afdelingen	i	El	
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Instituto	 de	 Turismo	 de	 la	 region	 de	 Murcia	 siger	 ”Problemet	 er	 at	 lufthavnen	 skal	 certificeres.	 At	

certificere	 en	 lufthavn	 betyder,	 at	 en	 virksomhed,	 som	 skal	 styre	 lufthavnen	 er	 den,	 som	 skal	 lave	

certificering	og	det	har	 taget	 så	 lang	 tid,	 fordi	der	 ikke	har	været	auktion	endnu,	og	 lige	nu	er	der	 tre	

virksomheder,	som	har	præsenteret.	Der	ventes	nu	på	den	offentlige	konkurrence,	og	når	vi	ved	hvilken	

virksomhed	skal	styre	den	nye	lufthavn	i	Corvera,	den	virksomhed	kan	begynde	certificering.	Og	der	er	to	

certifikationsbeviser	i	hele	verden	,	den	europæiske	certifikat	og	den	amerikanske,	med	dem	begge	to	kan	

man	 have	 både	 nationale	 og	 internationale	 flykontrakter…”	 (Kamplade	 K,	 2017,	 20min:01sek).	 På	

spørgsmålet	om	hvornår	lufthavnen	bliver	taget	i	brug	siger	han		”Hvis	alt	går	godt,	om	otte	måneder,	

og	hvis	man	ser	realistisk	på	det	vil	jeg	sige	1,5	år”	(Kamplade	K.,	2017,	23min	:25sek).		

	

Når	den	nye	lufthavn	kommer	op	og	kører,	vil	der	stadig	gå	noget	tid	før	virksomheden,	som	vil	stå	bag	

lufthavnen	skaber	kontrakter	med	de	danske	lufthavne.	Samtidig,	er	der	stor	chance	for	at	priserne	vil	

være	 højere	 på	 fly	 til	 Corvera	 (Murcia),	 da	 det	 vil	 tage	 tid	 og	 skabe	 efterspørgsel,	 og	 jo	 mindre	

efterspørgsel,	 jo	dyrere	vil	det	være	at	flyve	direkte	til	Corvera.	Der	vil	lufthavnen	i	Alicante	være	en	

stor	 konkurrent	 for	 den	 nye	 lufthavn	 i	 Corvera,	 når	 der	 samtidig	 er	 fly	 fra	 de	 danske	 lufthavne	 til	

Alicante.	 I	 2016	 kom	 der	 12.344.945	 passagerer	 til	 Alicantes	 lufthavn	 (Aena,	 2017).	 Når	 det	 gamle	

militære	 lufthavn	 i	 San	 Javier,	 som	 får	omkring	1,5-2	millioner	passager	hvert	 år,	 lukker,	 vil	 samme	

strøm	af	passagerer	komme	over	til	Corveras	lufthavn	(Buitrago,	2012).	Dog	er	dette	lufthavn	meget	

mere	 klar	 til	 at	 modtage	 flere	 turister,	 den	 er	 større	 og	 derfor	 vil	 der	 være	 muligheder	 for	 bred	

udvidelse	og	flere	aftaler	med	diverse	lufthavne	(Buitrago,	2012).		

	

De	 fleste	 turister,	 som	ankommer	 til	 regionen,	 tager	 flyet	 til	Alicante,	hvor	der	kører	direkte	busser	

hver	anden	time	til	Murcia	centrum,	dog	kun	i	dagtimerne.	Dette	kan	tænkes	at	være	en	ulempe,	men	

analysen	(survey	3,	Bilag	7)	afslører,	at	næsten	80%	af	de	ældre	danskere	har	det	helt	fint	med	at	leje	

biler,	 for	 så	 at	 have	mere	 frihed	 til	 at	 bevæge	 sig	 rundt.	 Selv	 om	 det	 kan	 være	 forholdsvis	 nemt	 at	

komme	 til	 Murcia	 er	 der	 et	 andet	 stort	 problem,	 da	 der	 er	 kun	 få	 afgange	 til	 og	 fra	 Danmark	

(Momondo.com).	Oftest,	er	det	sådan,	at	afgangene	fra	Alicante	til	København	er	kl	7:50-8:50		(RyanAir	

og	Norwegian)	(Momondo,	2017).	Dette	vil	sige,	at	man	bør	overnatte	i	Alicante	for	at	nå	sit	fly,	eller	

stå	op	midt	om	natten	og	køre	i	bil,	da	busser	ikke	kører	på	dette	tidspunkt	(ALSA.es).	Disse	faktorer	

kan	være	med	til	at	give	et	bagslag	på	en	rejse	til	regionen	Murcia.		

Andalusiens	travleste	lufthavn	i	Malaga	(Cadenaser,	2017),	har	til	sammenligning,	flere	selskaber,	der	

flyver	 direkte	 til	 de	 danske	 lufthavne.	 Blandt	 dem	 kan	 nævnes	 Ryan	 Air,	 Norwegian,	 Primera	 Air,	

Iberia,	SAS	og	Vueling	(Momondo,	2017).	Det	gør,	at	konkurrencen	er	større	og	derfor	er	priserne	ofte	

lavere	end	til	Alicante.	Ud	over	det,	er	der	tusindvis	muligheder	 for	transfer	 fra	Malagas	 lufthavn,	så	
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snart	 man	 søger	 på	 Google.	 	 Alt	 det	 gør	 Malagas	 lufthavn	 til	 meget	 attraktiv	 lufthavn,	 hvor	 der	 er	

muligheder	for	videre	forbindelser.			

	

For	at	vende	tilbage	til	regionen	Murcia,	så	vil	den	nye	lufthavn	i	Corvera	(Murcia)	være	et	stort	plus,	

ikke	kun	 for	 turister,	som	skal	 til	 regionen,	men	også	danskere,	som	allerede	bor	 i	 regionen,	og	som	

rejser	meget	frem	og	tilbage.	Birthe	og	Angel	er	et	af	de	endnu	få	 	danske	par,	som	bor	på	La	Manga	

(Murcia)	og	siger	:”Der	er	vi	jo	så	ærgerlige	over,	at	den	ikke	er	kommet	i	gang	derover	i	Murcia,	det	er	vi	

meget	kede	af,	vi	gik	jo	og	glædede	os	allerede	dengang	de	begyndte	og	bygge	den,	så	vi	regnede	med	at	

nu	vil	der	ikke	gå	ret	længe..”	(57:00).		Og	nu	er	der	gået	fem	år,	og	lufthavnen	stadig	ikke	virker.		

	

Dermed,	kan	 jeg	konstatere,	at	mangel	på	den	 internatonale	 lufthavn	 i	Murcia,	 fører	 til	at	danske	og	

andre	internationale	turister,	bliver	tvunget	til	at	tage	flyet	til	Alicante,	hvilket	gør	rejsen	meget	mere	

besværlig,	da	direkte	busser	kun	kører	hver	anden	 time,	afgangene	er	på	de	ubekvemte	 tidspunkter	

(ALSA,	2017).	Priserne	er	dermed	også	højere	for	at	komme	over	til	Alicante	end	til	Malaga,	da	der	er	

flere	afgange	og	mere	konkurrence	i	Malagas	lufthavn.	Når	lufthavnen	bliver	sat	i	gang,	vil	der	dermed	

være	større	muligheder	og	mere	fleksibilitet,	for	alle	turister,	som	skal	til	og	fra	Murcia.		

Turisterne	 kommer	 dog	 ikke	 af	 sig	 selv,	 selv	 om	 destinationen	 er	 i	 perfekt	 stand	 og	 er	 klar	 til	 at	

modtage	dem	(Kozak	M.	,	2002).	Der	skal	mere	til,	hvilket	er	den	rette	kommunikation.	Man	skal	dog	

vide,	 hvad	 der	 skal	 kommunikeres	 og	 destinationsimaget	 er	 derfor	 den	 næste	 målestok	 for	

benchmarkingen.			

	

Image	
	

Inde	under	denne	afsnit	vil	jeg	også	komme	ind	på	den	næste	benchmarking	parameter	som	er	mangel	

på	 internationalt	 kendte	 byer,	 da	 de	 hænger	 tæt	 sammen	 med	 imaget	 eller	 mangel	 på	 samme	 i	

regionen	Murcia.		

Image	bliver	defineret	som	”the	sum	of	beliefs,	attitudes	and	impressions	that	a	person	or	group	has	of	

an	 object	 (Kotler	 &	 Barich,	 1991).	 Image	 er	 simpel	 repræsentation	 af	 associationer	 og	 stykker	

information	forbundet	med	stedet	(Medway	G.	&	Warnaby	D.,	2008).	

Der	 er	 en	 generel	 enighed	om	den	virkning	Destination	 image	har	på	købsadfærd	 (Chon	K.S.,	 1990;	

Chon	 &	 Olsen,	 1991),	 som	 ikke	 kun	 påvirker	 den	 stadig,	 hvor	 forbrugeren	 køber,	 men	 også	

efterkøbsevalueringsstadiet,	 inkluderet	 involveringen,	 evalueringen	 og	 fremtidige	 intentioner	

(intentioner	om	at	komme	tilbage	og	villighed	til	at	rådgive	andre)(Bigné,	Sánchez,	and	Sánchez	2001;	
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Beerli	 and	Martín	 2004).	 Jeg	 vil	 dog	 tale	mere	 om	 det	 om	 lidt,	 hvor	 jeg	 vil	 gå	 i	 dybden	 af	 hvordan	
regionen	Murcia	kan	lære	af	Andalusien	og	skabe	sig	et	troværdigt	image	til	deres	danske	turister.		

Survey	1	(Bilag	19)	har	afsløret,	at	Murcia	er	et	ukendt	område	for	danskere,	der	bor	i	Danmark,	hvor	

77%	af	de	deltagende	svarede,	at	de	 ikke	har	været	 i	den	spanske	region,	og	37%	af	dem	har	 ingen	

gang	hørt	navnet.	Når	så	få	personer	kender	til	regionen,	kan	man	ikke	få	et	repræsentativt	tal,	for	at	

finde	ud	af	hvilket	image	Murcia	har.	Jeg	vil	derfor	nu	se	på	hvordan	har	Andalusien	skabt	sig	så	godt	

ry,	at	turisterne	konstant	strømmer	derned.		

	

Andalusien	har	 i	mange	år	været	en	af	de	tre	danskernes	favorit	destinationer	 i	Spanien	(Tourspain,	

2017).	 Hele	 historien	med	 turismen	 til	 de	 spanske	 kyster	 startede,	 når	 Simon	 Spies	 tilbage	 i	 1961	

startede	med	at	arrangere	charterrejser	til	Mallorca	og	senere	til	Costa	del	Sol	(LaDanesa,	2011).	Han	

kaldte	 disse	 ture	 for	 ”grisefester”,	 fordi	 der	 altid	 blev	 tilbudt	 stegt	 gris	 og	meget	 alkohol	 på	 rejser,	

hvilket	 faldt	 i	 god	 smag	 hos	 de	 danske	 turister	 (LaDanesa,	 2011).	 Siden	 da	 er	 rejser	 til	 Andalusien	

eksploderet	og	mange	forbinder	stadig	charterrejser	med	rejser	til	Spanien,	specielt	Mallorca	og	Costa	

del	 Sol	 (LaDanesa,	 2011).	 Der	 er,	 med	 andre	 ord,	 et	 stærk	 fundament	 for	 den	 danske	 turisme	 i	

Andalusien,	 hvilket	 gør	 det	 svært	 for	 andre	 regioner	 som	Murcia	 at	 komme	 frem,	men	 derfor	 ikke	

umuligt.	Ideen	er	at	skabe	et	image	for	Murcia,	som	de	kan	have	i	tankerne	hver	gang	de	tænker	på	det.	

Jeg	vil	komme	ind	på	det	i	den	efterfølgende	analysedel.		

