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Sammanfattning 
 
 
Titel: Never heard about Pärnu? - en fallstudie om post- kommunistisk profilering  

Nivå: Kandidatuppsats 15p  

Författare: Daniel Arvidsson, Emma Karlsson, Martin Nielsen 

Handledare: Lena Eskilsson, Ola Thufvesson 

 

Nyckelord: Profilering, Image, CEE (Central Eastern European countries), 

Destinationsmarknadsföring, Pärnu, Post-kommunism 

 

Syfte: Att undersöka hur en post- kommunistisk destination profilerar sig för att åter bli en 

attraktiv turistdestination. 

 

Frågeställning: Hur har Pärnu stad och dess privata aktörer profilerat sig sedan 

självständigheten år 1991 fram tills idag år 2008 samt vilka svårigheter och möjligheter 

medföljer processen? 

 

Metod: Undersökning har genomförts genom en induktiv ansats och det ovan beskrivna 

syftet har utretts genom en fallstudie. Under denna fallstudie, av en utvald destination har 

kvalitativa metoder, i skepnad av intervju, observation och text- och bild analys gjorts 

 

Slutsatser: Under fallstudien framkom det tydligt att den studerade destinationen och dess 

aktörer aktivt arbetat och arbetar med profilering för att attrahera nya marknader. I vissa 

avseenden kan påstås att profileringen varit lyckosam, däribland har satsningar gjorts på 

attraktioner med goda förutsättningar för att bli framgångsrika. Dock finns det ett antal 

faktorer som hämmar utvecklingen. En icke- politisk kontinuerlighet innebär svårigheter 

att följa en fastställd, långsiktig destinationsutvecklingsstrategi. Svårigheter från offentlig 

sektor att understryka vikten av samarbete mellan offentlig- och privat sektor motverkar en 

för destinationen gemensam profilering. Ytterliggare en faktor som kan innebära 

svårigheter i profileringsarbetet är bristande överensstämmande mellan marknadsföring 

och verklighet. 
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1. Introduktion 

 
“Coming from Sweden and you haven’t heard of it?”1 

 

Detta citat exemplifierar den självbild som det post-kommunistiska profileringsarbetet 

tenderar att präglas av. Bristen på insikt känns påtaglig under ett möte med en högt uppsatt 

tjänsteman inom Pärnu Development Department. Denna problematik skall dock inte 

förlöjligas utan måste sättas i relation till de omständigheter som skapat den. 

 De tidigare socialistiskt präglade staterna har varit tvungna att anpassa sig till 

marknadsekonomin med förändrade efterfrågemönster och nya konkurrenssituationer. 

Dessa förhållanden kan verka självklara för ett västeuropeiskt land, men för ett post- 

kommunistiskt land där marknadsföring och destinationsutveckling i princip inte existerat, 

var de här förutsättningarna något nytt. En viktig del av anpassningen har varit och är 

profileringsarbetet för att tvätta bort den Sovjetiska imagen.  

 Eftersom många av de post- kommunistiska destinationerna har en lång tradition av 

turismnäring, blir det således intressant att studera hur en destination ur ett vetenskapligt 

perspektiv, profilerar sig för att återigen bli en attraktiv turistdestination. Vi vill med denna 

uppsats belysa de möjligheter och svårigheter som denna profileringsprocess medför.  

 

                                                 
1 Intervju med Kaido Koppel 2008-04-15. sid. 4   
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1.1 Problemformulering, syfte och frågeställning 

Under den kommunistiska eran var merparten av turismen organiserad och centraliserad 

genom staten och olika fackförbund. Turisterna, främst militärer och arbetare, blev 

kommenderade till utvalda destinationer och detta innebar att det inte fanns behov av 

profilering och marknadsföring. Efter kommunismens fall förändrades dock situationen 

radikalt. Planekonomin övergick i marknadsekonomi och konkurrensen blev nu ett faktum 

för merparten av de post- kommunistiska staterna. Problematiken låg nu i en brist på 

kunskap och erfarenhet gällande nya marknadsförhållanden, inte minst inom 

turismnäringen. Denna situation innebar att de forna Sovjetstaterna blev tvungna att steg 

för steg börja profilera sig mot omvärlden.  

Utifrån denna problembeskrivning växer uppsatsens syfte fram; 

 

Att undersöka hur en post- kommunistisk destination profilerar sig för att åter bli en 

attraktiv turistdestination. 

 

Detta syfte ska undersökas genom att studera den estniska kuststaden Pärnu som redan på 

1930-talet var ett populärt resmål, inte minst för svenskar. Staden har sedan 

självständigheten år 1991 aktivt arbetat med att profilera sig gentemot nya marknader, 

vilket innebär att staden är intressant att studera vid utredningen av valt syfte. Med Pärnu 

som falldestination ska syftet belysas med hjälp av följande frågeställning;  

  

Hur har Pärnu stad och dess privata aktörer profilerat sig sedan självständigheten år 

1991 och fram tills idag år 2008 och vilka svårigheter och möjligheter medföljer 

processen?  
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1.2 Avgränsning 

Avgränsningen gäller främst från år 1991 och fram till idag, år 2008. År 1991 blir 

utgångspunkt med anledning av att Estland förklarades självständigt detta år. Begreppet 

post- kommunism präglar denna undersökning och syftar till östeuropeiska som tidager 

ockuperades av Sovjet. 

 Uppsatsen kommer att behandla fyra områden vilka genom den empiriska 

insamlingen framkommit som mest framträdande och viktiga för Pärnus profileringsarbete. 

Områdena har varit tydligt återkommande teman i de intervjuer samt det 

marknadsföringsmaterial som ligger till grund för uppsatsen.  De områden som ska 

behandlas är Spa och Kurortstaden, Sommarstaden, Arkitekturstaden och Året Runt staden. 

Att behandla dessa fyra områden innebär en väl avvägd teoretisk avgränsning då dessa 

områden i stor utsträckning belyses i tidigare forskning inom profilering och dess närmsta 

fält.  
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1.3 Bakåtblickar- för att kunna förstå idag 
Kommande stycken ämnar skapa en större förståelse för den situation som de post-

kommunistiska staterna befunnit sig i under den sovjetiska ockupationen fram till 

sovjetunionens fall år 1991 samt situationen idag. Genom tillbakablickar kan ofta svaren 

finnas och en större förståelse skapas gällande rådande omständigheter i dagsläget.  

År 1917 fick Kommunistpartiet genom den ryska revolutionen makten i Ryssland och 

till följd av detta skapades Sovjetunionen. Kommunismen skulle skapa ett system som 

ersatte kapitalismen.2 Vladimir Lenin, Sovjetunionens ledare år 1917-1922, hade som mål 

att med kommunismens hjälp skapa en värld utan förtryck och utan kapitalistiskt 

tänkande.3 Med kommunismen medföljde att nästan alla former av privatisering försvann 

samt att jordbruket kollektiviserades. Makten i detta system var extremt centraliserad. 

Fram till år 1932 hade kommunismen fått ett starkt fäste.4 Sovjetunionen bestod vid sin 

topp av 15 rådsrepubliker, Ryssland, Armenien, Azerbadjan, Vitryssland, Estland, 

Georgien, Kazakstan, Krigzistan, Lettland, Litauen, Moldavien, Tadzjikiska, 

Turkmenistan, Ukraina samt Uzbekistan.5  

Baltstaterna (Estland, Lettland och Litauen) ockuperades av Sovjetunionen år 1940. 

Tiden under ockupationen innebar stora samhällsförändringar och beskrivs som mycket 

traumatisk för invånarna i dessa stater. Exempel på förändringar som Sovjetunionen 

medförde var att planekonomi infördes samt att sovjetisk propaganda spreds i samhället. 

Förespråkare av självständighet blev bestraffade genom deportation, fängelse, avrättningar 

och straffarbetsläger. Senare användes metoder som angiveri och agentverksamhet för att 

få bukt på problemet med människor av ”fel” åsikt. Bestraffningar med straffarbetsläger 

kom att praktiseras under hela den sovjetiska ockupationen gentemot personer med annan 

politisk syn än den sovjetiska. Under ockupationen kom Baltstaterna med tiden allt mer att 

präglas av den ryska kulturen genom rysk arbetskraft och invandring samt att språkliga 

aktioner vidtogs.6  

                                                 
2 Kornai, J. (2006) The grat transformation of Central Eastern Europe, Success and disappointment I: 
Economics of transition Vol 14 (2), 207-244 Blackwell Publishing, UK, USA Sid 210 
3 http://www.ne.se.ludwig.lub.lu.se/jsp/search/article.jsp?i_art_id=228299&i_word=Kommunism  
4 Kornai, J. (2006) Sid. 218 
5 http://www.ne.se.ludwig.lub.lu.se/jsp/search/article.jsp?i_art_id=312152&i_sect_id=190343&i_word= 
Sovjetunionen&i_history=2 Läst: 
6 http://www.levandehistoria.se/node/1766 Ockupationen av Baltikum Johan Öhman  
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1.3.1 Transformationsprocessen 
Efter decennier av sovjetisk ockupation föll Sovjetunionen år 1990.7 De Baltiska staterna 

utropade sin självständighet år 1991.8 Självständigheten innebar en övergång från 

planekonomi till marknadsekonomi. Marknadsekonomin medförde samhälleliga 

omställningar som nya lagar, äganderätt, reglerande ramverk och en helt ny 

konkurrenssituation, bara för att nämna några förändringar.9 De nya förutsättningarna kom 

som en chock för många post-kommunistiska stater och omställningen till 

marknadsekonomin blev på vissa håll problematisk. Från att ha levt under förhållandet där 

en central makt styrde, kunde nu dessa länder styra över sig själva och anpassa sig till helt 

nya konkurrensfaktorer. En annan faktor som bidrog till problem efter självständigheten 

var att det fortfarande fanns kvarlämningar från det gamla kommunistiska systemet vilka 

var svåra att bryta. Alla som besatt någon form av högre utbildning hade fått detta genom 

den kommunistiska skolan, vilket inte stämde överens med den västerländska filosofin. 

Detta innebar bland annat att cheferna nu ställdes inför en helt ny situation som de inte var 

rustade att möta.10 Dock anses det att CEE-ländernas närhet till Västeuropa underlättade i 

tranformationsprocessen från plan- till marknadsekonomi, bland annat genom ekonomisk 

samt kulturell samhörighet.11  

17 år har gått sedan Sovjetunionen föll och de tidigare rådsrepublikerna har mer eller 

mindre kommit ifrån det kommunistiska systemet. János Kornai, professor i ekonomi vid 

Harvard och Budapest College, menar att det kan finnas specifika kännetecken i denna 

transformationsprocess i CEE-länderna. Kännetecken innefattar; att den politiska och 

ekonomiska utvecklingen i CEE-länderna har gått i samma takt som i Västeuropa. Kornai 

menar även på att förändringsprocessen var parallell i den politiska strukturen, ekonomin, 

den politiska ideologin, i rättssystemet samt i samhällsklasserna och han belyser även att 

det var en icke-våldsam förändringsprocess. Slutligen hävdar Kornai att 

transformationsprocessen skedde i rask takt.12  

                                                 
7 Roderick, M. (2008) Post-socialist segmented capitalism: The case of Hungary. Developing business 
systems theory I: Human Relations. Volume 61 (1): 131-159. SAGE Publications, Los Angeles, London, 
New Dehli, Singapore Sid. 132 
8 Brief  History of Pärnu (2002) Sid. 123 
9 Dobrinsky, R. (2007). Capital accumulation during the transition from plan to market I: Economics of 
Transition, volume 15 (4). Sid 845-868. Blackwell Publishing Ltd, United Kingdom Sid. 861 
10 Intervju med Tiit Kask 2008-04-15. sid. 22-24 
11 Dobrinsky, R. (2007). Sid. 861 
12 Kornai, J. (2006) Sid. 217-218 



Institutionen för Service Management  Kandidatuppsats 
Campus Helsingborg  SMTX06 

  9 
 
 
                             

Kornai menar även att stora transformationsprocesser tidigare ägt rum, men ingen av 

dessa hade uppfyllt alla ovan nämnda kännetecken - samtidigt. Han drar liknelser till en 

annan transformationsprocess då den siste ryske Tsaren med familj och även delar av eliten 

i dåtidens Ryssland avrättades, för att istället ge utrymme för den utspridande 

kommunismen.13   

Kornai har flera förklaringar till den snabba transformationsprocessen. Han menar att 

återuppbyggandet av tidigare existerande ekonomier sker snabbare än uppbyggandet av 

helt nya. Att familjer spred vidare de värderingar som vidmakthållits innan kommunismen 

fick fäste. Han menar även på att det alltid finns en anda av entreprenörskap som hjälper 

till att återbygga samhällen samt den starka strävan efter kapitalism. Berlinmurens fall och 

att de främsta ledarna inom kommunismen redan gett upp anses vara ytterligare faktorer 

till den snabba transformeringsprocessen. Ytterligare förklaringar är att de sovjetiska 

rådsrepublikerna utropade sin självständighet i en globaliserad värld vilket gjorde det 

enklare att ta efter utländska exempel, få tillgång till modern teknologi, ta hjälp av 

utländska konsulter och locka utländska investerare vid uppbyggandet av nya nationer. 

