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Abstract 
This paper examines international tourists information needs before, during and after a visit in 

the Stockholm archipelago, where the case of analys is based on the collaborative project 

Stockholm Archipelago. The purpose is to gain a better understanding for the information 

needs in relation to Stockholm Archipelagos strategies towards digital information that creates 

value-in-use for the tourist experience in the Stockholm archipelago. The study is based on 

interviews with international tourists and people within the project Stockholm Archipelago. 

The study takes a service management-perspective; outside-in to understand customers' needs 

for information before, during and after a visit to the archipelago. The survey shows that 

tourists' information needs are the same and that Stockholm Archipelagos digital services 

supports the needs, but how the tourists want to receive information differs. This is because 

value-in-use is primarily created through digital channels with user-generated content that is 

more individualized. 
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Sammanfattning 

I denna uppsats undersöks internationella turisters informationsbehov före under och efter ett 

besök i Stockholms skärgård där fallet utgår från samverkansprojektet Stockholm 

Archipelago. Undersökningens syfte är att få en ökad förståelse för informationsbehov i 

relation till Stockholm Archipelagos utformning av digitala informationstjänster som skapar 

bruksvärde för turistupplevelsen i Stockholms skärgård. Undersökningen grundar sig på 

intervjuer med internationella turister och anställda inom ramen för projektet Stockholm 

Archipelago. Studien utgår från service-perspektivet; utifrån-och-in med fokus på förståelse 

för kundernas informationsbehov före, under och efter ett skärgårdsbesök. Undersökningen 

visar att turisternas gemensamma informationsbehov och att Stockholm Archipelagos digitala 

tjänster stödjer behoven men hur turisterna vill erhålla informationen skiljer sig åt. Detta för 

att bruksvärdet främst skapas genom digitala kanaler med användargenererat innehåll som är 

mer individanpassat.  

 

 

 

Nyckelord: Informations- och kommunikationsteknik, Digitala strategier, digitala kanaler, 

tjänstedesign, utifrån-och-in, bruksvärde 
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1. Inledning 

Inom turism har informations- och kommunikationsteknik (IKT) haft en betydande roll för 

tillgänglighet till information och hur människor planerar och konsumerar sina resor (Xiang & 

Gretzel 2010). En av de största trenderna för IKT idag är övergången till mobila enheter och 

det faktum att vi ständigt är uppkopplade gör att information går att nå var som helst och när 

som helst (Valacich & Schneider 2016, s. 37). Turistbranschen är den bransch där rikligast 

mängd av information förekommer (Li et. al 2016). I och med att samhället blir alltmer 

digitaliserat sätts individen i centrum vilket i sin tur leder till en ökad individualisering som 

påverkar verksamheter på en ny nivå. Individens beteendeförändringar har skapat ett kund- 

och individanpassat samhälle vilket har förändrat synen på vad som förväntas i relationen 

mellan verksamheter och kunder inom produktion av produkter och tjänster. Detta medför att 

människor förväntar sig ett individanpassat erbjudande (Digitaliseringskommissionen 2016, s. 

28). I och med det ökade beroendet av IKT i samhället har den traditionella turisten förändrats 

(Gretzel et al. 2015). Då service och tjänster idag medieras alltmer av teknik finns ett större 

behov av tjänstedesign för att förmänskliga och underlätta för den tekniska interaktionen. Ett 

verktyg för att skapa förståelse för kunden inom tjänstedesign är kundresor som hjälper 

tjänsteleverantören att förstå upplevelser av tjänst eller process utifrån kundens perspektiv 

före, under och efter (Reason, Lavrans & Flu 2015).  

 

Stockholms skärgård består av cirka 30 000 öar, kobbar och skär och är en av de största i 

världen. Trots detta är Stockholms skärgård inte välkänd internationellt (Tillväxtverket 2016). 

Turistnäringen är en viktig faktor för Stockholms skärgård då den genererar sysselsättning 

och ger plats för nya företag. Satsningar görs för att få Stockholms skärgård till en året-runt-

destination som en utgör en viktig del i Stockholmsregionens utveckling med storstaden och 

skärgården i samverkan (Länsstyrelsen Stockholm 2015). Då människor idag förväntar sig 

digitala tjänster och mer effektivitet med hjälp av teknik (Neuhofer, Buhalis & Ladkin 2014) 

fokuserar denna studie på vilka informationsbehov som finns hos internationella turister före 

under och efter ett besök i Stockholms skärgård där fallet utgår från samverkansprojektet 

Stockholm Archipelago som har för avsikt att stärka besöksnäringen i Stockholms skärgård 

och göra skärgården till en året-runt-destination (Tjänstebeskrivning 2014).  