	

Markedsaktiviteter	på	det	internationale	plan	
	

Der	er	et	stort	gab,	når	vi	tager	i	overvejelser	de	marketing	aktiviteter	Andalusien	og	Murcia	har	på	det	

danske	marked.	Jeg	vil	starte	med	Murcia.		

Murcia	 har	 i	 mange	 år	 været	 afhængig	 af	 den	 britiske	 marked,	 og	 som	 direktøren	 for	 Instituto	 de	

Turismo	de	la	region	de	Murcia,	Kristian	Kamplade,	har	fortalt,	er	der	blevet	sat	nye	mål	og	i	fremtiden	

bliver	 der	 skabt	 nye	 strategier	 for	 at	 tiltrække	 bl.a.	 flere	 af	 de	 skandinaviske	 turister	 til	 regionen	

(Kamplade,	2017).	Det	er	en	kæmpe	udfordring	for	institutionen,	da	der	er	stor	konkurrence	med	de	

omkringliggende	regioner	som	Andalusien	og	Comunidad	Valenciana.		

Jeg	vil	nu	komme	ind	på	aktiviteter,	som	er	realiseret	for	at	markedsføre	regionen		Murcia.		

Marketing	aktiviteter	rettet	mod	Danmark	startede	i	2013,	hvor	repræsentanter	fra	turistinstitutionen	

i	Murcia	 deltog	 i	 en	 rejsemesse	 ”Ferie	 For	Alle-Danish	Travel	 Show”	 i	Herning.	Dette	 år	 blev	 denne	

rejsemesse	besøgt	af	67.000	personer	og	har	rummet	1.100	udstillinger	fra	45	lande,	divideret	på	13	

telte	 på	 62.000	 kvm	 (Europapress,	 2013).	Og	 det	 har	 også	 haft	 sin	 effekt,	 da	 i	 2013	 steg	 antallet	 af	
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danske	turister	 i	regionen	med	hele	39,8	%	og	 	6.001	personer.	Samtidig	er	blevet	brugt	1,4	%	flere	

penge	end	de	andre	år	(Europapress,	2013).		

I	 2016	 har	 institutionens	 repræsentanter	 henvendt	 sig	 til	 den	 danske	 avis	 ”Opdag	 Verden”,	 som	 i	

samarbejde	med	El	Instituto	de	Turismo	de	la	region	de	Murcia	skabt	en	publikation	om	regionen	med	

fokus	på	kajak	og	sportsaktiviteter	(MurciaEconomia,	2016).	De	deltagende	fra	avisen	skulle	gennem	

hele	ruten,	for	selv	at	opleve	alt	det	den	mursianske	kyst	har	at	byde	på	(MurciaEconomia,	2016).	De	

nævnte	typer	sport	som	kajak,	dykning	og	vandreture	på	117	km,	er	dog	ikke	noget,	som	kan	have	stor	

interesse	 fra	 den	 ældre	 målgruppe,	 men	 mest	 de	 eventyrlystne	 unge	 rejsende.	 Hvis	 man	 skulle	

tiltrække	de	ældre	danskere,	kunne	man	forestille	sig	at	lave	en	artikel	om	lette	vandreture	med	flere	

stop	for	at	opleve	spændende	natur	eller	andre	interessante	seværdigheder,	som	man	kan	møde	på	sin	

vej,	for	på	den	måde	at	gøre	turen	nemmere	for	de	ældre	og	motivere	dem	til	at	tage	af	sted.		

Som	blev	omtalt	tidligere,	i	2016	blev	der	også	skabt	en	aftale	med	Gislev-Rejser,	som	blev	inviteret	til	

regionen	 til	 en	 rejsemesse	 på	 hotel	 Juan	Montiel	 i	 Aquilas	 (Murcia)	 (Murciaturistica,	 2016).	 Gislev-

rejser	 har	 i	 2016	 kommet	med	 flere	 end	 420	ældre	 danskere	 (Murcianos,	 2016)	 (Bilag	 12).	 Jeg	 vil	

derfor	mere,	 at	 der	må	 flere	 aftaler	 på	 plads	med	 rejseselskaber	 som	 denne,	 der	 tilbyder	 rejser	 til	

ældre.		

Jeg	vil	nu	rette	fokus	mod	Andalusiens	marketing	aktiviteter.		

	

Ud	over	at	have	en	stærk	 image	helt	 tilbage	 i	 tiden,	har	Andalusien	 i	en	årrække	været	aktiv	på	det	

danske	 marked	 og	 skabt	 meget	 opmærksomhed	 på	 sig	 til	 diverse	 rejsemesser	 som	 for	 eksempel	 i	

”Ferie	 For	 Alle”	 i	 Herning	 i	 2010	 og	 ”Ferie”	 i	 Bella	 Center	 i	 København	 samme	 år.	 I	 2012	 kom	 der	

18,2%	 flere	 danske	 turister	 til	 Andalusiens	 kyster	 takket	 være	 flere	 professionelle	 møder	 med	

rejseagenter	 i	 Danmark	 i	 løbet	 af	 hele	 året.	 I	 år	 2016	 kom	 der	 hele	 40%	 flere	 end	 året	 før	

(Europapress,	2016).		

	

Efter	det	blev	der	også	besøgt	 ”Ferie	 for	Alle”	 i	Herning	 i	2016,	 som	 igen	kommer	 i	2017.	 (Junta	de	

Andalucia,	Juntadeandalucia.es).	Den	andalusiske	delegation,	som	har	været	til	de	rejse	arrangementer	

i	Danmark,	har	som	vision	at	opretholde	de	stærke	forbindelser	med	de	største	danske	reseselskaber	

som	Bravo	Tours,	Thomas	Cook	Nordic,	Spies	og	Star	Tour,	for	at	promovere	Andalusien	på	et	endnu	

højere	niveauet	(Europapress,	2016).		

Siden	da	har	Spies	oplevet	en	stor	stigning	i	efterspørgslen	på	rejser	til	Spanien,	og	har	været	nødsaget	

at	 få	 flere	aftaler	 i	hus	og	har	på	det	seneste	kommet	ud	med	yderligere	 fire	destinationer	 i	Almeria	

(Andalusien)	(Bilag	20).		

	



58	 	

For	at	komme	 til	Almeria	 skal	man	også	gennem	Malagas	 lufthavn,	hvilket	 ser	ud	 til	 at	have	en	stor	

værdi	for	de	danske	rejseselskaber.	Dog	ligger	Almeria	over	en	times	kørsel	 fra	Malagas	lufthavn,	og	

man	kan	derfor	spørge	sig	selv,	om	der	ikke	vil	være	den	samme	efterspørgsel,	hvis	der	blev	oprettet	

ny	rute	til	Murcia	gennem	lufthavnen	i	Alicante,	som	også	ligger	under	en	time	væk.	Det	ser	ud	til	at	

der	er	en	form	for	kædereaktion	som	bliver	sat	i	gang,	og	jo	flere	aftaler	man	har	på	en	destination,	jo	

nemmere	er	det	 at	 få	 aftaler	på	destinationer	ved	 siden	af,	 da	man	naturligt	 får	 skabt	kontakter,	 og	

aftaler	med	transferselskaber	er	på	plads.		

	

Derudover,	er	der	ofte	events	på	det	Andalusiske	land,	som	tiltrækker	national	såvel	som	international	

opmærksomhed.	Den	næste	event	 finder	sted	 i	Sevilla,	og	hedder	Andalucia	Sabor	 (ovst.	Andalusien	

Smag)	 (Andalucia	 Sabor).	 Dette	 internationale	 event	 samlede	 i	 2015,	 hele	 300	 godkendte	

kommunikationsmedier	fra	hele	verden.	Dette	event	sætter	fokus	på	Andalusiens	naturlige	produkter	,	

såsom	vine	fra	regionen,	olie,	oliver,	diverse	tapas,	og	samler	tusindvis	forretningsmænd,	som	venter	

på	at	 skabe	nye	aftaler	og	 finde	 samarbejdspartnere.	At	 skabe	 store	 eventer	 i	 forskellige	byer	 er	 en	

strategi,	 som	 nu	 bliver	 brugt	 oftere	 og	 er	 med	 til	 at	 fremme	 byens	 image,	 stimulere	 den	 urbane	

udvikling	 og	 tiltrække	 besøgende	 og	 investeringer	 (Richards	 G.	 &	 Wilson	 J.,	 2004).	 Så	 store	 typer	

eventer	 er	 dog	 aldrig	 fundet	 sted	 i	 regionen	Murcia,	 mens	mange	 små	 som	 for	 eksempel	 Famtur	 i	

Aguilas	i	2015,	blev	til	en	success,	hvor	den	murcianske	hotel	Gran	Playa	i	Mazarrón	skabte	aftale	med	

den	danske	Gislev	Rejser	bureauet	(Interview,	Kamplade	K.,	2017).		

	

Priser		
	
Priser	er	den	næste	benchmarking	målestok	og	her	 ser	 situationen	anderledes	ud,	og	man	kan	med	

sikkerhed	sige,	at	priserne	i	regionen	Murcia	er	generelt	lavere	end	i	Andalusien	og	specielt	på	kysten,	

hvor	 stor	 koncentration	 af	 udlændinge	 befinder	 sig	 hele	 året	 (Tourspain,	 2017).	 Det	 gælder	

restaurantbesøg,	hotel,	diverse	serviceydelser	og	bolig.		

	

Prisen	 er	 en	 vigtig	 faktor	 i	 denne	 sammenhæng,	 da	 survey	 4	 har	 vist,	 at	 for	 66%	 af	 de	 deltagende	

personer	over	55	år	er	prisen	et	af	de	vigtigste	faktorer,	når	de	skal	til	at	vælge	en	feriedestination,	for	

30%	betyder	 prisen	 lidt	 og	 kun	 4	%	 siger,	 at	 det	 ingen	 	 betydning	 har	 for	 deres	 rejsevalg.	 Det	 kan	

blandt	 andet	også	 skyldes,	 at	 de	ældre	danskere	 rejser	mere	 end	gennemsnittet	 i	 Europa,	 som	også	

blev	nævnt	tidligere,	og	derfor	har	brug	for	flere	men	billigere	rejser.		

Der	 er	 storprisforskelle	 inde	 i	 regionerne,	 og	 derfor	 er	 det	 svært	 at	 sammenligne	 priserne	 præcist,	

men	for	at	give	en	eksempel,	kan	en	menu	i	Michelin	restauranter	i	de	mest	attraktive	for	de	danske	
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turister	og	residenter,	steder	som	Mijas	(Benalmadena)	koste	omkring	60€-100€	(Sollo,	2017),	hvor	

på	La	Manga	vil	prisen	pr.	kuvert	være	ca.	40€	(Malvasia,2017).		

	

Det	samme	gælder	huskøb	på	kysterne	ved	La	Manga	og	Mijas	(Elmundo,	2016).		To	duplex	lejligheder	

på	næsten	samme	størrelse,	dog	ikke	prisen.	Der	er	mange	faktorer,	som	bør	være	af	samme	karakter,	

når	man	sammenligner	priser,	men	generelt	er	priserne	ca	20-40%	lavere	i	Murcia	end	i	Andalusien.		

I	Figur	10,	kommer	jeg	med	en	eksempel	af	priser	på	et	hotelværelse	i	de	mest	populære	spanske	byer.	