Precis som tidigare nämnt anser även Kornai att närheten till Västeuropa samt det faktum 

att vi lever i en värld där allt går snabbare gagnade transformationsprocessens hastighet.14 

Trots transformationsprocessens hastighet har det framkommit genom utförd 

empiriinsamling att det fortfarande finns svårigheter kvar att hantera. I denna uppsats blir 

det tydligt främst gällande samarbetet mellan privat-offentlig sektor. I den offentliga 

sektorn finns det fortfarande centraliserat ”ryskt” tänkande som försvårar uppstartandet av 

en väl fungerande samarbetsprocess med den privata sektorn.15  

                                                 
13 Kornai, J. (2006) Sid. 220 
14 Kornai, J. (2006) Sid. 224-225 
15 Intervju med Kaido Koppel 2008-04-15. Sid. 7-9 
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1.4 What is Pärnu? 
 
 

Grundad: År 126016 

Stadsyta: 32,2 km2 

Antal invånare: 43 788 (2006)17 

Valuta: EKK 

Geografiskt läge: Tallinn 129 km, Riga 189km, 

Helsingfors 210 km18 

Hotell: 2619 

Restauranger: ca 7020 

Spa: 521 
 
 
År 1991 kollapsade Sovjetunionen och Estland 

med de övriga baltstaterna fick tillbaka sin självständighet efter cirka 50 års Sovjetisk 

ockupation. Planekonomin övergick i marknadsekonomi och därmed stod Estland och dess 

befolkning inför en helt ny situation med okända förutsättningar. En möjlighet som 

uppstod för Pärnu, en stad beläget på den estniska västkusten, var att återigen bli en 

turistdestination. Med dess havsnära läge och med en utpräglad kurortstradition fanns det 

goda förutsättningar. Traditionen som kurort går tillbaka till 1838, vilket innebär att staden 

i år (2008) firar 170 års jubileum.22 Under 1990-talet har utvecklingen av turismnäringen 

gått framåt och 1996 utnämndes Pärnu till Estlands officiella Sommarhuvudstad.23 Vidare 

blev Pärnu medlem i ESPA (European Spas Assiciation)  år 1999 och år 2002 blev staden 

medlem i WHO (World Health Organization).24 Idag är staden Estlands ledande kurort 

med både privat- och offentligt ägda Spa:n och Sanatorier.  

 

 

                                                 
16 http://www.vegaresor.se/show.php?object=parnu&view=default_swe&instance=44 
17 www.visitparnu.com/index.php?id=199&L=1 
18 ibid., 
19 Estland 2008 Pärnu (2008). Sammanställd och publicerad av Pärnu Stadsförvaltning & Stiftelsen    
   Pärnumaa Turism. LaFamilia AD, Folger Art 
20 Ibid.,  
21 Ibid.,   
22 Pärnu from fortress town to helath resort town (2007) Sammanställd och publicerad av  Pärnu Town 
Government. Tryckt av Pajo AS trükikoda, 4 Lille Str., 80041 Pärnu, Estonia   
23 Ibid., 
24 Ibid., 

Källa: www.supertravelnet.com/map
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1.5 Teoretiskt underlag 

I detta sammanhang kommer den aktuella teorin att tas upp mer utförligt. Denna metod, att 

varva tidigare forskning mot nyligen insamlat empiriskt material, syftar till att direkt 

mynna ut i resonemang, vilka uppstått när empirin satts i relation till teorin. Författarna till 

denna uppsats anser att detta tillvägagångssätt bidrar till att skapa en intressantare och 

läsvänligare text. 

 

1.5.1 Teoretisk bakgrund 
Teorier om destinationsmarknadsföring och profilering som är skrivet utifrån ett 

östeuropeiskt perspektiv råder det relativ begränsad tillgång till. Dock fann vi en intressant 

och i sammanhanget relevant teoretisk grund som behandlar CEE länders (central- och 

östeuropeiska) behov av att arbete med varumärkesprofilering och skapande av nationella 

identiteter. Delaktig i denna forskning är Derek Hall, professor och ansvarig för 

avdelningen Leisure and Tourism Management på skotska lantbrukhögskolan. Halls 

fokusområde ligger framför allt på turism och utvecklingsprocesser i Syd- och Östeuropa. 

         Västerländsk destinationsmarknadsföringsteori däremot finns det en gedigen mängd 

publicerad forskning på, vilket resulterade i att de mest relevanta teorierna för ändamålet 

valdes ut. En av de mest erkända och välkända profilerna inom fältet är Philip Kotler, 

professor i internationell marknadsföring vid Kellogg School of Management, 

Northwestern University, Evanston, Illinois. På egen hand och tillsammans med diverse 

medförfattare har Kotler gett ut ett otaligt antal böcker som många behandlar 

destinationsutveckling, platsmarknadsföring och turismutveckling. I utredningen av det 

tidigare nämnda syftet har följande litteratur, skriven av Kotler och medförfattare används; 

Marketing Places och Marketing for Hospitality and Tourism.  

Som komplement till presenterad teori har inom området relevant teori använts, 

däribland Managing the Tourist Destination, Frank Howie, föreläsare vid Queen Margaret 

Collage Edinburgh och Christian Grönroos professor inom tjänste- och relations 

marknadsföring, Svenska Handelshögskolan i Helsingfors. Ytterliggare komplement 

bestående av diverse vetenskapliga artiklar har använts. Genomgående teman i dessa 

artiklarna är image, profilering, destinationsutveckling och där tillhörande 

förändringsprocesser. 
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1.5.2 Definitioner av nyckelord 
 
Profilering: Grönroos benämner profilering/ profileringsprogram som ett sätt att förbättra 

en image. Viktigt är att profileringen har utgångspunkt i verkligheten annars kan problem i 

marknadskommunikationen uppstå och profileringen skadas. Profileringsskapandet kan 

stärkas via planerad kommunikation, såsom reklam och webbsidor.25 

 

Destination: Kotler, Bowen och Makens definierar en destination enligt följande; 

”Destinationer är platser med någon form av verklig eller uppfattad gräns, såsom fysiska 

gränser som på en ö, politiska gränser”…26 

 

Destinationsmarknadsföring: ”Destinations marknadsföring är en integrerad del av 

utveckling och bevarandet av en särskild plats popularitet”.27 

 

Image:  ...“ uttryck av objektiv kunskap, intryck, fördomar, fantasier och känslomässiga 

tankar som en individ eller grupp må ha av en särskild plats” …28 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
25 Grönroos, C. (2002) Service Management och marknadsföring – en CRM ansats Liber AB, Malmö sid. 
327- 328 
26 Kotler, P. Bowen, J-T, Makens, J-C. (2006) Marketing for Tourism and Hospitality Pearson Education 
Inc., New Jerseysid. sid. 726 
27 Bergström, J. Yu, L. & Medweth, E.(1994) Destination Maintenance: Why Sedona Needs Schnebly Hill I:  
The Cornell Hotel and Restaurant Administration Quarterly V: 34 Nr:4 sid. 32 
28 Lawson, F. Baud-Bovy, M. (1977) I: Jenkins, O-H. (1999) Understanding the Measuring Tourist 
Destination Image I: International Journal of Tourism Research Vol: 1 Nr: 1 sid.2  
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1.6 Uppsatsens disposition  

Efter den inledande delen (1), följer ett metod avsnitt (2), som behandlar valda 

metodverktyg och andra relevanta aspekter gällande den empiriska insamlingen. Därefter 

kommer uppsatsens teoretiska utgångspunkter kortfattat redogöras i ett teoretiskt avsnitt 

(3). I den analytiska delen (4,5,6,7) kommer teori och empiri att sättas i relation till 

varandra och problematiseras. Avsnittet är uppdelat i fyra delar, vilka var och en behandlar 

ett för Pärnu väsentligt profileringsområde. De fyra områdena är; Spa- och Kurortsstaden 

Sommarhuvudstaden, Arkitekturstaden samt Året Runt staden och kommer var för sig 

behandlas från självständigheten år 1991 fram till idag (år 2008).  Efter varje område följer 

en summering som ämnar belysa intressanta fynd. 

        Sedan inleds den avslutande delen (8) med ett kort avsnitt, där alla fyra områdena 

kommer att sammanfattas med hjälp av en SWOT analys. Utifrån denna summering 

kommer därefter slutsatser att lyftas fram och belysas. Slutligen i detta avsnitt presenteras 

praktiska råd till falldestinationen och förslag på vidare forskning.  
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2. Metod  

 

2.1 Tillvägagångssätt 

Den empiriska insamlingen grundades genom en fallstudie baserad på ett kvalitativt 

induktivt tillvägagångssätt. Bryman menar att den induktiva strategin hänger samman med 

det kvalitativa synsättet. Induktion innebär att undersökningens resultat återkopplas till 

befintlig teori och tidigare forskningsresultat som tillhör ett visst specifikt 

forskningsområde.29 I undersökningens fall formulerades en frågeställning utifrån vad som 

avsågs att undersökas inom det valda fältet. Därefter kopplades den insamlade empirin till 

befintliga teorier.  

Med avseende på vad vårt tidigare beskrivna syfte ämnade utreda, ansåg vi att en 

kvalitativ datainsamling var relevant. Kvalitativ forskning innebär att forskningen tenderar 

att vara inriktad på verbala ord istället för siffror.30 Metoderna som ligger till grund för den 

empiriska datainsamlingen, etnografi (observation), kvalitativa intervjuer och insamling av 

texter och dokument, kategoriserar Bryman som kvalitativa metoder.31 Kvale menar att den 

kvalitativa intervjun är ett effektivt verktyg då forskaren vill erhålla information om 

individers upplevelse och dess beteenden,32 vilket vi önskade att få från de utvalda 

respondenterna. 

Eftersom den empiriska insamlingen till stor del tog plats inom en avgränsad 

geografisk yta (Pärnu stad), under en veckas tid och i en för oss främmande kultur, valde vi 

att göra en etnografisk observation. Bryman menar att denna metod är betydelsefull då 

forskaren vill få en uppfattning om en kultur som en viss social grupp uppvisar,33 vilket 

även Kaijser och Öhlander påvisar då de menar att kännetecken för ett fältarbete är att det 

sker i den närmiljö där de aktiviteter som intresserar forskaren utförs.34  

                                                 
29 Bryman, A. (2001) Samhällsvetenskapliga metoder Liber AB, Malmö sid. 21- 23 
30 Ibid., sid. 12 
31 Ibid., sid. 251  
32 Kvale, S. (1997) Den kvalitativa forskningsintervjun Studentlitteratur, Lund sid. 72 
33 Bryman, A. (2001) sid. 251 
34 Kaijser,L.& Öhlander, M. (1999) Etnologiskt fältarbete Studentlitteratur, Lund sid. 24 
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För att få en djupare uppfattning om hur staden och dess aktörer profilerar sig utförde vi 

även insamling av marknadsföringsmaterial utgivet av Pärnu stad och privata aktörer i 

staden.   