 

En digital satsning gjordes år 2014 av Skärgårdsstrategin som var en förstudie till projektet 

Stockholm Archipelago för att stärka internationell turism genom en gemensam plattform som 

synliggör utbudet i skärgården (Pressrelease 2014). Den digitala satsningen resulterade i en 
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webbplats som idag drivs av samverkansprojektet Stockholm Archipelago där ett krav i 

projektet har varit att marknadsföra destinationen för att öka attraktionskraften för 

internationella besökare (Skärgårdsstrategin 2015). I och med individens förväntningar och 

beroendet av IKT ställs också högre krav på företags affärsmodeller för att kunna möta 

kundernas förväntningar och uppnå framgång. Detta kräver att företag är närvarande i digitala 

medier för att sprida kunskap och lyfta fram relevant information till sina kunder och därmed 

hjälpa dem att uppnå sina mål eller lösa problem. Därmed skapas ett mervärde för kunden 

(Wirtén 2016). En digital strategi bör utgå från ett tydligt syfte och mål genom att använda 

och utnyttja möjligheterna med digital teknik som hjälpmedel. En strategi är en plan för 

utveckling av förändringar som under tid ska följas upp för att strategins mål ska uppnås 

(SOU 2016:89, s. 155). Studien utgår från ett service-perspektiv som är ett kundinriktat 

perspektiv där en förutsättning är att tjänsteleverantören skapar förståelse för sina kunder för 

att stödja och hjälpa kunderna att uppnå sina mål i deras processer och därmed skapa 

bruksvärde (Grönroos 2015, s. 9).  

 

 

1.1 Syfte och frågeställning 
Undersökningen har för avsikt att bidra till förståelse för internationella turisters 

informationsbehov och vad som skapar bruksvärde i digitala kanaler under ett besök i 

Stockholms skärgård. För att sätta studien i kontext utgår fallet från samverkansprojektet 

Stockholm Archipelago för att skapa förståelse för hur deras digitala strategier möter och 

stödjer målgruppens behov samt hur deras digitala kanaler skapar bruksvärde för 

turistupplevelsen i Stockholms skärgård. Därmed är förhoppningen att studien kan bidra till 

kunskap kring digitala strategier utifrån ett service-perspektiv med inriktning på informations- 

och kommunikationsteknik inom turism. 

 

● Vilka informationsbehov har internationella besökare före, under och efter ett 

skärgårdsbesök och hur är dessa informationsbehov relaterade till faktorer som 

skapar bruksvärde genom digitala kanaler? 

 

● Hur ser digitala strategier ut för informationstjänster om Stockholms skärgård och 

hur stödjer eller stödjer inte dessa strategier skapandet av bruksvärde för 

internationella turister före, under och efter ett skärgårdsbesök? 
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2. Bakgrund 
Nedan följer bakgrund till hur informations- och kommunikationsteknik påverkat turism samt en 
bakgrund till fallet för denna studie.  
 
2.1 Informations- och kommunikationsteknik inom turism 
Införandet av IKT inom turism underlättar och stödjer upplevelser vilket gör att nya typer av 

turistupplevelser växer fram. Detta har också gjort att planeringen av resor förändrats och 

människor förväntar sig idag digitala tjänster och mer effektivitet med hjälp av teknik 

(Neuhofer, Buhalis & Ladkin 2014). Internet tillåter användare att bedöma olika alternativ 

genom webbplatser, sociala medier och applikationer när det gäller turistmål, priser och 

resvägar vilket påverkar användarnas beteende och beslutsprocess (Minghetti & Buhalis 

2010). Sociala medier som representerar användargenererat innehåll har en viktig roll inom 

ramen för reseplanering då det kan underlättar turistens beslutsprocess då sociala medier 

tillåter turister att dela sina erfarenheter och synpunkter på olika sätt, till exempel genom 

bilder eller filmklipp. Sociala medier har en större slagkraft än turistinformation som 

tillhandahålls av företag inom branschen (Xiang & Gretzel 2010).  

 

Webbplatser och sociala medier möjliggör att turister kan interagera med organisationer på ett 

annat sätt än tidigare och kan genom individanpassade och personliga inställningar skapa en 

mer personlig service genom att välja information för speciella behov och önskemål. Detta 

leder till ett ökat engagemang för turister då det blir enklare att kommunicera med andra och 

de blir medskapare i online världen vilket skapar nya former av turistupplevelser. Turistens 

fysiska upplevelse kan berikas ju mer engagerade de är för teknik och online plattformar 

(Neuhofer, Buhalis & Ladkin 2014). Ett exempel på ett framgångsrikt system för att skapa 

värde för besökare är HGRM, Happy Guest Relationship Management, en mobil plattform 

som tillhandahåller interaktion gäster och personal emellan och förser hotellgäster med 

personlig information före, under och efter vistelsen. Gästerna kan utifrån sina önskemål 

kommunicera sina personliga preferenser före och under vistelsen samt få återkoppling efter 

vistelsen. Systemet gör att personalen på hotellet på ett enkelt sätt kan se vad kunderna vill ha 

samtidigt som det skapar ett personligt värde för kunden före under och efter besöket (ibid.). 
 