	

	

	

By	 Laveste	pris	(€)	 Højeste	pris	(€)	 Antal	udbydere	 	 	

Alicante	 224	 516	 342	 	 	
Barcelona	 363	 5600	 1222	 	 	
Granada	 181	 1421	 333	 	 	
GranCanaria	 170	 1380	 404	 	 	
Madrid	 200	 1998	 849	 	 	
Malaga	 187	 1109	 568	 	 	
Mallorca	 188	 2000	 1216	 	 	
Murcia	 168	 250	 174	 	 	
Tenerife	 220	 4000	 398	 	 	
Valencia	 217	 1620	 350	 	 	
	 	 	 	 	 	
	Kilde:	 Hotels.com	 (en	 weekend	 i	 Påskeugen	 2017,	 to	 nætter,	 2	 pers.,	 et	 værelse,	

centralt)	

Fig	10.	Sammenligning	af	priser	på	hotelværelser	i	spanske	byer.	Kriterier:	Påskeugen	2017,	to	nætter,	
2	personer,	ét	værelse,	centralt.	Udarbejdet	af	forfatteren.		Kilde:	Hotels.com	
	

Benchmarking	resultater	
	
Den	 første	 præstationsgab	 berørt	 i	 analysen	 har	 været	 forskel	 på	 antal	 af	 passagerer	 og	 dermed	

turister	mellem	regionen	Murcia	og	Andalusien.	Helt	konkret	er	problemet	i	Murcia	er,	at	der	mangler	

en	 international	 lufthavn,	 som	samtidig	har	afgange	 til	og	 fra	de	danske	 lufthavne,	 for	at	gøre	 turen	

kortere	 og	 mindre	 besværlig.	 Dette	 vil	 dog,	 ifølge	 direktøren	 af	 	 Turistorganisationen	 i	 regionen	

Murcia,	 tage	mindst	 to	 år	 før	 lufthavnen	kan	blive	 taget	 i	 brug.	 Infrastrukturen	 generelt	 er	 en	 af	 de	

vigtigste	 kriterier,	 når	 det	 handler	 om	 turisternes	 tilfredshedsniveauet.	 Der	 er	 naturligvis	 mange	

selskaber,	som	tilbyder	transfer	service,	dog	kan	det	blive	en	dyr	fornøjelse,	og	turen	kan	koste	op	til	

170	€	pr	person	(Andersen	Roy,	interview),	hvis	man	kommer	uden	en	gruppe.		
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Det	næste	parameter	har	været	image,	hvor	survey	har	afsløret,	at	meget	få	kender	til	Murcia	og	dens	

omegn.	Det	er	et	stort	problem	for	regionen,	da	ud	over	at	danskere	hellere	rejser	til	Andalusien,	som	

de	allerede	kender	 i	 forvejen,	er	de	vanedyr,	som	kommer	igen	og	 igen,	samme	steder	hen,	 fordi	det	

gør	det	hele	meget	nemmere,	og	man	skal	 ikke	adoptere	 sig	på	 stedet	 først	 (Jyllands-Posten,	2015).	

Med	 andre	 ord	 vil	 danskere	 føle	 sig	 ”hjemme”.	 Da	 der	 er	 kun	 få	 der	 kender	 regionen,	 er	 der	 ikke	

mange,	som	kan	fortælle	de	ældre	om	hvordan	den	er,	hverken	familie	eller	venner.	Derudover,	er	det	

næsten	 umuligt	 at	 finde	 kommentar	 på	 dansk	 om	 områder.	 Alle	 disse	 faktorer	 påvirker	 de	 ældres	

rejselyst	og	de	i	stedet	vælger	den	samme	destination	igen	og	igen.	Derfor,	skal	Murcia	skabe	et	stærk,	

genkendelig	og	troværdig	image,	for	at	kunne	skabe	interesse	af	de	danske	turister.	Dette	vil	 jeg	dog	

komme	ind	på	i	den	næste	analyse.		

	

Den	sidste	gab,	som	blev	omtalt	i	de	forrige	afsnit	er	marketing	aktiviteter	på	det	internationale	plan,	

som	 har	 til	 formål	 at	 tiltrække	 flere	 turister	 ikke	 kun	 fra	 Danmark,	 men	 fra	 hele	 verden.	 Denne	

præstationsgab	er	et	af	de	vigtigste,	da	en	destination	bliver	til	en	turistdestination	kun	hvis	der	bliver	

skabt	 opmærksomhed	 på	 den,	 hvilket	 tvinger	marketing	management	 tænke	 kreativt,	 innovativt	 og	

bæredygtigt	 (Kotler,	 1998).	 Den	 forrige	 viste	 eksempel	 på	 det	 internationale	 event	 i	 Sevilla	 er	 ikke	

nødvendigvis	den	rette	at	investere	i,	når	målet	for	Murcia	er	at	tiltrække	flere	ældre	til	regionen.	Til	

dette	 formål	 kunne	Murcia	 investere	 i	 en	mindre	 event,	 i	 form	 af	 koncert	med	 deltagelsen	 af	 nogle	

grupper	 fra	 tilbage	 i	 tiden,	 og	 invitere	 flere	 internationale	 medier.	 En	 anden	 ide	 kunne	 være	 at	

arrangere	en	Find	Bolig	i	Spanien	messe,	som	den,	en	af	interviewede,	Karin	Wonsyld,	har	været	med	

til.	Gennem	denne	messe	har	Karin,	som	bor	til	hverdag	i	Horsens,	købt	en	lejlighed	i	Torrevieja	for	18	

år	siden	(Interview,	Wonsyld	K.,	00:35).		Messer	som	denne	burde	de	murcianske	ejendomsmæglere	i	

samarbejde	med	det	regionale	turisme	instituttet,	 	derfor	overveje	deltagelse	 i,	da	man	på	den	måde	

har	 direkte	 kundekontakt	 og	 kan	 direkte	 påvirke	 de	 interesserede	 kunder	 i	 at	 tage	 af	 sted	 på	 en	

besigtelsesrejse,	som	den	Karin	Wonsyld	har	været	med	på,	hvilket	resulterede	i	at	hun	købte	et	hus	i	

Torrevieja.	 En	 anden	 eksempel	 er	 Jens	 From,	 som	 fortæller	 at	 ”..	 for	 10	 år	 siden	 var	 vi	 på	 et	

informationssted,	 hvor	 vi	 kunne	 købe	 lejligheder	 på	 tegnbrættet,	 som	 det	 hedder…”.	 (Interview,	 Jens	

From,	00:39).	Det	 er	 eksempler	på,	 at	man	bør	 satse	på	eventer	 som	denne,	og	 regionen	bør	derfor	

støtte	ejendomsmæglere,	der	gerne	vil	af	sted	og	repræsentere	Murcia	og	sin	egen	virksomhed.		

	

Ud	over	det,	burde	Gislev-rejser,	som	har	skabt	aftale	med	Mazarrón	og	som	allerede	er	kommet	med	

flere	end	420	danskere,	samt	andre	lignende	rejseselskaber,	være	dem,	der	skaber	opmærksomhed	på		

udflugtsmuligheder	for	danskere,	som	elsker	vandreture	og	sund	og	aktiv	livsstil.	Survey	4	(Bilag15)	,	

hvor	kun	ældre	over	55	år	kunne	svare,	har	vist,	at	hele	73%	elsker	at	tage	på	vandreture,	når	de	er	på	

ferie,	 hvilket	 er	 noget,	 markedsførere	 burde	 være	 opmærksomme	 på,	 og	 fortælle	 deres	 potentielle	
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kunder	om	mulighederne.	 Som	skrevet	 	 tidligere	 i	 segment	beskrivelse,	 er	40,3%	af	ældre	 gerne	vil	

lave	noget	aktivt	som	at	rejse	og	generelt	opleve	mere,	og	for	50,2%	betyder	det	sociale	liv	en	hel	del	

(Bilag	15).	Derfor,	jo	mere	man	kender	sin	målgruppe,	jo	nemmere	og	mere	effektivt	kan	man	tilrette	

marketingstrategier	for	organisationer	såvel	som	destinationer	(Kotler P. K. K., 2016).		

	
	
Konklusion:	
	
Benchmarking	 analyse	 har	 afsløret	 nogle	 vigtige	 præstationsgab	 mellem	 de	 to	 destinationer,	

Andalusien	 og	Murcia.	 Jeg	 kom	 her	 ind	 på	 infrastrukturen,	 imaget,	 aktiviteter	 på	 det	 internationale	

plan	 og	 priser.	 Disse	 faktorer	 ser	 jeg	 som	 de	 største	 gabs,	 der	 eksisterer	 mellem	 de	 to	 regioner.	

Analysen	har	afsløret,	at	de	 fleste	 turister	 lægger	stor	vægt	på	 infrastrukturen,	hvilket	bl.a.	består	af	

offentlig	transport	inde	på	stedet	og	lufthavnskapacitet	og	muligheder.	Der	er	et	problem,	som	gør,	at	

Murcia	ikke	kan	konkurrere	stærkt	med	Andalusien	for	antallet	af	danske	turister	og	nye	tilkommere,	

hvilket	 er	 den	 ikke	 fungerende	 internationale	 lufthavn,	 og	meget	 begrænset	 kapacitet	 af	 den	 anden	

militære	 lufthavn	 i	 San	 Javier.	 Disse	 forhold	 gør	 det	 svært	 at	 kunne	 få	 flere	 direkte	 flyvninger	 til	

Murcia.	Murcia	bør	derfor	starte	med	at	få	den	internationale	lufthavn	i	drift	så	hurtigt	som	muligt.		

De	 internationale	marketingaktiviteter	er	det	næste	gab,	og	her	halter	Murcia,	og	har	meget	mindre	

aktivitet	 på	 det	 danske	 marked.	 	 De	 bør	 derfor	 følge	 Andalusiens	 spor	 og	 skabe	 flere	 danske	

samarbejdspartnere	 i	 form	 af	 rejsebureauer	 og	 journalister	 for	 aviser,	 som	 oftest	 bliver	 læst	 af	 de	

ældre	danskere.		

Den	sidste	undersøgte	gab	er	prisniveauet,	hvor	Murcia	er	en	klar	vinder,	da	undersøgelse	har	vist,	at	

for	66%	af	de	ældre	danske	turister	er	prisen	en	vigtig	faktor,	og	at	det	er	noget,	som	påvirker	deres	

rejsevalg.	 Netop	 denne	 gab	 er	 positiv	 for	 regionen,	 hvad	 angår	 den	 valgte	 målgruppe.	 Priser	 i	

Andalusien	 er	 ca	 dobbelt	 så	 høje	 på	 de	mest	 populære	 steder,	 og	 varierer	meget	 fra	 et	 sted	 til	 det	

andet.	For	eksempel	er	priserne	i	Marbella	højere	end	i	Mijas,	men	begge	to	er	meget	attraktive,	for	de	

danske	turister	og	nye	danske	residenter,	steder.		

Man	skal	naturligvis	også	se	disse	gabs	i	forhold	til	størrelsen	af	de	to	regioner,	og	tage	i	betragtning,	at	

Andalusiens	økonomi	og	budget	kan	være	meget	større	end	den	i	Murcia.	Jeg	ville	dog	ikke	komme	ind	

på	denne	del	af	analysen,	da	det	ikke	har	været	muligt	at	få	den	nødvendige	information	og	konkrete	

tal	 for	hvor	meget	af	 regionernes	samlede	budget	går	 til	 turisme	 industrien,	og	samtidig,	 skal	denne	

opgaves	 resultater	 ikke	 ses	 som	en	 endelig	 løsning,	men	 som	en	mulighed,	 som	 skal	 ses	 i	 en	 større	

sammenhæng.		

	

Jeg	 har	 nu	 fået	 ideer	 til	 hvad	 regionen	 kan	 forbedre	 internt	 i	 regionen,	 samt	 eksternt	 ved	 at	

samarbejde	med	Danmark,	og	hvordan	man	kan	starte	med	at	sætte	fokus	på	Murcia	blandt	den	ældre	
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danske	befolkning,	 som	elsker	 at	 rejse	 og	 stadig	 har	 fysikken	med	 sig.	 Benchmarking	 analysen	blev	

udarbejdet	for	at	give	et	overblik	og	ideer	til	hvordan	man	kan	gøre,	og	hvordan	regionen	ved	siden	af	

allerede	 gør	 i	 mange	 år,	 og	 hvilket	 den	 har	 stor	 succes	 med.	 Man	 skal	 dog	 tage	 i	 betragtning,	 at	

Andalusien	har	en	meget	bred	målgruppe	som	subsegmenter,	og	er	derfor	nød	 til	 at	nå	dem	alle	på	

forskellige	måder.	Netop	målgruppen	er	vigtig	 i	udarbejdelsen	af	strategier	og	imagedannelse,	og	 jeg	

vil	derfor	se	konkret	på	regionen	Murcia	og	hvad	man	kan	gøre	ud	fra	teorien	om	place	branding.	Ved	

hjælp	 af	 denne	 teori	 vil	 jeg	 kunne	give	 et	 bud	på	hvordan	Murcia	 kan	 skabe	 et	unikt	 image	og	 ikke	

mindst	fremme	det.		