 

2.2 Motivering till val av studieobjekt  

Då uppsatsen syftar till att undersöka hur en post- kommunistisk turistdestination återigen 

kan bli attraktiv, valdes den estniska staden Pärnu ut till studieobjekt. Pärnu, som många 

andra post- kommunistiska städer upplevde en stagnation i avseende på den internationella 

turismen under den sovjetiska ockupationen och strävar idag efter att återigen få ett 

internationellt erkännande. Pärnu, med ett intressant geografiskt läge och med en utpräglad 

kurortstradition, inbjuder till goda möjligheter att studera denna förändringsprocess.  

 

2.3 Semi- strukturerade och ostrukturerade intervjuer 

Enligt Bryman är den kvalitativa intervjun är ett utmärkt verktyg då forskaren vill få fylliga 

och detaljerade svar från respondenten. Denna form av metod möjliggör även för 

respondenten att tala mer fritt och behandla ämnen som han eller hon anser vara 

betydelsefulla för temat, därmed kan väsentliga frågor formuleras utifrån respondentens 

svar.35 Även Kvale menar att den kvalitativa intervjun är ett passande verktyg, då det ger 

möjlighet att återge respondentens situation, utifrån hans eller hennes perspektiv. Vidare 

lyfter Kvale fram att metoden genom en empatisk dialog kan frigöra känslig information.36 

Detta faktum föranledde våra val av intervjumetoder, semi- strukturerade och 

ostrukturerade intervjuer.  

     Den semi- strukturerade intervjuformen, eller halv- strukturerad som Kvale 

benämner den,37 innebär att forskaren utgår från en specifik intervjuguide. Respondenten 

ges dock stor frihet att svara på dessa frågor. Vidare ger den semi- strukturerade intervjun 

möjlighet att avvika från den i förhand utformade intervjuguiden och därmed kan frågor 

ställas mer fritt och anpassas utefter respondentens svar.38  

                                                 
35 Bryman, A. (2001) sid. 300 
36 Kvale, S. (1997) sid. 70 
37 Ibid., sid. 117 
38 Bryman, A. (2001) sid. 301 
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     Till skillnad från den semi- strukturerade intervjun, kan den ostrukturerade intervjun 

liknas vid ett samtal där intervjuaren exempelvis enbart ställer en fråga, eller flera frågor 

utifrån intressanta teman i respondentens svar.  Till den ostrukturerade intervjun krävs 

ingen intervjuguide utan intervjun bygger snarare på olika teman, som fritt diskuteras.39 

 

2.3.1. Utformandet av intervjuguider 

Då Estland för oss var ett land som vi inte hade några specifika förkunskaper om, 

studerade vi landets historia innan utformningen av intervjuguiden skedde. Att känna till 

och ha förkunskaper om den miljö som ska undersökas är något som Bryman understryker 

är viktigt eftersom det underlättar tolkningen och förståelsen för vad intervjupersonen 

menar. Intervjufrågorna utformades sedan efter de specifika teman som vi skulle 

undersöka. Under utformandet lade vi stor vikt vid att frågorna skulle innehålla så få 

värderande ord som möjligt samt att frågorna skulle tillåta respondenterna att svara så fritt 

som möjligt utifrån deras egen uppfattning och antaganden. 40  

     Kvale menar att intervjuarens frågor bör vara korta och enkla.41 Vi försökte följa 

hans råd i så stor utsträckning som möjligt. Avvikelser förekom dock i anknytning till 

respondentens förmodade kunskap inom området. Bryman menar att det är viktigt att 

uttrycka sig på ett sätt som passar intervjupersonen samtidigt som vi ville få ut optimal 

mängd relevant information från respondenten.42 Till de personer som vi på förhand visste 

var väldigt insatta i de ämnen som intervjun kom att behandla formulerade vi djupare och 

längre frågor. 

 

2.3.2 Val av respondenter  

För att få en bred infallsvinkel inom studieområdet, valde vi ut respondenter som med sina 

specifika kunskaper, kunde tänkas bidra till att vi fick ta del av olika perspektiv inom det 

valda området. För att få en vetenskaplig infallsvinkel valde vi att intervjua Tiit Kask, 

forskardocent på Pärnu College, Tartu Universitet. Först genom en semi- strukturerad 

intervju, men sedan även genom en ostrukturerad intervju. 

                                                 
39 Bryman, A. (2001) sid. 301 
40 Ibid., sid. 305 
41 Kvale, S. (1997) sid. 123 
42 Bryman, A. (2001) sid. 305 
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     På kommunal nivå intervjuade vi en manager på kommunens Development 

Department, Kadio Koppel, senare under denna intervju deltog även Katrin Jaaska, 

Marketing Specialist. Denna intervju ägde genomfördes för att få en inblick i hur Pärnu 

stad arbetar med turismutveckling. Vidare intervjuade vi två managers för två kommunalt 

ägda Span, Annika Metsaots på Sõprus Spa & Kurort och Kalle Voolas på Spa Estonia. 

Slutligen intervjuades Jaan Ratnik, styrelsemedlem på det privatägda Spa Tervis. Detta 

urval och mängden av respondenter ansåg vi skulle ge oss en djup empirisk grund för att 

utreda vårt syfte.  

 

2.3.3 Genomförandet 

Till de intervjuer som var av semi- strukturerad karaktär använde vi oss dels av en diktafon 

samt att vi under intervjuernas gång förde minnesanteckningar. Anteckningarna förde vi 

för att inte enbart få reda på vad respondenten sade, utan även hur han eller hon sade det, 

med tanke på gester, miner och tonläge. Detta är enligt Kvale är en av fördelarna med 

kvalitativa intervjuer.43  Vi hade en på förhand uppgjord intervjustrategi som innebar att en 

av gruppmedlemmarna förde minnesanteckningar, en ledde intervjun och den tredje 

kompletterade med uppföljningsfrågor och sonderingsfrågor.   

    De ostrukturerade intervjuerna genomfördes utan diktafon. Denna intervjuform 

använde vi oss av när vi besökte de olika Spa- och Sanatoriumverksamheterna. Besöken 

innebar bland annat rundvisningar på anläggningarna, vilket gjorde det problematisk att 

spela in eftersom vi intervjuade i miljöer och situationer som innebar diverse 

störningsmoment. Bryman konstaterar att störningsmoment och buller påverkar diktafonen 

mer än vad användaren tror.44  

      Innan varje intervju startade gick vi igenom de anvisningar och råd som Bryman och 

Kvale ger gällande etiska aspekter i intervjusituationen. Informerat samtycke, vilket 

innebär att respondenten informeras om undersökningens syfte samt undersökningens 

upplägg. Respondenten ska alltid bli tillfrågad och ge sitt samtycke till att intervjun spelas 

in. Vidare menar de att innan intervjuns början ska intervjuaren förhöra sig om det är 

godtagbart att använda respondentens namn och dennes uttalanden i undersökningen.45  

   
                                                 
43 Kvale, S. (1997) sid. 118 
44 Bryman, A. (2001) sid. 306 
45 Kvale, S. (1997) sid. 107-109. Bryman, A. (2001) sid. 311 
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2.3.4 Efterarbete, bearbetning och utskrift 

Kvale nämner att det inte finns det några standardregler gällande transkribering.46 Därför 

utformade vi en standard som fungerade som ett ramverk vid transkriberingen av 

intervjuerna. De intervjuer som spelades in transkriberades ordagrant, dock utelämnades 

ord som inte gick att tyda, samt suckar, skratt etc. De ord som inte uppfattades var få och 

vi vill påstå att de inte påverkade förståelsen för vad som sades. Alla utskrifter av 

intervjuerna gjordes gemensamt i gruppen för att tillvägagångssättet skulle vara detsamma 

hos alla utskrifterna.  

 

2.4 Text- & bildanalys 

En andra metod som tillämpats i denna undersökning är en form av text- och bild analys, 

med betoning på bild. Under den empiriska insamlingen samlades en gedigen mängd 

marknadsföringsmaterial in från förr och nu, från både offentliga- och privata aktörer. 

Detta material möjliggjorde en kompletterande analys om hur studieobjektet har valt att 

profilera sig gentemot sina intressenter under den tidsperiod som studerats.   

    Bryman menar att denna typ av officiella dokument, exempelvis annonser och PR- 

material tenderar att i stor utsträckning vara heterogena.47 Genom att analysera broschyrer 

och kataloger, vilka innehöll olika typer av reklam och bilder, kunde vi analysera Pärnus 

profilering ur en annan infallsvinkel än vad intervjuerna gett oss. 

Studien av marknadsföringsmaterialet skedde genom en kvalitativ innehållsanalys. 

Denna form av angreppssätt innebär att forskaren söker efter bakomliggande teman i det 

insamlade materialet.48 

 

2.5 Observation 

Bryman menar att en observation kan ske på olika sätt. Ett exempel är att observationer 

sker kontinuerligt under en relativt lång tidsperiod, där observatören antecknar vad som 

försiggår.49 Rollen som observatörer intog vi direkt när vi anlände till falldestinationen. 

Observationer genomfördes under de intervjuer vi gjorde och under de rundvandringar vi 

                                                 
46 Kvale, S. (1997) sid. 155-156 
47 Bryman, A. (2001) sid. 362 
48 Ibid., sid. 368  
49 Bryman, A. (2001) sid. 181 
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deltog i. Dessutom gjordes observationer ur ett turismperspektiv i princip under hela 

vistelsen. Med turismperspektiv menar vi utbud av restauranger, shopping, sevärdheter, 

tillgänglighet till information, bemötanden och kunskapen inom det engelska språket etc. I 

allmänhet bestod våra observationer av så kallade öppna observationer. Till skillnad från 

en dold observation klargörs syftet med observationen50, vilket vi gjorde.  

 

2.6 Reliabilitet & validitet 

Inom kvantitativ forskning är reliabilitet och validitet två viktiga kriterier, när forskaren 

vill mäta resultatet av en undersökning. Dessa begrepp kan appliceras på kvalitativ 

forskning, dock försvinner fokus gällande resultatets mätbarhet.51 Enligt LeCompte och 

Goetz kan reliabilitet och validitet delas in i ett externt och ett internt fack. Det relevanta 

att ta hänsyn till i denna undersökning rör främst begreppen intern reliabilitet och extern 

validitet. Den interna reliabiliteten syftar till att forskarna är eniga om hur saker och ting 

skall tolkas.52 Efter varje empirisk insamling jämförde och utvärderade vi våra intryck för 

att se hur väl de överensstämde.  

Den externa validiteten behandlar i vilken utsträckning resultatet kan appliceras till 

andra liknande kontexter.53 Denna aspekt tog vi i beaktelse under den empiriska 

insamlingen, vilket innebar att vi försökte angripa ämnet ur ett post- kommunistiskt 

perspektiv, i strävan att besvara valt syfte.  

 

2.7 Kritik mot valda metoder 

Den kvalitativa forskningen kritiseras ofta för dess subjektivitet54 samt att fokus i en 

kvalitativ undersökning främst ligger på vad forskaren själv anser vara intressant. Detta 

medför att forskningens replikerbarhet blir låg. 55  

 Människor som är medvetna om att de observeras i ett studiesyfte tenderar att visa 

upp en sida som inte alltid speglar verkligheten.56 Detta var något vi hade i baktanke under 

                                                 
50Bryman, A. (2001) sid.. 278 
51 Mason I : Bryman, A. (2001) sid.257 
52 LeCompte& Goetz I: Bryman, A. (2001) sid. 257 
53 Ibid,. sid. 258 
54 Bryman, A. (2001) sid. 269 
55 Ibid., sid. 270 
56 Ibid., sid. 184 
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våra observationer och därmed genomförde vi observationerna med ett kritiskt 

förhållningssätt.  

     Angående urvalet av intervjurespondenterna kan vi ställa oss frågan huruvida vi 

skulle ha gjort ytterliggare intervjuer för att få en bredare förståelse för det belysta 

området. Nu i efterhand anser vi att ytterliggare en intervju med en privat aktör eller 

representant för en privat verksamhet hade kunnat skapa djupare förståelse för relationen 

mellan den offentliga- och privata sektorn.  