2.2 Digital satsning för Stockholms skärgård 
År 2011 påbörjades förstudien Skärgårdsstrategin, ett samarbete mellan Länsstyrelsen, 

Stockholms stad, Landstinget, skärgårdskommunerna och nyckelaktörer i Skärgården för att 
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se över en långsiktig utveckling av besöksnäringen Stockholms skärgård (Skärgårdsstrategin i 

praktiken 2015). I förstudien konstaterades det att besöksnäringen i Stockholms skärgård inte 

utvecklats i rätt riktning under senaste decenniet; “Medan Stockholms besöksnäring vuxit och 

växer kraftfullt har skärgården stått mer eller mindre stilla, och säsongsproblematiken har 

inte kunnat stävjas.” (Skärgårdsstrategin förstudie 2012). Förstudien Skärgårdsstrategin 

syftade till att skapa en gemensam utvecklingsstrategi för ökad kunskap och engagemang för 

medverkande parter i strategin (ibid.) samt ett fokus på internationella besökare 

(Skärgårdsstrategin 2012).  

 

Skärgårdsstrategin gjorde en undersökning för att kartlägga vad besökare ansåg om 

skärgården. Resultatet visade på att intresset för att besöka skärgården var stort och att 

majoriteten var positiva och hade stora förväntningar inför besöket, dock efterfrågade 

besökarna mer information om skärgården och vad man kan göra där samt mer information 

både före och under resan. Undersökningen genomfördes med besökare i Stockholms 

innerstad och besökare i skärgården (Skärgårdsstrategin 2012). I en tid där det finns ett 

växande behov av information och kommunikation belyser Li et. al (2016) vikten av personlig 

och tydlig information som är utformad för att möta turistens krav och önskemål. Skärgårdens 

miljö är beroende av dess transportmöjligheter. I och med den utvecklade transportindustrin 

runt om i världen som är kopplade till Internettjänster blir resenärer mer medvetna om de 

möjligheter som finns och kräver därmed billigare samt lättillgängliga resor till olika 

destinationer (Minghetti & Buhalis 2010).  

 

Ett projektmål för Skärgårdsstrategin var att skapa en gemensam digital plattform för att 

marknadsföra skärgården internationellt (Skärgårdsstrategin 2012). Skärgårdsstrategin gjorde 

år 2014 en digital satsning för Stockholms skärgård genom att lansera en ny webbplats, 

www.stockholmarchipelago.se. Webbplatsen samlar och tillgängliggör hela skärgårdens 

utbud av turistupplevelser vilket enligt Lars Berlin, ordförande i skärgårdsstrategin, tidigare 

har varit svårt och är en del i en regional satsning på destinationsutveckling (Pressrelease 

2014). Webbplatsen är framtagen i samarbete mellan Nynäshamn kommun, Haninge 

kommun, Nacka kommun, Värmdö kommun, Vaxholms stad, Österåkers kommun, Norrtälje 

kommun, Östhammars kommun, Stockholm Visitors Board, Stockholms läns landsting, 

Länsstyrelsen i Stockholms län samt Skärgårdsstiftelsen i Stockholms län och är en kanal för 

att synliggöra och visa upp vad destinationen Stockholms skärgård har att erbjuda (Stockholm 

Archipelago u.å.). 
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2014 startades projektet Stockholm Archipelago som tog vid efter förstudien 

Skärgårdsstrategin. De som medverkar i samarbetsprojektet har för avsikt att stärka 

besöksnäringen i Stockholms skärgård och göra skärgården till en året-runt-destination 

(Tjänstebeskrivning 2014). Då beroendet av IKT ökar hos individer studeras fallet Stockholm 

Archipelago, hur deras digitala satsning och digitala strategier möter turisternas förväntningar 

i digitala kanaler.  

 

 
3. Tidigare forskning och teori 
Studien fokuserar på att undersöka internationella turisters behov före, under och efter ett besök i 

Stockholms skärgård. Detta fokus utgår från fallet Stockholm Archipelago för att undersöka deras 

digitala strategier riktat till deras målgrupp. Nedan följer tidigare forskning och teorier som är av 

relevans för detta fokus; turisters informationsbehov i digitala kanaler, behovet av tjänstedesign och 

ett utifrån-och-in perspektiv inom turism för värdeskapande.  