	

Place	branding	

Murcia’s	Image		

	
Simon	Anholt	 i	sin	bog	om	Competitive	Identity	(2007)	skriver,	at	hvis	et	sted	simpelthen	er	ukendt	

blandt	 målgruppen,	 bliver	 man	 nød	 til	 at	 introducere	 det,	 ved	 at	 koncentrere	 på	 de	 sektorer,	 som	

leverer	effektivt,	rentabelt	og	bæredygtigt	(s.67).	De	skal	introduceres,	men	ikke	ved	bare	at	fortælle	

om	 stedet,	 for	 de	 skal	 blive	 motiveret	 til	 at	 selv	 lære	 mere	 om	 det.	 Informationstilgængelighed	 og	

marketing	 er	 to	 vidt	 forskellige	 ting,	 og	 forskellen	 mellem	 de	 to	 ikke	 er	 helt	 forstået	 i	 hverken	

organisationer	 eller	 destinations	 turist	 institutioner,	 som	 står	 for	 at	 skabe	mere	 turisme	 (Anholt	 S.,	

2007,	 s.	 65).	 Levering	 af	 informationen	 er	 den	 passive	 ”tilladelse-baseret”	marketing,	 fordi	 det	 har	

ingen	 intentioner	og	 ingen	 styrke	 til	 at	 påtvinge	 sig	 selv	på	målgruppen	og	ændre	deres	 tankegang.	

Hvis	 det	 er	 godt	 formuleret	 kan	 det	 godt	 i	 nogle	 tilfælde	 være	 overbevisende,	 men	 medmindre	

forbrugeren	ikke	selv	tager	sig	tid	til	at	finde	informationen	og	læse	den	er	det	næsten	umuligt,	at	det	

kan	 have	 en	 indflydelse	 på	 målgruppen	 (Anholt	 S.,	 2007).	 Derudover,	 tager	 personer	 godt	 imod	

informationsstof,	 når	 de	 er	 i	 aktiv	 søgning	 efter	 informationen,	 men	 det	 er	 næsten	 altid,	 når	 de	

allerede	har	lavet	en	mental	shortlist	og	besluttet	sig	for	hvad	de	vil	gå	efter	(Anholt	S.,	2007,	s.	65).	

Dette	vil	sige,	at	man	som	place	markedsfører	i	Murcia	bør	skabe	et	image,	som	kan	konkurrere	med	

andre	steder	og	regioner,	hos	de	ældre	danske	 turister.	Man	skal	derfor	 finde	ud	af	hvilke	behov	de	

gerne	vil	få	dækket	og	derfra	tage	de	nødvendige	redskaber	i	brug	for	at	fremme	dette	image.		

Dette	er	et	af	de	vigtigste	marketing	opgaver	Murcia	står	overfor.		

Samme	teoretiker	nævner,	at	man	som	place	markedsfører	bør	koncentrere	sig	om	at	identificere	de	

unikke	egenskaber	ved	stedet,	og	hvad	der	gør	dem	til	specielle	og	anderledes	end	andre	(Anholt	S.,	

2007,	s.	73).	Disse	egenskaber	kommer	jeg	ind	på	i	den	efterfølgende	afsnit.		
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Mens	jeg	undersøgte	hvordan	destinationsimaget	påvirker	rejsevalg	fandt	jeg	ud	af,	at	Murcia	allerede	

har	fundet	ud	af	hvordan	regionen	gerne	vil	fremstå	over	for	de	udlandske	seniors	over	55	år.	Murcia	

vil	 fremstå	 som	 en	 ”sund	 	 og	 ”helbredende”	 region,	 og	 ideen	 kommer	 fra	 den	mangeårige	 erfaring	

inden	for	diverse	behandlinger,	samt	mange	naturlige	områder	med	mineralvandskilder	og	det	gode	

klima,	 alt	 det	 til	 en	 konkurrencedygtig	 pris	 (Costacalida,	 2017).	 Dette	 image	 bliver	 fremmet	 af	 en	

cluster	og	et	mærke	som	har	fået	navnet	Costa	Calida	Cares.		

Costa	Calida	Cares	består,	på	nuværende	tidspunkt,	af	tre	store	privat	hospitaler,	en	stor	kurbadcenter,	

tre	 thalassoterapi	 centre,	 tre	 store	 spa	 centre,	 som	 alle	 formerer	 et	 cluster.	 Clusterets	 formål	 er	 at	

tiltrække	 turister,	 som	 vil	 have	 et	 ophold,	 der	 vil	 hjælpe	 på	 enten	 deres	 helbred	 eller	 den	mentale	

tilstand	(Costacalida,	2017).		

	

Ved	 at	 tale	med	 den	 førende	 direktør	Mar	Navarro	 for	 rejseselskabet	 Imartours,	 som	 er	medlem	 af	

clusteret	Costa	Calida	Cares,	kunne	jeg	danne	et	overblik	over	hvilke	behandlinger	der	er	tale	om	og	

hvorfor	clusteret	blev	skabt,	samt	rejseselskabets	rolle	i	udviklingen	af	dette	brand.		

Mar	Navarro	har	i	et	interview	forklaret	hvad	det	går	ud	på	og	hvordan	brandet	prøver	at	differentiere	

sig.	Hun	siger	blandt	andet	”	Normalt,	når	man	tager	til	Andalusien,	har	man	et	program	at	følge	for	den	

person,	 som	 er	 tilmeldt	 det,	 og	 det	 er	 dét….	 Vores	 service	 er	meget	mere	 end	 det.	 Vi	 tilbyder	 en	 bred	

service,	som	ikke	kun	består	af	programmet	man	skal		følge,	men	også	andre	service	ydelser.	Vi	tilbyder	

en	service	24	timer	i	døgnet,	hvilket	vil	sige,	at	hvis	man	eksempelvis	skal	nogen	steder,	bliver	man	kørt	

frem	og	tilbage.	Hvis	man	kommer	med	en	ledsager,	er	der	også	arrangeret	diverse	aktiviteter	for	dem,	

som	personalet	sørger	for	at	informere	om.	Man	er	dermed	hele	tiden	opmærksom	på	gæsternes	behov….	

”	(Interview,	Mar	Navarro,	05:02).		Her,	i	Imartours,	har	vi	diverse	udflugter	forberedt,	og	det	er	muligt	

at	komme	med	en	kæledyr	også,	hvilket	ikke	er	tilfældet	med	de	fleste	andre	rejseselskaber”	(Interview,	

Mar	Navarro,	06:50).	Ud	over	det,	nævner	Mar,	at	priserne	er	konkurrencedygtige,	hvilket	passer	med	

den	 tidligere	 undersøgelse	 i	 benchmarkingen,	 og	man	 kan	 få	 samme	 behandling	 for	 lavere	 priser	 i	

regionen	end	man	kan	de	fleste	andre	steder,	og	specielt	i	Andalusien.	Samtidig	med,	at	man	kan	være	

rolig,	 hvad	 der	 angår	 terrorisme,	 da	 stedet	 ikke	 er	 så	 turistet,	 ikke	 endnu	 (Interview,	Mar	Navarro,	

9:30).		

	

Murcias	image	ud	fra	Model	of	Destination	Image	Formation	
	
	
Jeg	vil	nu	analysere	dette	image	i	forhold	til	Model	of	destination	image	formation,	som	blev	beskrevet	

i	teoriafsnittet.		
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Ifølge	modellen	 er	 der	 stimulerende	 og	 personlige	 faktorer,	 som	påvirker	 destinationsimaget.	 Disse	

faktorer	 er	 informationskilder,	 typer	 informationer,	 uddannelse,	 alder	 og	 social-psykologiske	

rejsemotivationer	(Baloglu	S.	&	McCleary	K.W.,	1999).	 I	den	forrige	købsadfærdsanalyse	kom	jeg	 ind	

på	netop	de	faktorer,	og	kan	derfor	se	om	det	valgte	image	kan	fungere	for	denne	målgruppe	og	få	dem	

til	at	få	lyst	til	at	rejse	til	Murcia.		

En	af	de	personlige	faktorer,	 ifølge	modellen,	er	alder,	hvilket	i	dette	tilfælde	er	ældre	danskere	over	

55	år.	Dette	betyder,	at	man	skal	tage	alderen	i	betragtning,	når	regionen	skal	planlægge	hvilket	image	

de	skal	fremme	over	for	dem.	De	danske	ældre,	som	også	er	blevet	nævnt	i	segment	beskrivelsen,	er	

dem,	der	prøver	at	holde	sig	mest	raske	i	hele	EU,	hvilket	betyder,	at	de	interesserer	sig	for	den	aktive	

og	 sunde	 livsstil.	 Den	 nye	 rapport	 fra	 Styrelsen	 for	 Patientsikkerhed	 (2017)	 peger	 på,	 at	 mange	

danskere	søger		behandling	i	udlandet	(Styrelsen	for	patientsikkerhed,	2017).	Ud	over	det,	er	der	flere	

danske	ældre,	som	er	begyndt	at	henvende	sig	til	plastikkirurger	(TV2,	2012),	hvilket	også	er	en	af	de	

muligheder,	som	Costa	Calida	Cares	tilbyder	deres	kunder.	Lysten	til	at	være	rask	og	se	godt	ud	oppe	i	

årene	driver	danskerne	til	at	foretage	behandlinger	i	udlandet,	derfor	er	motivationsfaktoren	også	er	

til	stede.	Ud	over	det,	har	Survey	afsløret,	at	72	%	af	de	ældre	over	55	år	elsker	at	tage	på	vandreture,	

når	de	er	på	ferie,	og	dermed	elsker	de	at	holde	sig	i	gang	(Bilag	15).		

Jeg	vurderer	derfor	Costa	Calida	Cares	til	at	være	et	passende	image	til	regionen,	hvis	den	skal	kunne	

konkurrere	med	andre	regioner	om	de	ældre	turister	generelt.		

	

Costa	Calida	Cares,	som		fremmer	den	sunde	version	af	regionen,	kan	derfor	siges	at	være	en	passende	

image,	når	målet	er	at	tiltrække	flere	ældre	danskere	til	regionen.	Jeg	vil	derfor	nu	se	på		hvilken	måde	

er	det	bedst	at	kommunikere	på.		

	

Place	brand	image	kommunikation		
	
Ifølge	 Kavaratzis	 (2004)	 findes	 der	 tre	 kommunikative	 strategier.	 Den	 primære,	 sekundære	 og	

tertiære	 kommunikation,	 gennem	 hvilket	 man	 kan	 fremme	 budskabet	 og	 destinationsimaget	 på.	 I	

benchmarking	 analysen	 ud	 fra	 diverse	 præstationsgabs	 blev	 der	 identificeret	 flere	 strategier,	 som	

Andalusien	bruger	 for	 at	 fremme	den	danske	 turisme	 i	 regionen.	Disse	 strategier	 gav	 inspiration	 til	

hvordan	man	kunne	have	gjort	i	Murcia,	ved	at	lære	fra	den	”bedste”.	Dog	har	dette	kun	været	nogle	af	

mulighederne,	og	det	er	ikke	alle,	der	blev	identificeret	ved	at	lave	benchmarkingen.	Derfor	vil	jeg	nu,	

ved	hjælp	af	kommunikationsstrategier	for	place	brand,	undersøge	hvad	Murcia	ellers	kan	gøre	for	at	

fremme	den	danske	turisme	og	nu	vil	udgangspunktet	blive	taget	i	det	valgte	image	af	Murcia	som	en	

sund	og	helbredelig	region.		
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Den	primære	kommunikation		
	

Den	primære	kommunikation	består	af	det	man	oplever,	ser	og	 føler	på	destinationen.	Det	er	meget	

lige	med	produkt	komponenten	i	den	traditionelle		marketing	mix.	(Kavaratzis M., 2004).	