         En annan aspekt som bör tas i beaktelse är den problematik som under vissa 

intervjuer uppstod. På grund av kunskapsskillnader i det engelska språket försvårades vissa 

konversationer vilket innebar att vissa poänger föll bort. Om vi ställde en fråga som 

respondenten tolkade på annat sätt än vad som var avsett, lät vi honom eller henne tala till 

punkt, för att därefter leda in intervjun på rätt spår igen. Slutligen konstaterar vi att alla 

metodverktyg självklart påverkas av ett subjektivt tolkande, vilket vi menar är något som ej 

går att komma ifrån. 
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3. Post-kommunistisk profilering - Kurration i Pärnu  

 

I Östeuropa finns det långt gångna traditioner inom kurortsverksamhet. Ett exempel på 

detta är Ukraina med 180 år gamla kurortstraditioner.57 Anledningen till att Östeuropeiska 

kurorter finns kvar än idag beror mycket på det gamla sovjetiska systemet då kurorterna 

fungerade som rekreationsplatser åt arbetare och tjänstemän.58 Idag har dock klientelet 

utvidgats och innefattar däribland västeuropéer. Även Estland är ett land som präglas av 

denna kurortstradition. En av de mest kända kurorterna är Pärnu som år 2008 firar 170 år 

som kurort.59  

 

3.1 SPAnpassning 

Christian Grönroos nämner fyra steg att ta hänsyn till i marknadsföringsprocessen. Det 

första steget innefattar en förståelse för den marknad som ska bearbetas, vilket ligger till 

grund för steg två där nischning mot utvalda segment sker. I det tredje steget planeras 

marknadsföringsprogram och aktiviteter som ska implementeras och följas upp. Det sista 

steget handlar om internmarknadsföring där ovan nämnda steg ska realiseras.60  

De post-kommunistiska staterna var efter självständigheten villiga att bli medlemmar 

i EU och därför mottagliga för europeiska influenser. Detta var ett viktigt steg för att kunna 

attrahera utländska investerare samt en internationell turism. Jämsides med de post-

kommunistiska staternas försök att profilera sina destinationer pågick arbetet med en 

anpassning till den internationella turismens efterfrågan.61 De CEE länder som snabbast 

anpassade sig efter de västerländska marknaderna var även de som snabbast attraherade 

västerländska besökare.62 

Estland var ett av de länder som anpassade sig snabbt gällande de västerländska 

influenserna och det har under fallstudiens gång framkommit att flera exempel på försök 

till att anpassa sitt utbud till den rådande marknaden. Exempelvis berättar Jaan Ratnik på 
                                                 
57 http://www.reumatiker.se/tidningar/nr108/080131.pdf 
58 http://www.svd.se/kulturnoje/understrecket/artikel_136742.svd 
59 Pärnu Product Manual 2008. Sammanställd och publicerad av Pärnu City Government, Pärnu Convention 
Bureau et al.  Triip©. sid. 25 
60 Grönroos, C. (2007) Service Management and marketing- Customer Management in Service Competition 
John Wiley & Sons Ltd, West Sussex sid. 264 
61 Hall, D. I: Morgan, N., Pride, R., Pritchard, A. (2003) Destination Branding – Creating the unique 
destination proposition Elsevier Science Ltd., Oxford. sid. 87 
62 Ibid. sid. 89 
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det privatägda Sanatorium Tervis att en av omställningarna som gjordes till den nya 

marknaden var att marknadsföra sig under Spa Tervis och inte Sanatorium Tervis gentemot 

de svenska besökarna. Detta med anledningar av att ordet sanatorium kunde ha en negativ 

klang på den svenska marknaden då ordet associeras med TBC.63 

 

3.2 Ny marknad – Ny konkurrenssituation 

För Pärnu innebar anpassningen till marknadsekonomin även en anpassning till nya 

konkurrenssituationer då omstruktureringar vid självständigheten ledde till privatisering, 

avreglering och decentralisering.64 Kotler et al menar att alla företag har konkurrenter.65 

Detta kan klassas som en självklarhet, men vi vill dock påstå att konkurrens, företag 

emellan, var något nytt för de post-kommunistiska staterna efter självständigheten. 

Situationen ställde nya krav på företag inom dessa länder och nya sätt att arbeta uppstod 

vilka var mer anpassade till den nya marknaden. Annika Metsaots på Sõprus menar att det i 

den nya konkurrenssituationen var viktigt att tänka innovativt vid marknadsföring av sin 

verksamhet. Mest fokus lägger hon på hur vitalt det är att utbilda personalen i olika 

språk.66 Genom ovan nämnda exempel kan paralleller dras till Grönroos resonemang 

gällande marknadsföringsprocessen. Sõprus har försökt nischa sig till en ny marknad och 

försökt implementera detta genom att utbilda sin personal i olika språk. Nischning blir 

också mer relevant för den situation som Tervis befinner sig i just nu. 

 Jaan Ratnik menar att det aldrig varit ett problem att attrahera besökare, förrän nu. 

Han förklarar att detta grundas på två faktorer. Dels har det under de senaste åren etablerats 

allt fler Span i landet, vilket har skapat en större konkurrenssituation. Dessutom är Estland 

inte längre ett lika billigt land som det varit under de senaste decennierna.67 Kotler et al 

nämner att turister väger kostnader mot fördelar i val av destination, samt att fördelar och 

nackdelar konkurrerande destinationer emellan tas i beaktelse.68 En fortsatt trend mot ökad 

konkurrens och stigande priser sätter krav på Spa- och Sanatorieverksamheterna att kunna 

erbjuda något unikt, något som turisterna är villiga att spendera sina pengar på. Ratnik 

påpekar att människor tenderar att spendera mindre pengar på nöjen, såsom Spa besök, i 

                                                 
63 Intervju med Jaan Ratnik 2008-04-17. sid. 1 
64 Hall, D I: Morgan, N et al (2003). sid. 88-89 
65 Kotler, P. Haider, D-H. Rein, I (1993) Marketing places The Free Press, New York. sid. 117 
66 Intervju med Annika Metsaots 2008-04-16. sid. 1 
67 Intervju med Jaan Ratnik 2008-04-17. sid. 3 
68 Kotler et al (1993). sid. 212 
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tider av lågkonjunktur.69 Under de här omständigheterna blir det således viktigt att 

profilera sig efter vad besökaren verkligen söker.      

 

3.3 Marknadsföring- Sanning med modifikation  

Kotler et al menar att platser inte enbart ska marknadsföra sig som en destination utan 

måste lyfta fram sina specifika attraktioner.70 De menar även att en av de mest essentiella 

faktorerna vid imageskapande av destinationer är att marknadsföringen stämmer överens 

med verkligheten. Om inte, riskerar det upplevda värdet inte matcha det förväntade värdet 

vilket kan ge upphov till negativ word-of-mouth.71 Även Morgan och Pritchard påpekar det 

väsentliga i att den image som framställs även måste kunna levereras. Om så inte är fallet 

kommer den positiva laddningen försvinna och imagens värde kan sjunka.72 

 Utifrån vår insamlade empiri framkom det att Pärnu som turistdestination främst 

marknadsförs genom reklam, såsom broschyrer och hemsidor. Med denna form av 

marknadsföring är det lätt att nå ut till en större publik på ett relativt billigt sätt.73 Ständigt 

återkommande i marknadsföringsmaterialet är just Pärnus Spa- och Sanatorieverksamheter. 

Det är därför tydligt att dessa verksamheter är en viktig del av Pärnus 

profileringsskapande.  

 Vi vill här knyta an till vår undersökning av Pärnus marknadsföringsmaterial i form 

av broschyrer och webbsidor. Broschyrerna inbjuder till moderna och rofyllda 

Spaupplevelser. Vid rundvandring och observation på tre av de fem Spa- och 

Sanatorieverksamheterna kom vi till insikt att broschyrerna till liten utsträckning stämde 

överens med verkligheten. De Spa som vi besökte var relativt sterila och tråkiga och mer 

inriktade på hälsovård än andra aktiviteter. Trots att Tervis försökt anpassa sig till den 

västerländska marknaden genom att kalla sig Spa istället för Sanatorium så är de 

fortfarande ett hälsocenter/sanatorium. Detta faktum kan skapa en skev uppfattning hos 

besökarna. Här kan kopplingar göras till Kotlers samt Morgan & Pritchards resonemang 

om sanningsenlig marknadsföring.  Problematik kan uppstå då det förväntade värdet inte 

stämmer överens med det upplevda värdet. Att som besökare förvänta sig att hamna på ett 

                                                 
69 Intervju med Jaan Ratnik 2008-04-17. sid. 4-5 
70 Kotler, P et al (1993). sid. 213 
71 Kotler, P et al (2006). sid. 752 
72 Morgan, N et al (2003). Sid 27 
73 Kotler et al (1993). sid. 166 
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Spa men istället hamna på ett Sanatorium kan skapa missnöje vilket i längden kan skada 

imagen. 
 

3.4 Summering - Kurration i Pärnu 

Pärnu har en lång tradition som kurort och firar i år (2008) 170 år som kurort, vilket tyder 

på en väletablerad struktur och tradition. Spa- och Sanatorium är en av de attraktioner som 

drar flest besökare till destinationen och har med detta blivit en viktig del i stadens 

profileringsprocess. För en fortsatt framtida utveckling kan dock en viss problematik 

uppstå då marknadsföringen föga stämmer överens med verkligheten. Ytterligare hot mot 

hälsoverksamheterna i Pärnu är att Estland håller på att bli ett dyrare land samt att de 

nyetableringar av hälsoverksamheter som sker i andra delar av landet skapar en större 

konkurrenssituation. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Institutionen för Service Management  Kandidatuppsats 
Campus Helsingborg  SMTX06 

  25 
 
 
                             

4. Pärnu Beach – Rigabuktens svar på Florida? 

 

Stränder förklaras som gränsland där symboliska, sociala och kulturella värden 

samspelar.74 Många destinationer använder strand och bad för att utveckla turismen, så 

även de östeuropeiska. Sunny Beach i Bulgarien är ett exempel på hur en post-

kommunistisk destination utnyttjar stränder för att attrahera turister.75 I Pärnu utgör 

stranden en av dess främsta attraktioner under sommarmånaderna. Med strandaktiviteter 

och olika events lockar destinationen nationella och internationella turister.  

 

4.1 Extreme beach makeover 
 

“Foreign people where afraid to visit Estonia directly after the independence.”76 

 

Zafar Ahmed, assisterande professor i marknadsföring vid avdelningen för 

Affärsadministration, State University of New York, Fredonia, behandlar i sin artikel 

Correcting bad image, hur en destinations negativa image ur turismsynpunkt kan vändas 

till en positiv. En strategi är att analysera alla komponenter som en image består av för att 

sedan genom marknadsföring lyfta fram styrkorna i imagen. Ahmed menar att även om en 

destinations image är övergripande negativ finns det alltid några positiva aspekter som kan 

lyftas fram. Ett sätt är att identifiera vad som kan bearbetas för att förändra eller rätta, som 

han kallar det, en plats negativa image.77 Kotler et al menar att för att kunna sprida en 

destinations image finns det ett antal kriterier som måste tas i beaktelse av de ansvariga för 

profileringen. Ett av dessa kriterier handlar om att hantera negativa uppfattningar samt 

negativ medial exponering. Här lyfter han fram tre lösningar; ignorera problemet, 

mottattack med motmedelande eller lösa problemet som orsakat negativa intryck.78   

Citatet ovan beskriver den situation som präglade CEE länderna efter 

självständigheten. Hughes och Allen menar att scenarion som detta kan bero på att 
                                                 
74 Preston Whyte, R I Alan et al. (2004) A companion to tourism. TJ International Ltd, Padstow, Cornwall, 
United Kingdom. sid. 351 
75 http://www.sunny-beach.com/index.asp 
76 Intervju med Kalle Voolas 2008-04-16 sid. 1 
77 Ahmed, Zafar U(1991). Marketing your community: Correcting bad image. Cornell Hotel and Restaurant 
Administration Quarterly; Feb 1991; 31,4; ABI/INFORM. Global pg. 24. sid 26 
78 Kotler, P et al. (1993) sid. 162-192 
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människor som inte besökt CEE länder förknippar dem som intetsägande samt med 

fattigdom och underutveckling.79 Således, i Pärnus fall var det inte bara en ny profil som 

behövde byggas utan den befintliga imagen som präglades av en kommunistisk ”aura” var 

tvungen att korrigeras. Hur gick denna korrigering till?  