 
3.1 Tidigare forskning 

3.1.1 Turisters Informationsbehov i digitala kanaler 
I ett tidigt skede av en beslutprocess, det vill säga i före-fasen inför ett researrangemang, 

menar Hwang, Jani & Joeng (2013) att tidigare studier visar på turistens behov av att söka 

efter funktionell information som hjälper turisten att fatta ett beslut. Funktionella behov 

benämns som fyra komponenter, produktkännedom, osäkerhetsminskning, effektivitet och 

allmännytta. Produktkännedom innebär att turisten utökar sin kännedom om reseprodukter 

utifrån den nuvarande kännedomen. Osäkerhetsminskning syftar till att minska turistens 

osäkerhet för produkten före det beslutfattande valet. Effektivitetsbehovet driver turisten till 

att söka information för att spara tid, som resvägar och logistikinformation som effektiviserar 

resan. Effektivitetsbehov uppträder ofta i det senare stadiet av planerandefasen, när ett beslut 

redan tagits för ett researrangemang. Slutligen syftar allmännytta till turistens behov för den 

ekonomiska kostnaden i förhållande till nyttan. Dessa faktorer i beslutsprocessen är naturlig 

då turisten vill minimera riskerna för eventuella negativa resultat för resan (ibid.).  

 

Under den fas turisten överväger att göra ett beslut uppkommer ofta tvivel. Detta påverkar 

informationsbehovet vilket driver turisten till att söka mer information kring ändamålet för att 

underlätta beslutsprocessen. I den senare delen av beslutsprocessen gör turisten en intensivare 
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informationssökning, ofta från informella informationskällor som bekanta eller i turistforum i 

digitala kanaler. Informella informationskällor blir en tillförlitlig och viktig del i processen för 

att undvika risker och förbättra och effektivisera upplägget inför resan (Hwang, Jani & Joeng 

2013).  

 

Hur och vilken information turister söker efter på Internet varierar och beror på olika faktorer 

hos individen och dennes behov. Hur turisten söker information styrs bland annat av tidigare 

erfarenheter, motivation till att resa, ålder, inkomst och nationalitet. Andra faktorer som 

internetvana och personlighetsdrag kan också påverka hur en turist söker information på 

Internet (Jani, Jang & Hwang 2013). Informationsbehoven skiljer sig åt beroende på i vilken 

fas resenären befinner sig i, före under eller efter resan. Inför planering av en resa är 

tillgången till information en av de viktigaste beståndsdelarna för att ta ett beslut. Generellt 

för turister är de vanligaste sökningarna på Internet om destinationer, aktiviteter, sevärdheter 

och boende (ibid.).  

 

Enligt Hwang, Jani och Joeng (2013) visar studier på att word-of-mouth (WOM) påverkar 

turistens beslutprocess, både fysisk WOM men också i digitala kanaler. WOM-effekten i 

digitala kanaler kallas också för User Generated Content (UGC), användargenererat innehåll, 

och allt fler studier tyder på att digitala kommunikationskanaler mellan turister påverkar 

turisters beslut i planeringsfasen. I dessa kanaler är turistens största behov kännedom över 

destinationsvarumärket. Detta kan bero på att uppfattningen över destinationens varumärke 

överensstämmer med turistens mentala bild. Vid detta skede vill turisten förstärka och öka 

den befintliga kännedomen kring varumärket vilket driver turisten till informationssökning i 

kommunikationskanaler turister emellan (ibid.).  

 

Branschleverantörer bör värdera hur den aktuella destinationen uppfattas av turister för att 

marknadsföra skräddarsydd information för potentiella turister. Det är också viktigt att i ett 

tidigt skede involvera personal på operativ nivå samt brukarna, det vill säga turisterna,  

då de som arbetar nära slutkunderna har en väsentlig roll för att påverka kundens upplevda 

värde genom en lyckad service (Häikiö & Koivumäki 2016). För att förstå turisternas 

informationsbehov bör en förståelse skapas för deras beteende genom att kartlägga vilken typ 

av information de söker efter och hur de går tillväga (Hwang, Jani & Joeng 2013). Andra 

faktorer som påverkar hur en turist söker information varierar beroende på personlighetsdrag 

och Internetvana. Dessa faktorer är viktiga att ta hänsyn till i utformning av plattformar online 
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för att attrahera och behålla den potentiella turisten för att gå vidare till köpprocessen (Jani, 

Jang & Hwang 2013). Att förstå personlighetsdrag kan ge en stor möjlighet för att förstå hur 

det påverkar turisters tillvägagångssätt för informationssökning (Jani, Jang & Hwang 2013). 