Murcia	er	en	af	de	 få	regioner	 i	Spanien,	som	kan	prale	af	at	have	mere	end	3.000	solskinstimer	om	

året,	hvilket	svarer	til	ca.	300	dage	med	sol.	Derfor	er	det	ikke	underligt,	at	der	i	regionen	bliver	dyrket	

diverse		frugter	og	grøntsager,	og	i	2014	var	Murcia	den	region,	som	solgte	flere	frugt	og	grøntsager	til	

de	udenlandske	markeder	end	nogen	anden	spanske	region	(La	Opinion	de	Murcia,	2014).	

	

Danskere	er	vilde	med	frugter	og	grøntsager,	og	de	er	endnu	mere	vilde	med	økologi	(Business,	2016).	

Her	 kan	 Murcia	 også	 være	 med	 til	 at	 skabe	 opmærksomhed	 på	 sig,	 for	 Murcia	 står	 nemlig	 for	

størstedelen	af	produktionen	af	økologiske	frugter	og	grøntsager	i	hele	Spanien,	hvor	den	største	del	

bliver	eksporteret	til	Europa.	Taget	det	i	betragtning,	er	det	positivt,	at	der	i	Murcia	er	så	stor	en	del	af	

produktionen,	 som	 er	 økologisk,	 og	 at	 det	 bliver	 eksporteret	 til	 bl.a.	 Danmark,	 da	man	 som	 dansks	

forbruger,	der	vælger	økologisk	vil	lægge	mærke	til	hvor	produktet	kommer	fra	og	får	,	på	den	måde,	

bekræftet	 imaget	 af	 Murcia	 som	 en	 ”sund”	 region.	 Da	 den	 største	 del	 af	 produktionen	 bliver	

eksporteret	til	lande	som	Tyskland,	Frankrig	og	de	skandinaviske	lande	(La	Opinion	de	Murcia,	2014),	

er	 der	 ikke	 meget	 tilbage	 til	 de	 lokale,	 hvilket	 også	 resulterer	 i	 højere	 priser	 på	 varer	 og	 mindre	

efterspørgsel.	Den	lave	efterspørgsel	kan	skyldes,	at	de	lokale	endnu	ikke	har	så	stort	et	kendskab	til	

de	mange	fordele	ved	at	spise	økologisk	(La	opinion	de	Murcia,	2015).	Hver	dag	bliver	der	dog	rettet	

mere	og	mere	opmærksomhed	på	det	gennem	diverse	media	(La	Verdad,	2017).	Det	kan	her	ses	som	

en	ulempe,	at	de	lokale	ikke	tænker	over	økologien,	for	hvis	regionen	skal	fremme	imaget	som	en	sund	

region,	bør	der	sættes	mere	fokus	på	selve	befolkningen,	da	de	er	de	vigtigste	markedsførere	af	deres	

hjem	(Anholt	S.,	2007).	Ud	over	det,	har	Costa	Calida	kysten	Mar	Menor,	som	er	saltlagunen	skabt	af	La	

Manga,	hvis	vand,	videnskabelig	bevist,	har	en	knoglestyrkende	effekt	pga	det	høje	saltkoncentration,	

og	er	dermed	specielt	ideel	for	de	ældre	(Sales	del	Mar	Menor,	2017).		

	

Der	skal	også	nævnes,	at	regionen	Murcia,	de	seneste	år	er	begyndt	at	gå	mere	og	mere	op	i	den	sunde	

livsstil	 af	 dens	 borgere	 og	 skaber	 flere	 muligheder	 for	 sportselskere,	 som	 vil	 holde	 sig	 i	 form,	 og	

samtidig	nyde	naturen	i	det	frie.	Som	eksempel	kan	nævnes	de	nye	cykelstier	i	hele	regionen,	som	gør	

det	muligt	at	bevæge	sig	sikkert	i	trafikken	og	åbner	nye	muligheder	for	regionens	borgere	og	turister	

(Murcia,	2017).	Dette	gør	regionen	til	at	se	mere	attraktiv	ud	for	dem,	der	er	interesserede	i	en	sund	

livsstil,	og	derfor	kan	fungere	og	styrke	imaget	af	regionen	Murcia	som	en	”sund”	region.		

Man	 kan	 dermed	 sige,	 at	 den	 primære	 kommunikation	 har	 en	 positiv	 virkning	 på	 det	 image,	 som	

Murcia	vil	 fremme	over	for	den	ældre	internationale	målgruppe,	og	dermed	også	de	ældre	danskere.	
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Region	Murcias	markedsførere	bør	dog	blive	bedre	til	at	informere	og	hjælpe	de	lokale	til	at	blive	mere	

sunde	 i	 hverdagen.	 Autokommunikationen	 er	 vigtig	 i	 den	 her	 sammenhæng	 at	 tale	 om,	 da	 alle	

budskaber,	som	bliver	sendt	ud	til	omverdenen,	også	bliver	reflekteret	over	inde	i	selve	regionen,	dens	

befolkning	og	ikke	mindst	selve	afsenderen,	som	i	dette	tilfælde	er	Instituto	de	turismo	de	la	region	de	

Murcia.	Autokommunikationen	har	en	motiverende	 funktion,	og	budkabet	om	at	regionen	er	 ”sund”,	

vil	påvirke	den	lokale	befolkning	til	at	føre	sundere	livsstil	og	muligvis	også	vælge	økologisk	oftere	end	

før,	samt	selve	turisme	institutionen	til	at	være	kreative	og	træffe	flere	”sunde”	valg.	For	eksempel,	kan	

regionens	 kommune	 hjælpe	 de	 udvalgte	 virksomheder,	 som	 vil	 etablere	 sig	 i	 regionen,	 og	 som	 kan	

være	med	 til	 at	 fremme	 imaget	 af	 Murcia	 som	 en	 region,	 der	 tænker	 på	 dens	 befolkning	 og	 deres	

sundhed.	Økologi	behøver	hermed	ikke	kun	slutte	med	de	lokale,	det	skal	kunne	være	muligt	at	vælge	

økologisk	på	hoteller,	som	er	med	i	Costa	Calida	Cares	konceptet,	for	på	den	måde	at	tilbyde	det	til	sine	

gæster.		

Ifølge	Kavaratzis	(2004),	former	serviceydelser	også	en	vigtig	del	af	den	primære	kommunikation,	og	

det	består	af	alt	det,	der	har	med	oplevelsesøkonomi	at	gøre,	bl.a.	events	og	begivenheder,	der	afholdes	

på	 destinationen.	Murcia	 som	 region	 er	 kendt	 for	 sine	 festivaler	 og	 byfester,	 specielt	 om	 foråret	 og	

efteråret,	hvor	vejret	 tillader	at	være	ude	hele	dagen,	og	nyde	 stemningen.	Murcia	er	kendt	 for	 sine	

økologiske	vin,	som	bliver	dyrket	under	det	varme	sol,	og	der	samtidig	bliver	løbende	afholdt	events,	

som	tiltrækker	nationale	såvel	som	internationale	turister,	hvor	man	får	lov	og	smage	vin	og	diverse	

tapas	 fra	 det	 murcianske	 jord	 (Murciaturistica,	 2017).	 De	 ældre	 danskere	 er,	 ifølge	 analysen	 fra	

Landbrug	 og	 Fødevarer,	 er	 mest	 glade	 for	 at	 købe	 økologisk	 end	 alle	 andre	 aldersgrupper,	 hvilket	

kunne	tyde	på,	at	sund	livsstil	og	sunde	rejser	kunne	høre	sammen,	og	at	ved	at	 fremme	imaget	kan	

Murcia	vinde	flere	danske	turister,	som	vil	få	en	behandling	og	”sund”	ophold	i	regionen.		

	

For	 at	 samle	 op	 på	 den	 primære	 kommunikation	 kan	 det	 nævnes,	 at	 for	 at	 flere	 ældre	 danskere	

begynder	og	åbne	øjnene	for	regionen,	skal	der	investeres	i	infrastrukturen,	hvilket	ser	ud	til	at	være	

tilfældet	allerede	nu,	hvor	både	det	internationale	lufthavn	og	højthastighedstog	kommer	til	regionen,	

samt	flere	cykelstier	bliver	en	realitet	 i	den	nærmeste	fremtid.	Økologiproduktionen	i	regionen	er	et	

stort	 plus	 for	 det	 image,	 som	 den	 gerne	 vil	 fremme	 over	 de	 ældre	 turister,	 som	 ønsker	 en	 ”sund”	

ophold	med	behandling	eller	bare	afslapning.		

Alt	det	vil	være	med	til	at	give	Murcia	en	stærkere	konkurrenceposition,	og	skabe	mere	turisme,	på	det	

nationale	såvel	som	på	det	internationale	plan.		
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Den	sekundære	kommunikation		
	

Den	 sekundære	kommunikation	blev	der	også	 talt	om	under	benchmarking	analyse,	men	her	vil	 jeg	

komme	 ind	 på	 flere	 former	 for	 place	 brand	 kommunikation,	 samt	 fortælle	 hvordan	 det	 også	 kan	

påvirke	afsenderen.	

Den	sekundære	kommunikation	skal	være	i	fuld	harmoni	med	stedets	virkelighed,	og	der	skal	derfor	

være	 sammenhæng	 med	 den	 primære	 kommunikationsform,	 for	 der	 ellers	 vil	 opstå	 en	

troværdighedsgab	(Kavaratzis	M.,	2004,	).	Eftersom	Murcia,	ifølge	den	forrige	analyse	af	den	primære	

kommunikation,	kan	leve	op	til	det	”sunde”	image,	selv	om	der	stadig	mangler,	som	bør	sættes	fokus	

på,	kan	den	dermed	fremmes	som	værende	det,	uden	at	der	vil	opstå	troværdighedsgab.	Man	kan	ikke	

vide	og	vurdere	hvordan	hver	enkelt	turists	oplevelse	vil	være,	og	hvordan	deres	subjektive	mening	vil	

være	i	stand	til	at	bekræfte	imaget,	men	generelt	set,	har	Murcia	en	potentiale	i	at	udvikle	og	bekræfte	

netop	dét	image.		

Spørgsmålet	er	nu	hvordan	kan	Murcia	fremme	dette	image?	Hvilke	kanaler	bør	tages	i	brug	og	hvilke	

kommunikationsstrategier	 vil	 være	 de	 mest	 relevante	 for	 at	 fremme	 imaget	 netop	 til	 denne	

målgruppe?	Jeg	vil	nu	komme	med	nogle	forslag.		

Den	 forrige	 undersøgelse	 har	 vist,	 at	 98%	 af	 de	 adspurgte	 danskere	 over	 55	 år	 læser	 aviser,	 nogle	

mere	 end	 andre.	 Dette	 betyder,	 at	 gennem	 aviser	 vil	 man	 kunne	 prøve	 og	 tiltrække	 deres	

opmærksomhed.	En	svensk	par,	Marie-Louise	Lindblom	og	Rolf	Engqvist,	har	i	et	interview	bl.a.	sagt	”..	

Min	veninde	bor	her	og	hun	har	været	i	avisen,	hvor	hun	blev	interviewet,	 jeg	har	læst	den,	og	ville	selv	

prøve	 og	 se	 om	det	 kunne	 være	 et	 sted	 for	 os	 at	 bo,	 når	 vi	 går	 på	 pension…”	 (Interview,	 Lindblom	 &	

Engqvist,	 1:30).	 Eftersom	 svenskere	 og	 danskere	 ligner	 meget	 hinanden,	 når	 det	 gælder	 rejser	 og	

livsstil,	vil	jeg	derfor	mene,	at	artikler	og	annoncer	i	danske	aviser	ville	få	en	positiv	effekt	på	antallet	

af	turister	i	regionen	Murcia.		