Tiit Kask berättar att det i början av 1990-talet anammades influenser gällande 

marknadsföring från andra länder, men att viljan fanns att profilera sin egen bild och image 

av staden. För att göra detta blickade Pärnu tillbaka till en period som ansågs som stark och 

attraktiv, 1930-talet. Det framkom att historia och tradition var starka kvaliteter som 

därmed fick ligga till grund för dagens profileringsarbete.80 En broschyr framtagen år 

1998, vars syfte var att uppmärksamma Pärnus 160 års firande som kurort vittnar om detta. 

Framsidan går i beige med ett svartvitt foto på mitten av sidan med tre badande kvinnor i 

tidstypiska baddräkter. Följande citat, som återfinnes i en jubileumspublikation gällande 

Pärnu resort från 1939 beskriver den period som stod som mall för den nya profileringen, 

citatet användes även i marknadsföringsmaterial om Pärnu från år 2006;  

 

...”The development of the Pärnu resort has not been an incidental one. It has taken 

courageous persistence to reach the present level…. As a result of that Pärnu now belongs 

to the family of resorts with international recognition, and it is the summer holiday resort 

that corresponds to the requirements of the Baltic coast to the greatest degree”.81   

 

Rent praktiskt var transformeringsprocessen ingen smärtfri uppgift. För att kunna 

uppfylla ovan beskrivna önskade image fanns det ett betydande hinder. I slutet av den 

sovjetiska eran var Pärnus flod och kustremsa förgiftade och så sent som under sommaren 

1989 avråddes människor från att bada där.82  Det dröjde fram till mitten av 1990-talet 

innan havsvattnet uppfyllde internationell standard. Därefter blev Pärnu Yacht Club 

tilldelad så kallad Blå Flagg 1994, 1995 och 1996.83 Utmärkelsen Blå Flagg får endast de 

hamnar och stränder som uppnår vissa utsatta kriterier, som exempelvis rent vatten och hög 

säkerhetsstandard.84 Denna sanering tyder på en vilja att skapa något eget och att komma 

                                                 
79 Hughes & Allen (2008). sid.31 
80 Intervju med Tiit Kask 2008-04-15. sid. 10  
81Pärnu City Government(2006) Marknadsföringsmaterial, Pärnu Beach Promenade 
82 Worthington, B. (2003) Changes in an Estonian Resort- Contrasting Development Contexts Elsevier 
Science Ltd. sid. 379 
83 Worthington, B (2003). sid. 381 & 
www.Archipelago.nu/SKARGARD/SVENSKA/BALTICUM/gasthamn.htm 
84 http://www.hsr.se/sa/node.asp?node=41 
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bort från den kommunistiska stämpeln. De satsningar som gjorts för att lyfta fram 

strandområdet fick sitt erkännande då Pärnu år 1996 offentligt fick tillbaka titeln som 

Estlands Sommarhuvudstad. I juni år 2006 invigdes den nya strandpromenaden som nu 

hade blivit större och modernare.85     

Ur Ahmeds resonemang och enligt Kotlers et al tidigare beskrivna tredje lösning, att 

lösa problemet som orsakat negativa intryck, kan Pärnus förfarande motiveras. Den 

förorenade stranden bearbetades och fick ett allmänt och offentligt erkännande, dels genom 

Blue Flag samt att Pärnu utnämndes till Sommarhuvudstad vilket stärkte imagen, 

åtminstone på nationell nivå. 

Däremot kan viljan att återgå till 1930-talet ifrågasättas enligt Morgan et al, de menar 

på att det bland annat är viktigt att en image sammanfaller med besökarens intresse.86 Ur 

detta resonemang kan frågan ställas om det inte är riskabelt att vilja profilera sig efter en 

tidsepok (1930-tal) som utspelades för över 70 år sedan. Intressant blir att nu studera hur 

Pärnu profilerar sin strand idag, med tanke på att en överhängande uttalad vision är att 

attrahera en västerländsk publik.  

 

4.2 Marknadsföring – ett offentligt samarbete 

Idag använder Pärnu stad ett antal marknadsföringskanaler för att nå ut med budskapet om 

sin strand, bland annat genom webbsidor, tryckmaterial och events. Ett besök på 

www.visitparnu.com signalerar att stranden är en av stadens flagships. En baner högst upp 

på webbsidans förstasida skiftar i sex bilder och tre av bilderna föreställer Pärnus 

strandomgivning.87 Detta indikerar på att stranden är en viktig del i Pärnus profilering. En 

betydelsefull kugge i profileringen är även den tidigare nämnda strandpromenaden88. På 

ovan nämnda webbsida beskrivs denna promenad som en plats som bjuder in till 

romantiska promenader på stranden året om.89 Vidare finns en marknadsföringsbroschyr 

som helt fokuserar på strandpromenaden och dess utveckling, Pärnu Beach Promenade. 

Broschyren stärker även uppfattningen om att staden vill lyfta fram 1930-talets Pärnu, då 

majoriteten av broschyrens bilder skildrar just denna period. 

                                                 
85 http://www.visitparnu.com/index.php?id=248&L=5 
86 Morgan, N et al (2003) sid. 27 
87 www.visitparnu.com 
88 Bilaga 5, bild 1 
89 www.visitparnu.com/ndex.php?id=248&L=5 
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Kaido Koppel, berättar att strandpromenaden var ett stort projekt och att den är ett 

resultat av samarbete mellan olika departement inom staden. Koppel menar även att denna 

satsning direkt bidrog till att stärka turismnäringen i staden.90 Detta kan ses som ett steg i 

Pärnus platsmarknadsföringsstrategi. Här följer Pärnu Kotlers et al resonemang genom att 

de som har huvudansvaret för platsmarknadsföring är just den offentliga sektorn.91 Flera 

forskare, där ibland Kotler et al, belyser problemet att den offentliga sektorn ofta styrs av 

olika intressegrupper som arbetar efter egen vinning.92 I detta fall har dock samarbetet 

fungerat vilket strandpromenaden är ett bevis på.  

 

4.3 Pärnu Beach – i allas intresse 

Ett annat exempel på att strandpromenaden var ett lyckat projekt var att den uppskattades 

av lokalinvånarna. Kaido Koppel berättar om deras marknadsföringsstrategi som handlar 

om tre nivåer som måste vara i balans; lokalinvånarna, företagen och turismen. Koppel gör 

en liknelse till en stad i Grekland där det finns ett kasino som inbringar mycket pengar men 

som inte uppskattas av lokalinvånarna. Han berättar att så ville de inte ha det i Pärnu, utan 

en balans måste finnas mellan nivåerna.93 Under flertalet av de intervjuer vi gjorde och 

under konversationer med lokalbefolkningen framgick det tydligt att strandpromenaden var 

ett inslag i samhället som skapade stolthet, främst bland den yngre generationen. Frank 

Howie menar att en av de viktigaste uppgifterna som den offentliga sektorn har vid 

destinationsutveckling är att värna om lokalbefolkningen och arbeta efter deras intresse.94 

Konstaterbart är att utvecklingen av Pärnus strandpromenad gynnar alla aktörer och på så 

sätt förstärks stadens image och en förankring har således skett hos den inhemska 

befolkningen, både på lokal- och nationell nivå.   

 

4.4 Summering av Rigabuktens Florida 

Stranden är en viktig del av Pärnus imageskapande, främst under sommartid då staden 

intas av såväl inhemska som utländska turister. Saneringen av strand- och vattenområdena 

samt byggnationen av strandpromenaden visar på en vilja och drivkraft vilket har resulterat 
                                                 
90 Intervju med Kaido Koppel 2008-04-15.  sid. 10 
91 Kotler, P et al (1993). sid. 41 
92 Ibid., sid. 80 
93 Intervju med Kaido Koppel 2008-04-15. sid. 10 
94 Howie, F. (2003) Managing the Tourist Destination Thomson Learning, Cornwall. sid.184 
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i att Pärnu flertalet gånger erhållit utmärkelsen Blue Flag. Det har även fått till följd att 

staden fått erkännandet som Estlands sommarhuvudstad. Det framkommer tydliga 

tendenser att Pärnu försöker marknadsföra sig på liknande sätt som de gjorde på 30-talet. 

Detta måste dock sättas i relation till dagens föränderliga omvärld och moderna 

resemönster.
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5.  En gemytlig småstad – Pärnus arkitektur 

 
Många städer bygger sin turism kring arkitekturen då den visar på tradition och berikar 

kulturen. Att skydda arkitekturen är ett sätt att bevara en destinations historia.95 Att 

Estland under historiens gång tillhört många olika länder blir tydligt i Pärnus arkitektur 

som karaktäriseras av influenser från hansatiden, barock, köpmannabostäder, gammalrysk 

historisk stil, jugend och korsvirkeshus, för att bara nämna några. Vi ska i detta kapitel gå 

in på arkitekturens betydelse idag samt vilka åtgärder som vidtagits för att bevara 

arkitekturen sedan Estlands självständighet år 1991. 

 

5.1 Bibehålla den gemytliga småstaden 

Frank Howie menar att arkitekturen är av stor betydelse för en stad. Arkitekturen skapar en 

unik identitet som är viktig att behålla då den visar upp något annat än vardagen. Äldre 

byggnader har ett stort attraktionsvärde och det är viktigt att destinationsutvecklare 

utnyttjar denna aspekt vid profileringen av en destination.96 Howie menar vidare att en 

välbevarad arkitektur kan bidra till en utökad turism.97  

 Sedan självständigheten har de post- kommunistiska städerna allt mer börjat 

efterlikna de västeuropeiska. Det finns dock vissa fördelar i de lärdomar som kan dras ur 

de västerländska städernas utveckling. Slutsatser kan dras inte bara av de 

utvecklingsprocesser som har fungerat utan även av de processer som inte har fungerat.98 I 

exempelvis Sverige skedde det under 1960-talet en stor sanering, där äldre stadskärnor revs 

för att ge plats åt nya moderna hus.99 Detta medförde att stadskärnorna helt ändrade 

karaktär. Östeuropeiska städer så som Prag och Tallinn har kvar äldre stadskärnor vilket 

innebär att de inte genomgått en sådan sanering. Pärnu som är en gammal befästningsstad 

har efterlämningar kvar från denna tid som inte förstörts av sanering eller krig. Exempel på 

sådana byggnader är Tallinn Porten och Röda Tornet.100  

                                                 
95 Björk, C. Reppen, L. (2003) Så byggdes staden Ekblad & Co. Västervik. sid 76 
96 Howie, F. (2003) sid. 92 
97 Ibid., sid. 175 
98 Pichler-Milanovich, N (1994). The role of Housing Policy in the transformation process of Central- East 
European Cities. 31; 1097 i Urban Studies Journal  Ltd. Sage Publications., sid 1099 
99 Thufvesson, O (2006) Fjärde Staden- Place marketing Helsingborg Exakta i Hässleholm AB Hässleholm. 
sid.  49 
100 Bilaga 5, bild 2&4 
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 Howie menar att det är viktigt att nya moderna byggnader som inte ligger i fas med 

den övriga arkitekturen blir alltför dominerande då detta kan förstöra den lokala imagen.101  

Under åren har det byggts upp vissa modernare byggnader så som exempelvis stadsteatern 

Endla, uppförd 1967.102 Det finns få moderna byggnader i staden, de flesta har en äldre 

prägel. Anledningen till att inte fler har byggts beror framförallt på stadens vilja att behålla 

den unika prägeln som den befintliga arkitekturen i Pärnu bidrar med. Kaido Koppel 

förklarar detta genom att de inte ville vara som Tallinn med stora byggnader, utan de vill 

vara Pärnu med små gemytliga hus.103 I destinationsmarknadsföring är det viktigt att 

behålla och utveckla det populära med en plats. Det är vanligt förekommande att fokus 

främst hamnar på att utveckla och inte bevara det som lockar turister till platsen.104  Tiit 