Neuhofer, Buhalis och Ladkin (2014) påpekar också att det saknas en helhetsförståelse på 

konceptuell och empirisk nivå för hur tekniken förändrar turistupplevelser och att ytterligare 

undersökningar krävs utifrån ett kundperspektiv för att uppnå detta. 

 
3.2 Teori 

3.2.1 Tjänstedesign 

Traditionell service baseras på mänsklig interaktion. Idag medieras service och tjänster 

alltmer av teknik vilket gör att det finns ett större behov av tjänstedesign för att förmänskliga 

och underlätta för den tekniska interaktionen. Genom tjänstedesign kan företag och 

servicetjänster förstå kundernas historier samt utveckla nya historier för att erbjuda bättre 

service (Reason, Lavrans & Flu 2015). Genom att se på företaget genom kundernas ögon kan 

nya påtagliga insikter skapas kring hur kunder beter sig, vad de förväntar sig och hur de 

upplever interaktionen med en tjänst. Ofta är utgångspunkten i början av en 

tjänstedesignprocess att identifiera faktorer som skapar irritation hos kunder som företaget 

själv inte upptäcker. Genom att först identifiera sådana faktorer skapas ett verktyg för att finna 

lösningar och därmed förbättra kundens upplevelse. Insikter kan uppdagas genom att 

identifiera vad kunderna gör, vad de tänker och vad de känner. Utifrån en förståelse för 

kundens uppfattning av digitala tjänster kan enkla digitala upplevelser utformas som gynnar 

relationen till kunderna och förbättrar deras upplevelser i livsprocessen (ibid.). 

 

Kundernas behov av information kan vara förutsägbar men hur de förväntar sig att ta emot 

informationen är under ständig förändring. För att förstå och designa för att kunderna ska nå 

sina mål används kundresor som ett verktyg inom tjänstedesign. Kundresor stödjer 

leverantören att förstå hur kunderna genom de i olika faserna före, under och efter förhåller 

sig till en tjänst eller process för att uppnå sina mål och därmed skapa värde av tjänsten 

(ibid.). 

3.2.2 Service-perspektivet: Utifrån-och-in 

Utifrån-och-in-perspektivet är service-orienterat perspektiv och grundar sig i att 

tjänsteleverantören skaffar sig insikter och förståelse för kundens behov och dagliga process, 
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kärnkompetens, samt hur detta påverkar deras livs- och verksamhetsmål. Kärnkompetens 

bidrar till att tjänsteleverantören skapar förståelse om hur intäkter kan genereras genom att ge 

kunderna värdeskapande stöd i deras dagliga processer, kärnprocess, som bidrar till deras livs- 

och verksamhetsmål. Försäljningsargumentet för tjänsteleverantören blir ett värdeskapande 

stöd för kunden, och det avgörande försäljningsargumentet blir ett långsiktigt värde för 

kunderna med förbindelse till deras livs- och företagsmål. Motsatsen till utifrån-och-in-

perspektivet, inifrån-och-ut-perspektivet, grundar sig i att aktören har större intresse för egna 

resurser inom företaget istället för att skaffa sig insikter om kunden. Kärnprocessen består då 

av att producera varor eller tjänster där det avgörande försäljningsargumentet är priset, istället 

för att skapa långsiktigt värde för kunderna. Service management kräver ett fokus och 

förståelse för kunder, intäkter, och ett utifrån-och-in-perspektiv för att skapa långsiktigt värde 

för kunden (Grönroos 2015, ss. 15-18). 

 
Tabell 1. Skillnader mellan ett utifrån-och-in-perspektiv och ett inifrån-och-ut-perspektiv (Grönroos 2015, s. 17).  

 Utifrån-‐och-‐in-‐perspektiv	   Inifrån-‐och-‐ut-‐perspektiv 

Kärnkompetens	   Att	  förstå	  kundernas	  dagliga	  processer	  
och	  hur	  de	  påverkar	  deras	  livs-‐	  och	  
verksamhetsmål. 

Att	  förstå	  teknik,	  produkter	  och	  
produktionsprocesser.	   

Kärnprocess Att	  ge	  värdeskapande	  stöd	  åt	  kundernas	  
dagliga	  processer	  som	  bidrar	  till	  deras	  
livs-‐	  och	  verksamhetsmål.	   

Produktion	  av	  varor	  och/	  eller	  tjänster. 

Största	  
försäljningsargument 

Värdeskapande	  stöd	   Produktspecifikationer	  (av	  varor	  eller	  
tjänster).	   