Ifølge	undersøgelsen	for	YouGov	(2016),	hvor	flere	end	800	personer	over	40	år	har	deltaget,	blev	der	

udarbejdet	 et	 tabel	 over	 de	 mest	 populære	 aviser	 inden	 for	 den	 aldersgruppe	 (Fig	 11).	 Resultatet	

viser,	at	de	tre	mest	læste	aviser	er	Jyllands-Posten,	Berlingske	tiderne	og	Politiken.		

	

	

	

Fig	11.	Mest	læste	aviser	ifølge	personer	over	40	år	

Kilde:	 (YouGov,	 2016).	 Index	 (image)-score	 1.oktober	 2016:	Gns.	
dagligt	antal	interview	ved	12	ugers	rullende	gennemsnit:	Ca.	800	
for	 over	 40	 år.	 Index	 er	 gennemsnittet	 af	 6	 forskellige	
imageparametre:	 Kvalitet,	 Generelt	 indtryk,	 Værdi	 for	 pengene,	

Anbefaling,	Omdømme	og	Kundetilfredshed	
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Ud	 over	 det,	 hitter	 tv-nyheder	 også	 i	 stigende	 grad	 hos	 den	 ældre	 befolkning,	 og	 ifølge	

Forskningsrapport	 om	 danskernes	 brug	 af	 nyhedsmedier	 (RUC,	 2016,	 s.	 22),	 	 har	 85%	 af	 de	ældre	

danskere	 brugt	 tv-nyheder	 den	 seneste	 uge.	 Dette	 betyder,	 at	 reklamer	 om	 Murcia	 som	

rejsedestination	kunne	blive	brugt	i	forbindelse	med	et	reklame	om	et	rejsebureau.	Gislev	rejser,	som	

kom	med	flere	end	400	danske	gæster	i	2016,	vil	kunne	fange	de	ældres	opmærksomhed	ved	at	tilbyde	

en	”sund	”	og	aktiv	ophold,	efter	de	individuelle	ønsker,	til	en	konkurrencedygtig	pris,	da	man	nu	ved,	

at	prisen	spiller	en	afgørende	rolle	i	de	ældres	rejsevalg.	Da	Gislev	allerede	har	været	i	regionen	og	har	

et	kendskab	til	det,	der	har	været	et	succes	hos	gæsterne	og	det	der	havde	mindre	succes,	kunne	de,	i	

samarbejde	med	Instituto	de	Turismo	de	la	region	de	Murcia	og	rejseagenten	Imartours	i	Murcia,	som	

står	 for	 aktiviteterne	 for	 de	ældre	 og	 samarbejder	med	 hospitaler,	 begynde	 og	markedsføre	Murcia	

som	 et	 alternativ	 til	 en	 ”sund”	 og	 solrig	 ophold,	 hvor	 man	 har	 mulighed	 for	 at	 få	 diverse	

kvalitetsbehandlinger,	nyde	en	aktiv	ferie	med	vandreture	og	diverse	udflugter	eller	bare	slappe	af,	til	

en	konkurrencedygtig	pris.		

Gislev	 rejser	 blev	 taget	 som	 eksempel,	 og	 dog	 ikke	 skal	 bruges	 som	 den	 eneste	 rejseselskab,	 som	

Imartours	 og	 Instituto	 de	 turismo	 de	 la	 region	 de	 Murcia	 burde	 have	 samarbejde.	 Tidligere	 under	

benchmarkingen	blev	der	talt	om	vigtigheden	af	events,	hvor	regionale	markedsførere	deltager	for	at	

få	 flere	 samarbejdspartnere	 på	 det	 internationale	 niveau.	 Der	 skal	 dog	 nævnes,	 at	 størstedelen	 af	

Gislev	 Rejsers	 kunder	 kommer	 fra	 Jylland	 og	 Fyn	 (Bilag	 23),	 hvor,	 ifølge	 statistikken	 (Ældresagen,	

2017),	bor	flest	ældre	mennesker	i	hele	Danmark.	Derfor,	kan	det	tænkes	at	have	et	sammenhæng	og	

Murcias	 markedsførere	 bør	 overveje	 hvor	 i	 landet	 de	 bør	 søge	 samarbejdspartnere,	 for	 at	 kunne	

tiltrække	så	mange	som	muligt	til	regionen.		

	

Ved	hjælp	af	disse	ovennævnte	arrangementer	i	Danmark	og	ved	at	invitere	de	danske	journalister	og	

rejsebureaurepræsentanter	vil	der	blive	skabt	mere	samarbejde	med	flere	interessenter.	Sammen	vil	

de	kunne	give	Murcia	opmærksomheden,	som	i	sidste	ende	kan	resultere	i	at	man	som	potentiel	turist	

vil	 i	 	 informationssøgningsfasen,	 som	 blev	 analyseret	 under	 købsadfærdsanalysen,	 støde	 på	 mere	

information	omkring	muligheden	om	rejsen	til	denne	sydøstspanske	region	og	fordele	ved	at	gøre	det.		

En	af	de	største	udfordringer	for	Murcia	er	at	den	ikke	er	kendt	blandt	danskerne	og	kun	23%,	ifølge	

survey	1,	har	været	i	regionen	(Bilag	19).	Derfor,	vil	pull	strategi	her	være	den	bedste	måde	at	skabe	

dansk	turisme	på.	Pull	 faktorer	bliver	skabt,	når	en	destination	prøver	at	skabe	mere	turisme	ved	at	

være	 attraktiv	 over	 for	 sin	 målgruppe,	 hvilket	 f.eks.	 vil	 sige	 f-eks.	 fokusere	 på	 strande,	 diverse	

aktiviteter	og	kulturelle	seværdigheder	(Jurowski,	1994).	I	dette	tilfælde	er	pull-relaterede	faktorer	er	
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fokus	på	sundheds-	og	kvalitetsrelaterede	værdier,	samt	det	aktive	miljø,	som	place	markedsførere	vil	

have	turisterne	i	regionen	til	at	opleve	og	give	sin	viden	videre	til	andre.		

	

Aviser	 og	 tv	 skal	 her	 ikke	 ses	 som	 de	 eneste	mulige	 kommunikationsmidler,	 som	 kan	 bruges	 til	 at	

tiltrække	opmærksomheden	fra	den	ældre	målgruppe.	Jeanette	Nøhr	Andersen,	product	manager	fra	

Gislev	 Rejser,	 på	 spørgsmålet	 om	 hvordan	 rejseselskabet	 markedsfører	 sig,	 nævner	 nyhedsmails,	

aviser,	Facebook	og	bannere	(Bilag	23).	Flere	og	flere	ældre	begynder	og	bruge	internettet	og	det	er	

derfor	 vigtigt	 at	 følge	 med	 i	 udviklingen	 for	 at	 bedre	 tilpasse	 marketing	 strategier	 i	 forhold	 til	

målgruppen	(DR, 2015).	Det	er	dog	stadig	aviser,	som	bruges	som	den	primære	informationskilde,	når	

det	 gælder	ældre	over	55	 år	 (Ældresagen, 2017).	Derfor,	 bør	der	blive	 lagt	mere	 vægt	på	 annoncer	 i	

aviser	om	rejser	til	regionen,	end	på	sociale	medier	som	Facebook	eller	bannere.	Faktisk	hele	76%	af	

ældre	over	55	år	synes,	at	reklamer	på	internettet	er	påtrængende	(Fig	12).	Jeg	vil	derfor	ikke	mene,	at	

bannere	bør	bruges	i	forbindelse	med	markedsføringen	til	den	ældre	målgruppe.			

	
Fig	12.		Meninger	om	omfanget	af	reklamer	på	internettet	fordelt	på	alder.		

Kilde:	Danskernes	brug	af	nyhedsmedier,	2016	(RUC, 2016, s. 39).		

	

Nyhedsmails,	som	Jeanette	også	nævnte	under	markedsføringen,	er	en	billig	og	effektiv	måde	at	skabe	

andengangskunder	 på,	 da	 man	 gør	 dem	 opmærksom	 via	 mails	 og	 brochurer	 sendt	 hjem	 om	

mulighederne	til	flere	spændende	rejser.	Hvis	kunderne	har	fået	en	god	oplevelse,	er	der	stor	chance	

for	at	de	vender	tilbage,	hvis	nyhedsbrevet	er	interessant	og	samtidig	inkluderer	et	godt	tilbud.	Dette	

kan	derfor	bruges	af	de	fremtidige	og	nuværende	danske	samarbejdspartnere	for	at	fremme	turismen	

til	Murcia.	

Autokommunikation		
	

Når	afsenderen,	hvilket	er	Costa	Calida	Cares	i	samarbejde	med	Instituto	de	Turismo	de	la	Region	de	

Murcia,	 får	sendt	budskabet	om	Murcias	 image	til	omverdenen,	vil	de	også	sende	signaler	til	sig	selv	

som	turisme	organisation	og	til	sin	befolkning,	dvs.	alle	murcianere	i	regionen.	Der	vil	med	andre	ord	

opstå	autokommunikationen,	hvor	afsenderens	egen	selvfølelse	og	selvforståelse	bliver	stimuleret	og	

forstærket (Christensen L.T., 2004).	Afsender	vender	tilbage,	 forholder	sig	 til	budskabet,	og	prøver	at	
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afspejle	sig	selv	i	det.	På	den	måde	kan	den	eksterne	kommunikation	være	med	til	at	fremme	imaget	af	

Murcia	som	værende	en	region	for	aktive	og	sunde	mennesker	og	få	de	lokale	til	at	leve	op	til	det	uden	

at	de	selv	er	klar	over	det.	Men	hvordan	kan	lokalbefolkningen	så	vide	hvilket	budskab	bliver	fremmet	

over	for	omverdenen,	når	det	er	ekstern	kommunikation?	Man	kan	forestille	sig	en	situation,	hvor	der	

bliver	 arrangeret	 en	 begivenhed	 som	 FAMTOUR,	 hvor	 flere	 internationale	 repræsentanter,	 ikke	

nødvendigvis	 kun	 danske,	 bliver	 inviteret	 til	 at	 deltage	 i	 arrangementet,	 og	 få	 mere	 at	 vide	 om	

regionen	og	muligheder	for	deres	kunder.	Informationen	om	selve	arrangementet	bliver	offentliggjort	

i	 den	 lokale	 avis	 LaOpinionDeMurcia,	 som	 dagligt	 offentliggør	 lokale	 nyheder.	 Avisen	 fås	 i	 trykt	 og	

online	 form,	 samt	 som	 nyhedsbrev,	 applikationen	 og	 daglige	 WhatsApp	 notifikationer	

(laopiniondemurcia.es).	 Derudover,	 kan	 nyheden	 om	 denne	 arrangement	 og	 dens	 formål	 blive	

offentliggjort	gennem	den	regionale	tv-kanal	7-TV	(7tvregiondemurcia.es, 2017).	På	den	måde	går	man	

tilbage	til	den	primære	kommunikation	og	påvirker	den	ved	at	befolkningen	også	tager	del	 i	 imaget,	

som	Murcia	gerne	vil	fremme.		