Kask menar att ett sätt att behålla den småstadsprägel som Pärnu har idag är att locka till 

sig kreativa besökare. Besökare som uppskattar vacker småskalig arkitektur, historiska 

miljöer och en fridfull stämning, kvalitet framför kvantitet.105 

 

5.1.1 Sälja byggnader för att frigöra kapital 

Kaido Koppel berättar att kommunen bidragit med pengar för att rusta upp äldre byggnader 

till ursprungligt skick.106 Strategin att rusta upp äldre byggnader kan tolkas som en del av 

profileringsarbetet för att bryta med det kommunistiska förflutna. Enligt Derek Hall var 

viljan att bryta med sitt nära förflutna och skapa en ny image ett genomgående tema för de 

flesta CEE länderna efter självständigheten. De ville komma ifrån den gamla 

kommunistiska stämpeln för att på så sätt snabbare anpassa sig efter den västerländska 

marknaden.107  

Kommunen blev dock tvungen att sälja ut vissa offentliga byggnader för att frigöra 

kapital.108 En del byggnader, exempelvis gyttjebadsanstalten Mudaravila, ansågs vara 

särskilt betydelsefull och såldes inte ut.109 Mudaravila drevs i kommunens regi tills för 

några år sedan då byggnaden inte längre gick att förvalta på de knappa resurser som staden 

                                                 
101 Howie, W (2003). sid. 175 
102 www.parnu.ee 
103 Intervju med Kaido Koppel 2008-04-15. sid. 11 
104 Kotler et al (2006). sid. 728 
105 Intervju med Tiit Kask 2008-04-15. sid. 17 
106 Intervju med Kaido Koppel 2008-04-15.sid. 11 
107 Hall, D I Morgan, N., Pritchard, A. & Pride, R. (2003). sid. 92 
108 Worthington, B (2003). sid.  380 
109 Bilaga 6, bild 4 
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förfogade över.110 Att sälja byggnader var en strategi som kommunen snabbt insåg var ett 

allt för drastiskt tillvägagångssätt och slutade. Vissa byggnader återgick i kommunal ägo år 

1994 medan andra privatiserades eller utvecklades tillsammans med passande 

samarbetspartners. Även vissa hotell privatiserades, men detta skedde något senare. Ett 

annat exempel på viljan att bevara arkitekturen är Rannahotell som är ett av stadens äldsta. 

Hotellet kunde genom samarbete med utländska investerare återställas till ursprungligt 

skick.111 

 

5.1.2  Marknadsföring av ett öde lerbad 

Vid undersökningen av Pärnus turistbroschyrer går det, som vi tidigare nämnt, att tyda 

olika teman, däribland arkitekturen.112 Stadens olika byggnadsverk återfinns i stor 

utsträckning bland turistbroschyrerna och det är framförallt de historiska byggnaderna som 

lyfts fram, bland annat Ammende Villa, Ranna Hotell och Mudaravila som byggdes i 

början av 1900-talet och runt 1930-talet.  

Mudaravila är idag (år 2008) ständigt återkommande i marknadsföringsmaterial.113 

Byggnaden har dock stått tom de senaste åren. Anledningen är att kommunen inte har råd 

att driva byggnaden och hoppas nu på att sälja ut den till något privat företag. Att 

byggnaden tas i drift igen anses från kommunalt håll som viktigt då den utgör ikon för 

staden.114 Kotler et al styrker att det är betydelsefullt med speciella byggnader i en stad då 

associationer ofta görs till byggnader och monument.115 Vi vill här åter igen knyta an till 

diskussionen om missvisande marknadsföring där Kotler et al påpekar hur viktigt det är att 

marknadsföringen stämmer överens med verkligheten. Att Mudaravila för tillfället är 

stängt och ändå används så flitigt i marknadsföringen är alltså ett felaktigt sätt att bedriva 

destinationsmarknadsföring. 

  

                                                 
110 Intervju med Kaido Koppel 2008-04-15 sid. 7 
111 Worthington, B (2003). sid. 380-381 
112 Pärnu Product Manual 2008 & Estland 2008 Pärnu (2008) 
113 Estland 2008 Pärnu (2008) 
114 Intervju med Kaido Koppel 2008-04-15 sid. 7 
115 Kotler, P et al (1993). sid. 132  
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5.2 Bibehålla arkitekturen – en hårfin balansgång 

Jaan Ratnik menar att arkitekturen är en av de viktigaste styrkorna som Pärnu har då staden 

konkurrerar med andra destinationer.116  Kaido Koppel hävdar att det är viktigt att i 

framtiden bevara stadens unika prägel gällande arkitektur. Han menar att turister inte vill 

besöka en destination som är identisk med deras egen hemstad. Turister vill se nya 

annorlunda platser och målet är att Pärnu ska vara annorlunda.117 Här kommer än en gång 

Howies resonemang in då han belyser det attraktionsvärde som finns i arkitekturen.118 Vi 

anser att Howies resonemang verkar vara något som efterföljts i Pärnu som rustat upp 

befintliga byggnader. Detta innebär att restaureringen av byggnader måste fortsätta, 

däremot menar Koppel att det är svårt då kommunen fortfarande har begränsad 

ekonomi.119 Det finns dock andra tillvägagångssätt att rusta upp byggnader. Ranna Hotell 

är ett exempel där en utländsk investerare gått in och finansierat en upprustning. Fler 

sådana finansieringar kan hjälpa Pärnu att rusta upp stadens äldre byggnader. Vi vill här 

återknyta till vikten av att behålla den unika arkitekturen, vilket kan innebära problem om 

de tar in utländska investerare, och menar därför att det krävs en hårfin balansgång mellan 

investering och bevarning. För precis som Kotler et al menar fungerar en image bäst då den 

är annorlunda från andra destinationers image.120  

 

5.3 Summering av En gemytlig småstad   

Vad som framkommit ur analysen är att arkitekturen är vital i Pärnus profileringsarbete. En 

stark strävan finns att bevara den befintliga arkitekturen och det finns ett tydligt 

avståndstagande från storskalighet. Här finns möjligheter då utvecklingen av arkitekturen 

kan locka västerländska turister att besöka destinationen. Dock finns vissa hinder, till 

exempel knappa ekonomiska förutsättningar. Ytterligare aspekter som kan få 

problematiska konsekvenser för imagen är en brist på insikt hur viktigt det är med 

sanningsenlig marknadsföring. Ett framtida hot är om den växande turismen för med sig 

stora byggnads komplex vilket kan skada det ursprungliga arkitekturiska värdet. 

 

                                                 
116 Intervju med Jaan Ratnik 2008-04-17. sid. 9 
117 Intervju med Kaido Koppel 2008-04-25. sid. 11 
118 Howie, W (2003). sid. 117 
119 Intervju med Kaido Koppel 2008-04-15. sid. 7 
120 Kotler et al (1993). sid. 150 
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6. Året runt stad? 
 
Säsongsbaserade destinationer försöker förlänga deras säsonger för att på så vis få ett 

jämnare besöksantal under hela året. Ett vanligt tillvägagångssätt för att genomföra detta 

är att erbjuda attraktioner och festivaler för att därigenom få turister att överkomma viljan 

att endast besöka destinationen under sommarsäsong. 121  

 

Rein Ahas, professor i Human Geography vid Tartu Universitet, Estland, et al menar att 

turism är ett säsongsbaserat fenomen vilket grundas på klimatförutsättningar samt turisters 

helg- och semesterledighet. Säsongsturism leder till en uppdelning i hög- respektive 

lågsäsong där högsäsongen är populär och välbesökt medan lågsäsongen ofta glöms bort. 

Säsongsbaserad turism påverkar även den lokala ekonomin, den regionala utvecklingen 

samt välfärden. 122 Dock ser vi idag att allt mer destinationer försöker profilera sig som året 

runt städer. 

 Paralleller kan här dras till Bad Gastein som vid 1800-talets mitt fram till andra 

världskrigets slut främst var känd som kurort för ”Europas elit”. Efter andra världskriget då 

eliten istället besökte andra kurorter försökte Bad Gastein etablera sig som en 

vinterdestination.123 Bad Gastein kan ses som ett exempel på en kurortsdestination som 

lyckats utveckla en året runt stad. 

 Att försöka marknadsföra Pärnu som en året runt stad påbörjades i mitten av 1990-

talet. En så kallad event-kalender sattes samman för hela året, fortfarande med speciellt 

fokus på sommarmånaderna.124 Kaido Koppel menar att kommunen idag försöker attrahera 

besökare under lågsäsong genom aktiviteter på landet som exempelvis att paddla kanot, 

pimpla fisk eller besöka skyddade naturområden. En medvetenhet finns att det inte längre 

är staden Pärnu som ska locka turister utan destinationen Pärnu.125 Katrin Jaaska, 

marknadsföringsspecialist på kommunen, anser att Pärnu under höst, vinter och vår skulle 

kunna locka konferensgäster.126  År 2004 tillsattes Pärnu Konferensbyrå med syftet att just 

                                                 
121 Howie (2003) sid. 149 
122 Ahas et al (2006) Seasonal Tourism. sid. 898 
123 http://www.freetravel2austria.com/?cat=37  
124 Intervju med Tiit Kask 2008-04-15. sid. 14. 
125 Intervju med Kaido Koppel 2008-04-15. sid. 3 
126 Intervju med Kaido Koppel 2008-04-15. sid. 11 
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locka turister året runt. Konferensbyrån är en icke vinstdrivande organisation som hjälper 

till med att arrangera och planera konferenser i Pärnu.127 

6.1 En attraktiv marknadsföring av Året Runt staden? 

En önskan från Pärnu stad att vara en attraktiv destination året runt märks i den senaste 

utgåvan av marknadsföringsbroschyrerna, Pärnu Product Manual och Estland 2008 

Pärnu. Bilderna fokuserar inte enbart på sommaraktiviteter, en del bilder med vinter- och 

höstlandskap syns även i broschyrerna. Emellertid är dessa bilder få. I Estland 2008 Pärnu 

återfinns totalt 109 fotografier. Av dessa kan 13 fotografier placeras i kategorin höst- och 

vinterbilder. Av dessa 13 vittnar endast 3 stycken om aktiviteter.128 I katalogen, Pärnu 

Product Manual 2008, finns totalt 39 fotografier varav endast 3 kan klassas som höst- och 

vinterbilder.129  

 Om Pärnus vision att bli en året runt stad ska förverkligas krävs det att samarbetet 

mellan den offentliga och privata sektorn fungerar. Instanser vars uppgift är att främja 

denna form av samarbete är av yttersta vikt vid en fortsatt utveckling, framförallt vid 

utvecklandet av en året runt stad. Detta kommer vi att behandla i nästa stycke. 

 

6.2 Vikten av samarbete för en fortsatt utveckling 

Kotler et al menar på att den offentliga sektorn har huvudansvaret gällande 

platsmarknadsföring130 och Morgan et al anser att det är den offentliga sektorns roll att 

styra samarbetet mellan privata och offentliga organisationer vilka tillsammans ska skapa 

en attraktiv destination.131 Kotler et al menar vidare att intresset för att utveckla en 

destination kan komma från aktörer inom den privata sektorn, men ansvaret ligger 

fortfarande hos offentligt verkställande personer, exempelvis en stads borgmästare. För att 

kunna genomföra detta krävs en utvecklings- eller planeringsavdelning som har till uppgift 

att arbeta med destinationsutvecklingsstrategier och planer.132   

Ett år efter självständigheten startades det neutrala Pärnu Tourism Development 

Center, vars främsta uppgift var att starta upp ett samarbete med den privata sektorn, för att 

                                                 
127 Pärnu Product Manual 2008  
128 Estland 2008 Pärnu  
129 Pärnu Product Manual 2008  
130  Kotler, P et al (1993) sid. 41 
131 Ryan, C I Morgan,N., et al. (2003) sid. 70 
132 Kotler, P et al (1993) sid. 41 
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på så sätt utveckla turismen.  Dock uppstod svårigheter i samarbetet med kommunen som 

hade ett alltför ”sovjetiskt” och ”passivt” synsätt gällande turismutveckling.133 Tiit Kask 

var en av personerna i Pärnu Tourism Development Center. Han berättar att detta center 

lades ner av politiker 1998 då Pärnu ansågs vara en så pass stark och framgångsrik 

sommarstad att denna utvecklingsavdelning inte längre behövdes.134 Avvecklingen av 

Pärnu Tourism Development Center kan ses som oförenligt med Kotlers resonemang om 

platsmarknadsföring och den offentliga sektorn.  