Avgörande	  
försäljningsargument	   

Långsiktigt	  värde	  för	  kunderna	  med	  
anknytning	  till	  deras	  livs-‐	  och	  
verksamhetsmål.	   

Pris.	   

3.2.3 Bruksvärde och värdeskapande 

För att skapa värde för kunderna förutsätter service management ett kundinriktat utifrån-och-

in-perspektiv som tidigare nämnt ovan. Att definiera ordet värde beskriver Grönroos (2015, s. 

22) som ett värde som inte kan mätas eller upplevas, utan någonting som gör att kunden ”får 

det bättre”. För att kunden ska uppleva att denne ”har det bättre” bör leverantörens tjänst 

möjliggöra och stödja kunden så att denne har möjlighet att själv skapa värde genom att uppnå 

sina mål i livsprocessen. Utifrån serviceperspektivet hävdar Grönroos (2015, s. 23) att ”enligt 

den moderna synen skapas värde för kunden av kunden i kundens processer, med stöd av 

tjänsteleverantörens resurser och processer”. Detta benämns som bruksvärde, vilket innebär 

att värdet för kunden uppstår under användningen av en tjänst. Värdet skapas genom hela 
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relationen av kunden själv i samverkan med leverantören (ibid.). Värdeskapande utifrån ett 

traditionellt företagsekonomiskt synsätt är en kedja där värde successivt arbetas fram i 

leverantörprocessen, eller i leverantörskedjans olika processer. Där ses värdet vara inkluderat 

i leverantörens produktion och framkommer när kunden betalar pengar för produktionen. Det 

traditionella värdebegreppet kallas också för bytesvärde (ibid., ss. 22-25). Utifrån service 

management perspektivet är den traditionella värdeskapande processen mindre relevant då 

den är alltför fokuserad på leverantören. Den största skillnaden mellan bruksvärde och 

bytesvärde är att bytesvärde sker när försäljningen och betalningen av resursen skett medan 

bruksvärde utvecklas kontinuerligt under användningen eller konsumtionsprocessen (ibid.). 

 

En viktig del av relationen mellan kund och tjänsteleverantör handlar om varumärkesidentitet 

och varumärkeskännedom. Varumärkesidentitet är den image som marknadsföraren vill att 

kunden ska sammankoppla varumärket med. För tjänster växer ett varumärke fram i en 

varumärkesprocess när kunden medverkar och interagerar med en tjänst. Under en 

varumärkesprocess kan ett varumärke växa i kundens tankar genom hela interaktionen med en 

tjänst där kunden lägger märke till varje varumärkesbudskap både medvetet och omedvetet. 

Kunden uppfattar dessa budskap som en varumärkesimage och ett varumärke bildas i kundens 

tankar. Kundernas delaktighet i varumärkesprocessen ökar förståelsen över hur varumärket 

utvecklas under tiden då kunden förhåller sig till flödet av varumärkesbudskap genom 

marknadskommunikation via exempelvis webbplatser, word-of-mouth och sociala medier. 

När kunden förhåller sig till detta flöde av budskap utvecklas en relation mellan kunden och 

varumärket (Grönroos 2015, ss.301-304).  

 

3.3 Sammanfattning av tidigare forskning och teori  
Enligt tidigare forskning söker turister information genom användargenererat innehåll, 

muntliga informationskällor för att underlätta beslutsprocesser. Varumärkeskännedom är 

också en viktig faktor för förtroende och beslutsprocess (Hwang, Jani & Joeng 2013). Teorier 

utifrån service-perspektiv och tjänstedesign pekar på vikten av att tjänsteleverantören skapar 

förståelse för sina kunder för att hjälpa kunden att uppnå sina mål och därmed nå framgång. 

Detta ligger till grund för att undersöka internationella turisters informationsbehov före, under 

och efter ett besök i Stockholms skärgård samt vilka faktorer som skapar värde i digitala 

kanaler. Detta ställs mot hur tjänsteleverantören, i detta fall Stockholm Archipelago, arbetar 

med sina digitala strategier för att uppnå både strategins och kundernas mål. I följande avsnitt 

presenteras tillvägagångssätt för studien.  
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4. Metod 
I denna uppsats har fallstudie tillämpats som metod. Denna form av studier grundar sig i 

frågeställningarna ”hur” och ”varför” i samband med ett aktuellt skeende i dess verkliga 

kontext med syfte att samla kunskap om individuella-, gruppmässiga, organisatoriska och 

sociala företeelser (Yin 2007, s. 18). Fallstudier baserar sig på aktuella händelseförlopp där 

relevanta beteenden inte kan manipuleras där intervjuer med personer som varit med om 

händelseförloppet utgör en central del. Fallstudier bygger på olika informationskällor och drar 

nytta av dessa för vidare insamling av data och analys där olika slag av empiriskt material 

förekommer som dokument, intervjuer, artefakter och observationer (ibid., ss. 25-31).  