	
	
	

Den	tertiære	kommunikation	
	

Ifølge	 Kavaratzis,	 er	 de	 to	 forrige	 typer	 kommunikation	 medvirkende	 i	 at	 skabe	 en	 positiv	 tertiær	

kommunikation	 (Kavaratzis	 M,	 2004).	 Hvis	 regionens	 markedsførere	 kan	 få	 turisterne	 til	 at	 blive	

bekræftet	i	den	markedsførte	image,	vil	de	få	en	positiv	oplevelse	og	vil	fortælle	andre	om	det.	Det	er	

derfor	også	vigtigt	at	danne	et	overblik	over	hvordan	regionen	bliver	omtalt	for	at	vide	hvad	der	kan	

gøres	bedre.	Den	ene	måde	at	gøre	det	på	kan	være	ved	at	se	anmeldelser	på	sider	som	Tripadvisor	og	

Trustpilot,	 som,	 ifølge	survey	4,	bliver	brugt	af	halvdelen	af	den	ældre	danske	befolkning	(Bilag	21).	

Jeg	vil	derfor	se	på	hvad	der	står	på	de	forskellige	hjemmesider	om	hvordan	regionen	og	primært	dens	

kyst	bliver	omtalt	(Bilag	22).	Som	man	kan	se	i	Bilag	22,	har	de	fleste	danskernes	oplevelse	på	kysten	

været	behagelig,	 og	der	bliver	bl.a.	 omtalt	hvor	godt	 sted	det	 er	 for	børn,	da	der	er	 lavvandet	 i	Mar	

Menor.	Nogle	af	kritikkerne	går	ud	på	at	kysten	er	 ”tom”	uden	 for	 sæsonen.	Det	kan	dog	diskuteres	

hvorvidt	det	er	en	fordel	eller	ulempe,	da	det	er	subjektiv	mening.	I	interviewet	med	Birthe	og	Angel	

fra	La	Manga,	fik	jeg	at	vide,	at	deres	beslutning	om	at	købe	lejligheden	netop	der	har	været	bl.a.	pga	

mindre	mennesker	 end	 i	Torrevieja,	 hvor	de	 først	 søgte	 lejligheden	 (Birthe	og	Angel,	 09:00).	Det	 er	

dermed	ikke	altid,	at	få	mennesker	ved	kysten	betyder	noget	negativt.	En	anden	kritik	på	Tripadvisor	

har	været	 for	meget	 tang	og	skidt	 i	vandet	(Bilag	22,	3.kommentar).	Der	bliver	dog	arbejdet	på	at	 få	

renere	strande	ved	den	murcianske	kyst (Laopiniondemurcia, 2016).		 	
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Næsten	 23%	 af	 de	 adspurgte	 danskere	 over	 55år	 har	 svaret,	 at	 de	 besøgte	 de	 forskellige	 steder	 i	

Spanien,	fordi	de	fik	det	anbefalet	af	andre	(Survey	3,	Bilag	21).	Disse	personer	blev	påvirket	af	andre	i	

deres	 valg	 af	 rejsedestinationen,	 og	 det	 betyder,	 at	 jo	 flere	 får	 en	 positiv	 oplevelse,	 jo	 flere	 vil	 der	

komme	 igen.	 Der	 bliver	 altså	 skabt	 en	 slags	 kædereaktion.	 Det	 er	 svært	 at	 påvirke	 den	 tertiære	

kommunikation,	men	det	er	også	det,	der	gør	den	til	den	mest	troværdige	(Kavaratzis	M.,	2004).	Jeg	vil	

derfor	mene,	 at	 ved	 at	 holde	 øje	med	kommentarerne	 og	 kritik	 på	 platformene	 som	Tripadvisor	 og	

Trustpilot,	 som	 ofte	 bliver	 brugt	 af	 danske	 rejsende,	 kan	 man	 danne	 et	 overblik	 over	 det	 der	 kan	

ændres	på,	medmindre	kritikken	er	enkeltstående.	

	

Konklusionen		
	

For	at	svare	på	problemformuleringen	har	jeg	brugt	tre	teorier.	Ved	hjælp	af	købsadfærdsteorien	fandt	

jeg	frem	til,	at	danskere	over	55	år	tager	ofte	samme	steder	hen,	når	de	tager	ud	og	rejser,	da	de	godt	

kan	 lide	bekvemmeligheden	omkring	 ikke	at	skulle	spekulere	over	hvordan	stedet	de	kommer	til	er.	

Dette	kan	være	både	fordel	og	ulempe	i	forhold	til	at	tiltrække	flere	af	dem	til	Murcia.	Fordelene	er,	at	

hvis	man	først	kommer	til	Murcia,	vil	der	være	stor	chance	for	at	de	kommer	igen.	Ulempen	kan	være,	

at	det	vil	være	svært	at	tiltrække	dem,	da	de	allerede	har	besøgt	så	mange	spændende	steder,	som	de	

gerne	 vil	 besøge	 igen.	 Ved	 hjælp	 af	 købsadfærdsanalysen	 fandt	 jeg	 også	 frem	 til	 at	

informationssøgningsfasen	er	den	vigtigste	i	forbindelse	med	valg	af	rejsedestination.	Studiet	viser,	at	

informationen	om	regionen	Murcia	og	rejser	dertil	ikke	er	nemme	at	finde	hverken	på	internettet	eller	

aviser.	Når	man	søger	på	rejser	til	Spanien	kommer	der	oftest	andre	mere	populære	rejsedestinationer	

frem,	hvilket	får	regionen	Murcia	til	at	blive	”tabt”.	Grunden	til	at,	der	ikke	findes	meget	information	

om	 Murcia	 generelt	 og	 om	 rejser	 dertil	 er	 regionens	 manglende	 samarbejde	 med	 danske	

rejsebureauer	 og	 andre	 interessenter	 som	 f.eks.	 journalister	 for	 diverse	 aviser,	 som	 bliver	 læst	 af	

målgruppen.			

Ved	hjælp	af	benchmarkinganalysen	 fandt	 jeg	 frem	til,	at	en	af	de	største	problemer,	 forbundet	med	

rejser	til	Murcia,	er	infrastrukturen,	som	stadig	halter.	Det	internationale	lufthavn,	som	ikke	er	i	drift	

endnu,	bliver	først	åbnet	om	2	år.	Det	får	turisterne	til	at	tage	til	Alicante	og	transporteres	i	bus	eller	

lejet	bil.		

Det	 manglende	 aktivitet	 på	 den	 danske	 marked	 er	 også	 en	 af	 parametre	 af	 benchmarkingen.	 Den	

afslør,	 at	 Murcias	 største	 konkurrent,	 med	 flest	 antal	 danskere	 boende,	 Andalusien,	 fører	 løbende	

kampagner	rettet	mod	Danmark,	deltager	i	begivenheder	i	Danmark	og	har	derfor	et	godt	kendskab	til	

det	 danske	marked	 og	 samarbejder	med	 de	 største	 danske	 rejsebureauer	 som	 bl.a.	 Spies	 og	 Apollo	
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Rejser,	samt	rejsebureauer	rettet	mod	de	ældre	turister.	Derfor,	blev	der	draget	konklusionen	om	at	

Murcia	bør	 følge	Andalusiens	markedsførernes	spor.	Gislev	rejser	er	den	eneste	danske	rejsebureau,	

som	fik	en	aftale	 i	2015	med	en	af	Costa	Calidas	hoteller.	Dette	har	været	et	succes	bl.a.	 fordi	rejsen	

blev	solgt	til	en	god,	konkurrencedygtig	pris.	Netop	prisen,	ifølge	analysen,	er	en	af	de	mest	afgørende	

faktorer,	når	personer	over	55	år	vælger	en	rejse.	Her	er	Murcia	en	stærk	konkurrent,	da	priserne	på	

lejligheder,	restaurantbesøg	og	diverse	aktiviteter	i	regionen	er	20-40%	lavere	end	på	de	andre	mere	

populære	rejsemål	i	Spanien.		

Ved	at	arrangere	FAMTOURs	og	 invitere	 repræsentanter	 fra	de	danske	selskaber	 til	Murcia	 for	at	 få	

kendskab	 til	 regionen,	 kan	Murcia	 få	 flere	 samarbejdspartnere,	 som	 i	 sidste	 ende	 skal	 sørge	 for	 at	

kommunikere	om	 rejsemuligheden	 til	 denne	 region.	 Samtidig,	 bør	Murcias	 repræsentanter	deltage	 i	

flere	 events	på	det	 danske	marked.	De	bør	 skabe	 interesse	omkring	 regionen	med	det	 valgte	 image	

som	regionen,	hvor	man	kan	få	en	”sund”	ophold	med	sportsaktiviteter	til	ældre,	diverse	behandlinger	

af	høj	kvalitet	til	konkurrencedygtige	priser,	økologi	på	bordet,	havet	og	masser	af	sol.		

Det	 er	 vigtigt	 at	 have	 et	 stærk	 image,	 som	 de	 ældre	 danskere	 vil	 finde	 attraktiv.	 	 Derfor,	 blev	 der	

analyseret,	om	det	valgte	af	Murcia	image	Costa	Calida	Cares	er	attraktiv	i	forhold	til	danskernes	behov	

og	 interesse.	 Analysen	 havde	 en	 positiv	 resultat,	 da	ældre	 over	 55	 år	 går	 op	 i	 sundhed,	 køber	 ofte	

økologi	og	de	fleste	tænker	meget	over	prisen,	når	de	planlægger	en	rejse.	Disse	faktorer	gør,	at	man	

kan	drage	konklusionen	om	at	Costa	Calida	Cares	kan	blive	en	succes,	hvis	det	kommunikeres	på	den	

rigtige	måde.		

I	 samarbejde	med	 de	 danske	 samarbejdspartnere,	 bør	 place	markedsførere	 i	 regionen	 finde	 på	 det	

mest	 effektive	 måde	 at	 kommunikere	 imaget	 på.	 Derfor	 Kavaratzis	 place	 brand	

kommunikationsstrategier	blev	brugt.	Forslaget	i	analysen	er,	at,	eftersom	de	fleste	ældre	over	55	år	

læser	aviser	enten	dagligt	eller	en	gang	imellem,	bør	man	publicere	annoncer	i	aviser,	som	oftest	læses	

af	denne	målgruppe,	hvilke	er	bl.a.	Politiken	og	Berlingske.	Når	man	som	afsender	kommunikerer	til	

omverden,	påvirker	budskabet	også	afsenderen	selv,	og	dermed	selve	den	lokale	befolkning	i	regionen,		

som	vil	prøve	og	afspejle	sig	selv	i	det	at	være	sund	og	aktiv	i	hverdagen.	Hvis	det	er	tilfældet,	vil	dette	

have	en	positiv	effekt	og	imaget	bliver	bekræftet	af	de	ældre	danske	turister,	når	de	besøger	regionen.	