 

6.2.1 Livonian Ring – ett steg i rätt riktning? 

Ytterligare ett steg för att locka turister året runt är att Pärnu har utvecklat ett samarbete i 

form av Livonian Ring som utöver estniska städer även innefattar vissa lettiska städer. 

Samarbetet innefattar sevärdheter och logimöjligheter utmed Rigabuktens kuststräcka.135 

Livonian Ring kan skapa en större tillgänglighet till Pärnu även under lågsäsong. Kaido 

Koppel skulle gärna se fler samarbeten som dessa. Hinder som då uppstår är en frekvent 

föränderlig politisk struktur.136 För att bli en året runt destination krävs det att 

destinationen utvecklar konkurrenskraftiga aktiviteter som attraherar turister. Aktiviteter 

som redan existerar på de marknader som Pärnu inriktar sig mot är inte unika och skapar 

därför ingen grund att utveckla en året runt stad på. 

 

6.3 Året Runt stad – en möjlighet? 

Även om offentlig sektor spelar stor roll för turismutvecklingen så har det tyvärr visat sig 

att den offentliga sektorn fattar ad hoc beslut och misslyckas samarbeta och kommunicera 

med involverade aktörer.137 Detta tyder på en bristande insikt att profileringsarbetet är en 

långsiktig process samt en bristande förståelse hur viktigt samarbetet mellan den privata 

och offentliga sektorn är i utvecklingen av en destination. 

  Försök har tidigare gjorts från kommunens håll att samarbeta med de Spa och 

Sanatorier som finns i Pärnu, främst för att tillsammans marknadsföra Pärnu. Tyvärr gick 

                                                 
133 Worthington, B  (2003) sid. 380 
134 Intervju med Tiit Kask 2008-04-15. sid. 26 
135 Livonian Ring – Pearl of Baltic Sea (2007) Aktaprint AS 
136 Intervju med Kaido Koppel 2008-04-15. sid. 4-5 
137 Hall, M (2005) Tourism Rethinking the Social Science of Mobility, Ashford Colour Press Ltd, Gosport. 
sid. 266-267 
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inte budskapet fram då involverade aktörer främst tänkte på egna intressen och inte på hur 

Pärnu som destination kunde gynnas av samarbetet. Kaido Koppel uttrycker sin besvikelse 

över detta, men menar att en förmodad lågkonjunktur kommer tvinga företag att börja 

samarbeta.138 Ska Pärnu lyckas attrahera turister året om krävs ett bättre samarbete mellan 

privat och offentlig sektor 

 

6.4 Summering av Året Runt stad 

Visionen om att utveckla Pärnu till en året runt destination framkommer tydligt, både i 

samtal med offentliga och privata aktörer. Precis som hos övriga centrala områden i 

profileringen av destinationen går det att urskilja en vilja och drivkraft att förändra 

destinationen. Utopin i sammanhanget är att attrahera besökare under alla fyra årstider. 

Detta mål ska uppnås genom att erbjuda diverse aktiviteter, exempelvis friluftsliv och 

konferensverksamhet.  Dock finns det ett antal hinder. Exempelvis krävs det en 

sammarbetsgrund att stå på, en grund som måste inkludera såväl privata som offentliga 

aktörer. Dessutom saknas det insikt i att destinationens flacka, geografiska läge, återfinns 

hos många andra destinationer runt omkring Östersjön, det vill säga unikhet saknas. 

 

                                                 
138 Intervju med Kaido Koppel 2008-04-16. sid. 8 
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7. Slutsats och reflektioner 
 

7.1 Pärnu get´s SWOT:ed -  Sammanfattning av summering 

Efter att ha analyserat de fyra områdena ska nu en summering göras av de interna och 

externa faktorerna som påverkar Pärnus profileringsarbete. Denna summering kommer att 

göras med hjälp av en SWOT- analys. SWOT- analysen kan ses som ett verktyg som kan 

användas för att utvärdera en plats139 eller ett företags styrkor, svagheter, möjligheter och 

hot. SWOT analysen består av två delar, en extern- och en intern del. Den interna delen 

ämnar undersöka destinationens styrkor och svagheter medan den externa syftar till 

möjligheter och hot i omgivningen.140 

 

              

 

                                                 
139 Kotler, P. et al. (1993) sid. 83 
140 Kotler, P. et al. (2006) sid. 92 

 

- Drivkraft 
- Historia  
- Kurort (Spa) 
- Sommarhuvudstad 
- Stranden 
- Arkitektur 

 

 

- Brist på insikt 
- Brist på nödvändig kunskap 
- Ekonomiska förutsättningar 
- Ingen politisk kontinuitet 
- Oklara samarbetsgrunder 
- Missvisande marknadsföring 

 

- Geografiskt läge 
- Förändrade resemönster 

 

- Ekonomisk stagnation 
- Stigande priser 
- Etablering av konkurrerande Spa 
- Förändrade  resmönster 

 

    Styrkor   Svagheter 

  Möjligheter          Hot 
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7.2 Slutsatser 
 
Med SWOT- analysen som grund kommer här för syftet relevanta slutsatser att presenteras 

med kopplingar till frågeställningen. 

I fallstudien framkommer det tydliga tendenser på en vilja och drivkraft hos den 

undersökta destinationen att anpassa sig till den västerländska marknaden. Anpassningen 

innebär både möjligheter och svårigheter. Möjligheterna ligger framförallt i att kunna 

attrahera ett bredare segment, vilket kan främja turismnäringen och därmed den lokala och 

regionala utvecklingen. Svårigheterna ligger främst i en ny konkurrenssituation, dels 

mellan inhemska aktörer, men även från geografiskt närliggande destinationer. Ytterliggare 

svårigheter är att en ökad efterfrågan medför stigande priser och eftersom de post- 

kommunistiska destinationerna länge konkurrerat genom låga priser måste de idag 

framställa nya sätt att attrahera besökare. Vi menar att det krävs en insikt i de aktuella 

segmentens efterfrågan, köpkraft samt resmönster för att få bukt på problemen med en 

ökad konkurrens och stigande priser.  

Strategin att i dagens profileringsarbete delvis utgå från en historisk framgångsrik 

tidsepok kan leda till bristande insikt i den moderna turistens beteende. Detta 

tillvägagångssätt kan innebära en problematik då förfarandet kan leda till skeva 

förhoppningar om vad turismen ska föra med sig och i värsta fall kan ett gap uppstå mellan 

turistens förväntade och upplevda värde. Det är därför viktigt att utveckla en image som 

ligger i fas med vad turister efterfrågar idag och inte vad de ville ha för 70 år sedan. 

Skapandet av Pärnu Tourism Development Center visade på viljan att utveckla 

turismnäringen. Att efter ett antal år avveckla centret, i samband med utmärkelsen Estlands 

sommarhuvudstad, tyder på brist på insikt och långsiktigt tänkande. Trots en positiv trend 

med utmärkelser och en växande turism finns det alltid möjligheter att vidareutvecklas. 

Speciellt gäller detta destinationer där turismen är ett område som kan bidra till lokal och 

regional utveckling. Bristande insikt, som tidigare nämnts gällande den moderna turistens 

beteende hade kunnat förebyggas om en långsiktig utveckling prioriterats under den senare 

delen av 1990-talet. 

Avsaknaden av en långsiktiga strategi beror delvis på den politiska situationen. Stor 

omsättning av politiker som under sina mandatperioder arbetar efter sina egna intressen 

innebär svårigheter att jobba vidare med en redan påbörjad utvecklingsstrategi.    
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Bristen på politisk kontinuerlighet hämmar även förmågan att skapa samarbeten 

mellan den offentliga och privata sektorn. Det i stor utsträckning uteblivna samarbetet 

leder till att ett holistiskt profilarbete kommer i skymundan. Bristen i detta nödvändiga 

samarbete beror på att det från offentligt håll inte lyckats lyfta fram de långsiktiga 

fördelarna som ett tätare samarbete skulle kunna innebära. Detta resulterar i att de privata 

aktörerna sätter kortsiktiga monetära resultat i första hand.   

Däremot visar fallstudien på att profileringsarbetet i vissa avseenden har varit 

lyckosamt. Satsningar på attraktioner med goda förutsättningar har gjorts. För 

falldestinationen bidrog omvandlingen av strandområdet starkt till att destinationen erhöll 

utmärkelserna Estlands Sommarhuvudstad och Blue Flag. Utmärkelser av detta slag, 

nationella som internationella, skapar positiv publicitet och ett allmänt erkännande, vilket 

har varit och är en faktor till varför turister väljer Pärnu som destination.  

Ytterliggare exempel på falldestinationens medvetna profileringsstrategi är dess 

tillvägagångssätt att restaurera gamla byggnader. Denna strategi visar på viljan att behålla 

och förvalta delar av stadens unika kulturella värde vilket är en kugge i 

destinationsutveckling. Motsägelsefullt är att denna möjlighet lades under den sovjetiska 

ockupationen. I Sovjetunionen anammades inte den sanering av stadskärnor som många 

andra länder i Europa genomförde främst under 1960-talet. Detta innebär att flertalet post-

kommunistiska städer har en gammal och attraktiv stadskärna som ur ett turistiskt synsätt 

är attraktiv. Konstaterbart är att det finns än mer möjligheter att lyfta fram arkitekturen för 

att attrahera utländska turister, då en stor del av dagens restrender går mot att utforska det 

annorlunda. Dock innebär en brist på kapital att detta arbete blir försvårat. En lösning 

skulle kunna vara att samarbeta med utländska investerare i större utsträckning.  

En hög prioritering på dagens profileringsagenda är att utveckla staden till en året 

runt destination. Dock saknas det tillräckliga grunder för att genomföra denna satsning. Vi 

vill här påvisa att det krävs aktiviteter som så pass unika för att det överhuvudtaget ska bli 

möjligt att attrahera turister året om. Längdskidåkning och att pimpla fisk är inte så pass 

unika aktiviteter att det kan locka ett internationellt segment, vilket är den uttalade önskan. 

Det krävs således unika satsningar som är svårimiterbara och platsspecifika, för att denna 

vision ska bli realitet.  

För falldestinationen och likvärdiga destinationer måste faktumet bli förankrat att 

budskap som genom strategisk marknadsföring förs fram måste vara verklighetsförankrat. 

Under fallstudiens gång uppkom ett antal exempel på att marknadsföringen inte stämde 
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överens med verkligheten.  Detta kan vara förödande för en destination, speciellt för en 

post- kommunistisk destination där imagen är i uppbyggnadsfasen. Bristen på insikt 

gällande marknadsföringsmetoder kan förklaras av brister i relevant kunskap, praktiskt 

erfarenhet samt knappa ekonomiska resurser. Bristen på kunskap har sin grund i att de 

gamla kommunistiska lärorna inte stämmer överens med det moderna ”västerländska” 

sättet att tänka. 

Som synes uppstår det både svårigheter och möjligheter under profileringsprocessen, 

vilket leder oss till nästa del av avsnittet. Här kommer rekommendationer ges till 

falldestinationen och till destinationer i liknande situation, gällande vad de bör tänka på 

under det framtida profileringsarbetet.  

 

7.3 Rekommendationer samt förslag på framtida forskning 

Praktiska rekommendationer att ta i beaktelse vid framtida post- kommunistisk 

profilering och destinationsutveckling: 

• Sondera noggrant de marknader som avses att bearbetas. Tillämpa 

marknadsundersökningar för att få kännedom om vad de potentiella turisterna 

efterfrågar. Tillkommande kostnader är motiverbara då satsningen kommer 

generera ur ett långsiktigt perspektiv. Ta om så krävs in konsulter inom området.  