Olika informationskällor är en styrka för samstämmigheten i undersökningen, det vill säga en 

trianguleringsprocess där de olika informationskällorna har för avsikt att stärka och bekräfta 

synen på samma företeelser (ibid., ss. 125-127). Undersökningens analysenhet, det vill säga 

fallet, är samverkansprojektet Stockholm Archipelago och deras arbete med digitala strategier 

och processer för informationsspridning för att möta deras turisters behov. Undersökningen 

utgår således också från deras målgrupp vilket är internationella turister. Val av källor har 

utvecklats under undersökningens gång utifrån insamlad data (figur 1). 

 

 
Figur 1. Källor för datainsamling 

 

För att få en förståelse för samverkansprojektet Stockholm Archipelago, deras digitala 

strategier och hur de stödjer bruksvärde för deras turister intervjuades projektledare och 

näringslivsutvecklare i Värmdö kommun. I samverkansprojektet ingår Nynäshamn kommun, 

Internationella	  besökare	  i	  Stockholms	  skärgård 
Sex	  respondenter	  från	  Australien,	  Tyskland,	  England,	  Litauen	  &	  Italien 

 

Aktörer	  verksamma	  i	  Stockholms	  skärgård 
Hotellchef	  på	  Utö,	  bokningsanvarig	  på	  Häringe	  slott,	  bokningsansvarig	  på	  Grinda	  Värdshus,	   

Anställd	  på	  Sands	  hotell,	  Två	  anställda	  på	  Stockholm	  visitor	  center	  
 

Styrgrupp	  -‐ 
Samverkanspartners	  inom	  ramen	  för	  projektet 

Näringslivsutvecklare	  i	  Värmdö	  kommun 
 

Stockholm	  Archipelago 
Projektledare 
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Haninge kommun, Nacka kommun, Värmdö kommun, Vaxholms stad, Norrtälje kommun, 

Östhammar kommun, Stockholm Visitors Board, Stockholms läns landsting, Länsstyrelsen i 

Stockholms län samt Skärgårdsstiftelsen (Stockholm Archipelago 2014). Värmdö kommun 

valdes ut då ordförande för förstudien skärgårdsstrategin arbetade som näringslivschef och 

medverkade i styrgruppen för Stockholm Archipelago. Dock hade personen precis avslutat sin 

tjänst i Värmdö kommun varpå intervjun utfördes med ersättaren som arbetar som 

näringslivsutvecklare samt medverkar i styrgruppen för Stockholm Archipelago. För 

ytterligare förståelse för hur medverkande parter i projektet uppfattar turisternas 

informationsbehov utfördes telefonintervjuer med aktörer i skärgården då de dagligen möter 

turister på plats i Skärgården. Enkäter med fritextsvar besvarades av aktörer som inte hade 

möjlighet att utföra telefonintervju på grund av receptionstjänst.  

 

Efter intervjuer med projektledare, samarbetspartners och aktörer om deras digitala strategier, 

samarbete och vad de anser är turisternas behov utfördes intervjuer och enkätundersökningar 

med internationella turister som varit med om händelseförloppet, det vill säga ett 

skärgårdsbesök i Stockholm för att skapa förståelse för vad kunderna har för behov före, 

under och efter en skärgårdsresa. Metoden är således kvalitativ för att få djupgående 

förståelse för besökarnas behov samt projektet Stockholm Archipelagos tillvägagångssätt för 

att möta behoven med sina digitala strategier. 

 

4.1 Intervjuer 
Då studien utgår från fallet Stockholm Archipelago vars målgrupp är internationella besökare 

har semistrukturerade intervjuer utförts med fyra internationella turister som tidigare besökt 

Stockholms skärgård för att identifiera deras informationsbehov och vad som är värdefullt 

före, under och efter ett besök i Stockholms skärgård. Semistrukturerade intervjuer valdes för 

att kunna få fördjupade svar kring ämnet. Semistrukturerade intervjuer ger en möjlighet till att  

ställa följdfrågor samt att känslor kan belysas på ett helt annat sätt än vid till exempel 

enkätundersökningar (Bell 2014, s. 189). Urvalet var medvetet, det vill säga avsiktligt urval 

och på grund av rådande lågsäsong i Stockholms skärgård valdes bekvämlighetsurval för att 

nå internationella turister som tidigare besökt skärgården. Bekvämlighetsurval som metod för 

datainsamling innebär att respondenterna väljs ut för att de finns tillgängliga vilket kan leda 

till ofullständiga resultat då de mest lättillgängliga källorna inte alltid är de mest informativa 