Det	 vil	 i	 sidste	 ende	 resultere,	 at	 de	 vil	 tale	med	 andre	 om	 deres	 positive	 oplevelse	 og	 skabe	mere	

dansk	turisme.	Hvis	de	ældre	besøger	regionen	én	gang,	og	får	en	god	oplevelse,	er	der,	ifølge	analysen,	

stor	chance	for	at	de	kommer	igen.	I	fremtiden	er	der	derfor	større	muligheder	for	at	de	beslutter	sig	

at	købe	en	ejendom	og	blive	boende,	hvilket	vil	tiltrække	endnu	flere	turister.		
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Perspektivering	
	
Denne	analyse	er	baseret	på	data	omkring	den	ældre	generation	af	danskere,	hvilket	betyder,	at	det	

ikke	vil	kunne	bruges	på	andre	segmenter.	I	fremtiden,	vil	man	kunne	lave	en	analyse	om	hvordan	man	

kan	tiltrække	flere	unge	og	familier	til	regionen.	Jeg	vil	mene,	at	det	valgte	image	bør	ikke	ændres,	men	

blot	 justeres	 til	 den	 anden	 målgruppe.	 For	 eksempel,	 kan	 der,	 i	 stedet	 for	 at	 sætte	 fokus	 på	

højkvalitetsbehandlinger,	vandreture	og	havet,	sættes	 fokus	på	aktiv	 livsstil,	hvor	man	markedsfører	

sportstyper	som	kajakture,	dykning,	samtidig	med	at	det	”sunde”	image	stadig	forbliver,	men	bliver	set	

fra	en	anden	vinkel.		
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Forbrug	og	opholdsvarighed	af	turister	fra	de	nordiske	lande	i	regionen	Murcia,	2016	

Nordiske	lande	 Opholdsdage	i	
gennemsnit	

Forbrug	i	gnst.	
pr	dag	

Forbrug	i	gnst.	
pr	person	 Forbrug	total	

2016	 	11,8	dage	 121,08	€	 1.422,69	€	 66.401.878	€	

Total	lande	 Opholdsdage	i	
gennemsnit	

Forbrug	i	gnst.	
pr	dag	

Forbrug	i	gnst.	
pr	person	 Forbrug	total	

2016	 12,8		dage	 75,02	€	 958,03	€	 958.761.494	€	
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Bilag	17	

SWOT		analyse	af	regionen	Murcia	
	
	
Stærke	sider	 Svage	sider	

• 300	dage	med	sol	
• Fokus	på	god	mad		
• Mulighed	for	diverse	typer	af	

udendørsaktiviteter	
• Disponering	af	naturlige	og	

sundhedsfremmende	resurser		
• Moderne	veje	
• Gælder	europæisk	kørekort	
• Gælder	EU	blå	sygesikringskort	
• Byfester	hele	året	rundt		
• Caravaca	de	la	Cruz	(adskillige	pilgrims	ruter)	
• Få	turister	(også	svag	side)	
• Masser	af	flotte	udsigter	fra	bjergerne		
• Vin	ruter	(Bedste	spanske	vin	kommer	bl.a.	

fra	Murcia)	
• Lave	priser	ift.	de	populære		byer	
• Unikke	marker	med	blomstrende	

mandeltræer	(turistattraktion)	
• Åben	og	hjælpsom	befolkning	
• Planlagt	højhastighedstog	mellem	Almeria	og	

Murcia	(2020)	
• En	af	5	verdens	bedste	golf-komplekser	på	La	

Manga	
• Som	dansk	pensionist	får	man	sin	pension	

med	til	Spanien	(SKAT, 2017)	
• Befolkningstallet	falder	drastisk	uden	for	

sæsonen	(også	svag	side)	
	

	
	
	

• De	lokale	taler	ikke	engelsk	
• Dårlig	infrastruktur		
• Manglende	udvikling	af	marketing	aktiviteter	

på	det	internationale	plan		
• Mar	Menor	er	ikke	i	god	stand	pga	

affaldsstoffer	fra	kemiske	produkter	som	
bliver	brugt	i	agrikulturen	omkring	lagunen	

• Få	turister	(også	stærk	side)	
• Meget	lav	Air	Bnb	aktivitet	
• Meget	få	samarbejdspartnere	i	DK	
• Manglende	kendskab	til	regionen	hos	de	

danske	turister	
• Befolkningstallet	falder	drastisk	uden	for	

sæsonen	(også	stærk	side)	
• Jordskred	i	Lorca	6	år	siden	

	
	
	

	
	
	

Muligheder		 Trusler	
	

• Terrorisme	i	verden	gør	at	turister	finder	
mere	sikre	lande	at	holde	ferie	i	

• Højthastighedstoge	med	gode	forbindelser	i	
hele	Spanien	og	i	regionen	Murcia	

• Air	Bnb	platformen	begynder	at	markedsføre	
Murcia	gennem	sine	annoncer	på	deres	
hjemmeside	

• Flere	rejebureauer	åbner	øjnene	over	for	flere	
attraktive	steder	at	tage	til	i	Spanien	

• Flere	artikler	om	regionen	i	de	
danske/internationale	aviser	

• Mere	Word-of-mouth	om	Murcia	
	

	
• Terrorisme	i	Spanien	
• Politisk	uro	mellem	Catalonien	og	resten	af	

Spanien	
• De	andre	store	byer	tager	for	meget	

opmærksomhed	på	sig	
• Flere	jobs	for	danskere	i	de	større	og	mere	

populære	byer	og	regioner	
• Andre	regioner	tilbyder	undervisning	på	

engelsk	(tiltrækker	Erasmus	studenter	fra	
hele	verden)	

• Dårlig	høst	som	forhindrer	gode	vindruer	til	
vinen	fra	Murcia	

• Jordskælv	i	Lorca	i	2011	
	

	
	
	



	 13	

Bilag	18	
	

SWOT	analyse	for	Andalusien		
	
Stærke	sider	 Svage	sider	

	
• Miljøvenlig	brug	af	kulturelle,	naturlige	og	

landskabs	resurser	
• Sol	og	strand	turist	image	af	Andalusien	
• Mange	iternationalt	kendte	og	attraktive	byer	

(Granada,	Cordoba,	Malaga,	Fuengirola,	Mijas	
Seville	osv.)	

• Flamenco	shows	(kun	i	Andalusien)	
• Stærk	image	hos	de	danske	rejsende	
• Mange	aftaler	med	danske	rejsebureauer	
• Alhambra	i	Granada	(stor	turistattraktion)	
• Nemt	at	komme	med	bus	fra	Malagas	lufthavn	

til	de	nærmeste	byer	
• Høj	service	kvalitet	
• De	lokale	er	vant	til	turister		
• De	lokale	ofte	taler	engelsk	
• Mange	danske	rejseagenter		
• Danske	og	skandinaviske	klinikker	i	turist	

områder	
• Danske	kolonier	på	kysten	
• Befolkningen	bliver	også	boende	i	

vintersæsonen	
• Som	dansk	pensionist	får	man	sin	pension	

med	til	Spanien	(SKAT, 2017)	
• Universiteter	med	fag	på	engelsk	

	
	

	
	
	
	

• Høj	arbejdsløshed		
• Mange	udlændinge	og	turister	
• Overbookede	hoteller	i	højsæson	
• Overbelastede	kloakker	i	højsæson	
• Offentlig	transport	kan	ikke	følge	med	i	

højsæsonen	
• Højere	priser	på	kysten	Costa	Del	Sol	end	

gennemsnittet	i	Spanien		
• Overbelastede	strande	
• Meget	kriminalitet	(tyveri)	

	
	

Muligheder		 Trusler	
	

• Turister	søger	mere	sikre	steder	i	Europa	og	
mener,	at	Spanien	er	sikker		

• Mere	fokus		
• 	

	
• Terrorisme	i	Spanien	
• Stærk	tilfældig	og	uforudsigelig	regn		
• Økonomisk	krise	
• Politisk	uro	mellem	Catalonien	og	resten	af	

Spanien	
• Natur	katastrofer	(eks.	skovbrand	i	Almeria	i	

2017)	
• Flere	universiteter	med	engelske	fag	og	

aftaler	med	internationale	universiteter	i	
andre	dele	af	Spanien	(tiltrækker	studerende)	
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Bilag	22	
	

	

	

	

	

	

	
	
Kilde:	Tripadvisor.dk.	Anmeldelser	om	kysten	Costa	Calida	og	dens	faciliteter.		
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Navn	på	interviewee	 Beskrivelse		 Bosted/lejlighed		 Formål	med	interview	

Birthe	Bugge	og	Angel	
Castello	

Et	par-	Birthe	er	
dansker	på	60	år,	
Angel	er	spanier	på	
61	år.	Pensioneret	

La	Manga	
(Murcia)	

Undersøge	hvorfor	de	valgte	La	
Manga	som	sit	bopæl	(fordele	og	
ulemper)	

Jens	From	
Dansker,	60	år,	i	
arbejde	

La	Manga	
(Murcia)	

Undersøge	hvorfor	oghvordan	
han	valgte	at	købe	lejligheden	på	
La	Manga	

Tina	Sid	Hansen	
Dansker,	57	år.	I	
arbejde.		

La	Manga	
(Murcia)	

Undersøge	hvorfor	hun	valgte	at	
købe	lejligheden	på	La	Manga		

Roy	Andersen		
Nordmand,	59	år.	
Arbejder	på	et	
ejendomskontor		

La	Manga	
(Murcia)	

Undersøge	om	hvor	mange	
danskere,	der	køber	lejligheder	
på	La	Manga	og	hvorfor	der	er	
mange	nordmænd	på	La	Manga	

Aslaug	Auestad	 Norsk,	71	år		
La	Manga	
(Murcia)	

Undersøge	hvorfor	der	er	mange	
nordmænd	i	Murcia	regionen		

Ted	Gram	og	Francis	
Gram	

Engelsk	par,	70	år,	
pensionister	

La	Manga	
(Murcia)	

Undersøge	hvad	er	fordele	og	
ulemper	ved	at	have	lejlighed	på	
La	Manga	og	hvorfor	de	købre	
den	netop	der	

Marie-Louise	
Lindblom	og	Rolf	
Engqvist	

Svensk	par,	
pensionister	

La	Manga	
(Murcia)	

Undersøge	hvordan	de	fik	at	vide	
om	Murcia	regionen	og	hvorfor	
de	købte	lejligheden	netop	der	

Doris	Andersen		
Dansker,	71,	
pensionist	

Competa	
(Andalusien)	

Undersøge	hvorfor	hun	valgte	
Competa	som	sit	bopæl	(fordele	
og	ulemper)	

Uffe	Madsen		
Dansker,	59	år,	i	
arbejde	

Fuengirola	
(Andalusien)	

Undersøge	hvorfor	de	valgte	
Fuengirola	som	sit	bopæl	(fordele	
og	ulemper)	

Kate	Ovesen		
Dansker,	66	år,	
pensionist,	hat	solgt	
huset	i	Spanien	

Polop	
(Andalusien)	

Undersøge	hvorfor	hun	valgte	at	
have	lejligheden	i	Polop	(Fordele	
og	ulemper)	

Lars-Erik	Madsen	
Dansker,	51	år,	I	
arbejde	

Elvira	
(Andalusien)	

Undersøge	hvorfor	hun	valgte	at	
have	lejligheden	i	Elvira	(Fordele	
og	ulemper)	
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Jane	Kristoffersen	
Dansker,	75	år,	
pensionist	

Benalmadena	
(Andalusien)	

Undersøge	hvorfor	hun	valgte	at	
have	lejligheden	i	Benalmadena	
(Fordele	og	ulemper)	

Karin	Wonsyld	 Dansker,	61	år	
Torrevieja	
(Alicante)	

Undersøge	hvorfor	hun	valgte	at	
købe	lejligheden	i	Torrevieja	

Per	G.	Nielsen	
Dansker,	70	år,	I	
arbejde	

Danmark	
(Slagelse)	

Undersøge	danskernes	
rejsevaner	

Pia	Sommer	

Dansker,	61	år,	
arbejder	på	den	irske	
ambassade	i	
Danmark	(har	ikke	
tilknytning	til	
Spanien)	

Danmark	
(København)	

Undersøge	danskernes	
rejsevaner		

Kristian	Kamplade	

Ansvarlig	for	
promotion	og	
marketing	i	Instituto	
de	Turismo	de	la	
Region	de	Murcia	

Murcia	(by)	

Skaffe	informationer	om	
danskerne	i	regionen	Murcia	og	
undersøge	hvilke	marketing	
aktiviteter	bliver	brugt	for	at	
fremme	international	turisme	i	
regionen	Murcia		

Olga	Montiel		
Direktør	af	Hotellet	
Puerto	de	San	Juan	
Montiel	

Mazarrón	
(Murcia)	

Undersøge	hvordan	situationen	
er	med	de	danske	turister	på	en	
anden	kyst	ved	Mazarrón	
(Murcia),	hvad	der	bliver	gjort	af	
hotellet	selv	for	at	fremme	
turismen,	og	se	hvad	man	kan	
gøre	i	fremtiden	

Mar	Navarro		

Direktør	af	
rejseselskabet	
Imartours	(medlem	
af	Costa	Calida	
Cares)		

Murcia	(by)	

Undersøge	hvad	deres	funktion	
er	i	clusteret	Costa	Calida	Cares	
og	hvad	de	kan	tilbyde	de	ældre	
kunder		

	