 

• Offentlig sektor måste arbeta än hårdare med att få privata aktörer att förstå att 

gemensam destinationsutveckling och profilering kommer att gynna alla 

inblandade.  

 

• Profilering i alla dess skepnader måste vara gestaltningar av verkligheten. Brister 

här kan slå hårt mot den pågående profileringsprocessen.  

 

• Tillämpa benchmarking på liknande destinationer för att komma till kännedom vad 

som är gångbara koncept. Främst med avseende gällande satsningar för att bli en 

attraktiv året runt stad.  
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Förslag på framtida forskning 

Efter undersökningens gång har ett antal intressanta områden uppenbarat sig för oss, som 

vi anser vore intressanta att rikta intresse mot. Två aspekter anser vi vara av särskilt 

intresse. Eftersom vi träffade flertalet personer i ledande befattningar, väcktes intresse att 

vidare undersöka post- kommunistiska ledarskapsstilar, för att därefter erhålla en större 

förståelse för vilka bakomliggande motiv som profileringen grundar sig på. En andra 

aspekt som är sammanlänkad med den föregående, är att studera hur ett post- 

kommunistiskt land uppfattar sig självt i relation till Västeuropa.    
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Bilaga 1 

Intervjuguide 1 

Tiit Kask, research fellow at Pärnu Collage, University of Tartu  

 

 Berätta vilka vi är och vårt syfte med intervjun   

 Fråga om det är det ok om vi spelar in. 

 Fråga om det är ok att publicera det som kommer att sägas. 

 Är det okey att använda namn i publikationen? 

 

1. Can you tell us your name and your profession?  

2. For how long have you been involved  in the  development of Pärnu? 

Generally 

3. Which do you think is the target segment for Pärnu county?  

4. What difficulties and possibilities have the tourism in Pärnu met after the 

independence? 

5. How has Pärnu been able to position itself so well after the regained independence?  

6. What role have the government played in the development of Pärnu as a summer 

resort, with Spas and Sanatoriums? 

7. You mentioned, in one of your articles, cooperation between public and private 

sectors; could you explain more about this cooperation? (sid 7) 

8. In a newspaper from 1914 it is mentioned that the European culture “can work 

miracles” with the weak Estonian”. Can you precise what this means? (Sid 7-8) 

9. There seems to have been many comities with the aim to rebuild Pärnu. From 

where did these initiatives com from? (ex Pärnu bathing and plantation comitie)   

10. What are the pros and cons with the transition to market economy? (Sid 17) 

Service and Independence 

11. Do you think that the service towards tourists has changed due to the 

independence? 

12. Can you point out the most obvious changes?   
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13. How do you think the level of service is in the service industry in Pärnu compared 

to the service industry in Sweden? 

14. How has Pärnu as a city and the Spas developed during the last 20 years since 

independence? 

15. What do you think are the main differences between tourists today and tourists 

during the Soviet era?  

16. In one of your articles you mention image building strategies. What are the four 

most important “corner stones” in this strategy?  (s.2) 

17. What do you think people associate Pärnu with? 

18. What kind of image did Pärnu have before the independence? 

19. What kind of image would you like Pärnu to have in the future?  

20. Did any administrative and/or organisational changes occur related to tourism after 

the independence? (reorganization) 

21. If yes. What kind of changes? 

22. What was the focus on tourism development directly after the independence? 

23. Where there any obstacles for the development of tourism at that point?  

24. We have understood that Pärnu has been influenced by western European culture? 

25. Could you explain why this is? How did the city get those western influences? 

26. And, how has western European culture spread in Pärnu?  

27. Do you think that in the future, influences from the west will replace domestic 

culture? 

Marketing 

28. How did Pärnu market itself towards tourists before the independence? 

29. From your point of view how is Pärnu working for new visions and solutions for 

development and marketing? (s.3)  

30. Right after the liberation, where there any difficulties/ or lack of knowledge 

concerning service and marketing?   

31. What do you think is effective marketing? What is effective for Pärnu? 

32. Has the marketing changed after the independence? (If yes) how has it changed? 

33. At a municipality level, are there many employees working here who also worked 

here during the Soviet era? Was it easy for them to adapt to the “new system”? 
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34. What do you think is the most favourable things that makes Pärnu competitive in 

Europe? 

35. In one of your articles, you mention quality path, quality destination and quality 

visitors. What do you mean by this? 

36. How do you think is the best way to maintain “the culture of Pärnu” when the 

tourism flows increases? 

37. Where do you see Pärnu in 20 years, concerning tourism? 
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Bilaga 2 

Intervjuguide 2 

Kaido Koppel, Head of Development Department, Pärnu City Government 

 

 Berätta  vilka vi är och vårt syfte med intervjun   

 Fråga om det är det ok om vi spelar in. 

 Fråga om det är ok att publicera det som kommer att sägas. 

 Är det okey att använda namn i publikationen? 

  

1. Can you tell us your name and your profession?  

2. For how long have you worked at Pärnu City Government? 

3. Did you need any specific criteria’s to get you job?  (Any earlier knowledge or 

specific jobs?) 

Generally 

4. How many are working with tourism at a municipality level in Pärnu? 

5. What is your vision for Pärnu in the future, concerning tourism? 

6. Which is the target segment for Pärnu county?  

7. What difficulties and possibilities have the tourism in Pärnu met after the 

independence? 

8. In a region like Pärnu county, with a  growing flow of tourist, it must be important 

for the city to find a sustanble level, between profitalbility and the maintendence of 

the “genuiune and  cultural” Pärnu.?  

9. How do you at government level work with this kind of  capacitys matters?  

Service & Independence 

10. Do you think that the service towards tourists has changed due to the 

independence? 

11. Can you point out the most obvious changes?   

12. Do you get any type of feedback from the tourists visiting Pärnu? 

13. If yes. How do you use this feedback? (to improve work etc) 

14. How has Pärnu as a city and the Spas developed during the last 20 years since 

independence? 
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15. What do you think are the main differences between tourists today and tourists 

during the Soviet era?  

Destination Branding  

16. What kind of image did Pärnu have before the independence? 

17. After the independence, how did  Pärnu city begin the work with creating a new 

brand image?  

18. Was there any obstacles in this process? 

19. What kind of image does Pärnu have today?  

20. What do you think people associate Pärnu with?  

21. What kind of image would you like Pärnu to have in the future? 

22. Did any administrative and/or organisational changes occur related to tourism after 

the independence? (reorganization) 

23. If yes. What kind of changes? 

24. What was the main focus on tourism development directly after the independence? 

25. We have understood that Pärnu has been influenced by western European culture? 

26. Could you explain why this is? How did you get those western influences? 

27. And, how has western European culture spread in Pärnu?  

28. Do you think that in the future, influences from the west will replace domestic 

culture? 

Marketing 

29. How did Pärnu market itself towards tourists before the independence? 

30. How are you marketing Pärnu today? 

31. Direct after the independence, where there any difficulties/ or lack of knowledge 

concerning service and marketing?  

32. How did Pärnu City Government get the knowledge?  

33. What do you think is effective marketing? 

34. Has the marketing changed after the independence and how has it changed? 

35. At a municipality level, are there many employees working here who also worked 

here during the Soviet era? 

36. Do you cooperate with the Spas and the Sanatoriums in the region to develop the 

tourism? 

37. How do Pärnu City cooperate with foreign travel agencies? 
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Bilaga 3 

Intervjuguide 3   

Jaan Ratnik, Member of the Management Board Sanatoorium Tervis / Tervise Paradise 

 

 Berätta  vilka vi är och vårt syfte med intervjun   

 Fråga om det är det ok om vi spelar in. 

 Fråga om det är ok att publicera det som kommer att sägas. 

 Är det okey att använda namn i publikationen?  

 

 

1. Can you tell us your name and your profession?  

2. For how long have you worked at Tervis? 

3. Did you need any specific criteria’s to get you job?  (Any earlier knowledge or 

specific jobs?) 

 

Generally 
4. How many employees’ works in the organization? 

5. How many visitors do you have yearly? 

6. What kind of visitors, sex, age, nationality?  

7. Which is your target segment?  

8. Who or what organisation is the owner of Tervis today? 

9. Can you give us a brief description about the ownership of Tervis since it was 

established?  

10. What difficulties and possibilities have you met (or spas in general) after the 

independence? 

 

Service & Independence 
11. What is your view about “service”? Both towards customers and employees.  

12. Do you think the service aspect is important in your business? (example?)  

13. If a customer is unpleased with something during their stay, how do you handle this 

situation?  

14. Do you have specific routines for this?  
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15. Have the service concept changed over the last 20 years, since the independence 

from the Sovjetunion?  

16. Can you point out the most obvious changes?   

17. We have read that during the Soviet era,  soldiers and workers was the primary 

customers in SPA and sanatorium.  

18. Was this also the case for Tervis? 

19. What do you think are the main differences between those kind of customers and 

customers who visits you today?  

20. Did Tervis have to make any other changes due to the independence?  

21. What kind of image do you have today? (what do you think people associate Tervis 

with?) 

22. What kind of image did you have before the independence? 

23. What kind of image would you like to have in the future?  

24. Do you have any internal service education for the employees?  

25. What kind of education?  

26. How do you define quality? 

27. Who at Tervis mainly works with quality? 

28. How was quality defined during the Soviet era? 

29. Today, do you think that your business have been influenced by western European 

culture?  

30. If, yes. How did you get those western influences? 

31. Do you think that in the future, influences from the west will replace domestic 

culture? 

 

Marketing 
32. What nationality did the customers have before the liberation?  

33. On witch premise did they the come to Tervis? (Holiday? Health reasons?) 

34. How did you reach those costumers? (External marketing or did they just know 

about you?)  

35. How do you market yourselves to reach customers today? 

36. What are the biggest differences regarding marketing today compared to marketing 

20 years ago? 

37. The independence must have meant more possibilities to market your business?  
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38. Direct after the independence, where there any difficulties/ or lack of knowledge 

concerning service and marketing?  

39. If yes. How did you get the knowledge?  

40. What do you think is effective marketing? 

41. Do you think that your employees who meet the customers are a part of the 

marketing process? 

42. What do you think the future will look like at Tervis and Spa/Sanatory in general? 
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Bilaga 4 

Intervjuguide 4 (ostrukturerad intervju) 

 

1. Could you tell us about ..... ownership? 

2. Can you describe the tourism development from the independence until today? 

3. What difficulties and possibilities has ..... met after the independence?  

4. Where there any organisational changes due too the independence? 

5. What do you think are the main differences between toursits today and before the  

6. independence? 

7. Can you se any behavioural changes among the tourists, since the independent? 

8. What’s your view about good service?  

9. How has the service changes over the last 20 years?  

10. How was the service before the independence?  

11. Do you have any specific routines concerning complains from guests? 

12. Do you have any specific service education or the employess?  

13. Do you have a lot of domestic visitors? 

14. How do you market ..... to different countries? 

15. How do you market ..... market inself today? 

16. What do you think is the best marketing channel for ..... today? 

17. From where do ..... get influences? 

18. What makes Pärnu a competitive destination?  

19. How to you cooperate with the owner, the city government?  

20. Could the heritage (cultural) be damaged due to masstourism? 

21. Name the most positive effects with the growing tourism?  

22. Name the most negative effects with the growing tourism? 

23. Have you seen a radical change in the way Pärnu city and business in the area 

market them selves against domestic and international tourist? 

24. To what degree do you use the leisure possibilities in Pärnu? Such as SPA: s etc. 
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Bilaga 5  

 

Bild 1 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Bild 1(Källa: http://www.visitparnu.com/index.php?id=248&L=5) 
 

 
 
 
 

Bild 2             Bild 3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Bild 2 (Källa: http://www.visitparnu.com/index.php?id=132&L=5) 

Bild 3 (Källa: http://picasaweb.google.com/tulisild/PRnuMyHome/photo#5089237141582712754) 
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Bilaga 6 

Bild 4 

Bild 4 (Källa: Estland 2008 Pärnu (2008). Sammanställd och publicerad av Pärnu Stadsförvaltning & Stiftelsen Pärnumaa Turism. 

LaFamilia AD, Folger Art) 