(Yin 2011, s. 93). I denna studie finns dock ingen personlig anknytning till någon av 

respondenterna då personliga band till respondenterna kan påverka studien negativt (ibid., s. 
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64). Intervjuerna utfördes via Skype på grund av det geografiska avståndet då respondenternas 

härstammar från Australien, Tyskland, England och Litauen. En intervjuguide (se bilaga 1) 

gjordes för samtliga intervjuer där frågorna var utformade för att få så öppna svar som möjligt 

för att inte leda in respondenterna på det digitala i första hand utan för att få en större bild av 

deras helhetsupplevelse av besöket i skärgården för att kartlägga deras informationsbehov. 

 

För att få förståelse för Stockholm Archipelagos digitala strategier, hur de ser på 

värdeskapande gentemot sina besökare samt samverkan med samarbetspartners som 

medverkar i projektet har semistrukturerade intervjuer utförts med projektledare för 

Stockholm Archipelago samt intervju med två näringslivsutvecklare i Värmdö kommun. 

Intervjuerna utfördes på respondenternas arbetsplats och varade en timme per intervju. 

Telefonintervjuer genomfördes med aktörer etablerade i skärgården för att ta reda på hur deras 

internationella turister hittat ut till skärgården, hur de söker information under vistelsen, hur 

de bokar sina resor och hur aktörerna ser på samarbetet med Stockholm Archipelago. Dessa 

valdes ut då de är verksamma i skärgården och synliggörs på Stockholm Archipelagos 

webbplats. Telefonintervjuerna tog cirka 10 minuter per aktör och samma frågor ställdes till 

samtliga; bokningsansvarig på Grinda Wärdshus, Hotellchef på Utö Värdshus samt 

mailkontakt med en anställd på Sands hotell och bokningsansvarig på Häringe slott. En 

intervju utfördes också med två anställda på Stockholm Visitor Center1 för att ta reda på vad 

de anser är deras kunders informationsbehov. 

 

För att kunna analysera respondenternas svar spelades samtliga intervjuer in för att få en så 

objektiv bild som möjligt.  

 

4.2 Enkäter 
Enkäter skickades till internationella turister som inte hade möjlighet till Skypeintervju. 

För att kontakta internationella turister som besökt Stockholms skärgård gjordes en 

granskning på Visit Stockholms Facebooksida. Enkäten skickades till recensenter på deras 

Facebooksida. Enkätens frågor besvarades genom fritextsvar.  

 

 

                                                
1  Stockholm Visitor Center är en fysisk turistinformation och är en del av Visit Stockholm. (Visit Stockholm u.å.) 
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4.3 Observationer 
Utifrån de digitala strategier som identifierats under intervjuer med projektledare och 

näringslivsutvecklare har egna observationer utförts i de digitala kanaler som projektet 

tillhandahåller. De digitala kanalerna som observerades var webbplatsen 

www.stockholmarchipelago.se samt Instagram, Twitter och Facebook. Detta för att jämföra 

vad som stödjer eller inte stödjer de informationsbehov som identifierats i intervjuer med 

internationella besökare i Stockholms skärgård. Resultat av observation sammanställs i tabell 

2, avsnitt 6.2.    

 

4.4 Analysmetod 
För analys av data har det empiriska materialet jämförts med ett förväntat eller förutsatt 

mönster för att finna likheter eller skillnader, så kallad mönsterjämförelse. Detta är den mest 

lämpliga tekniken inom fallstudieanalyser (Yin 2007, ss. 146-147). Under insamling av data 

utformades således kategorier i relation till studiens frågeställningar (bilaga 6) som sedan 

sammanställdes i en tabell för analys. Detta är en användbar teknik inom ramen för fallstudier 

(ibid. s. 139).  

 
4.5 Metodkritik 
Intervjuer är bra för att få fram känslor, dock hade observationer varit en bra komplettering 

till undersökningen för internationella turister eftersom att det människor säger att de gör kan 

vara något annat än vad de faktiskt gör (Blomberg 2003). Då studien utförts under lågsäsong i 

Stockholms skärgård var det svårt att hitta internationella turister på plats i skärgården, varpå 

endast intervjuer och inte observationer valdes som metod. Genom observationer hade det 

funnits en möjlighet att identifiera tillvägagångssätt och känslor för turisternas 

informationsbehov före under och efter ett skärgårdsbesök vilket kunde påverkat resultatet. 

Även tidsaspekten kan ha påverkat resultatet då respondenterna hade svårt att minnas känslor 

och tillvägagångssätt. För aktörerna hade intervjuer på plats varit ett bättre tillvägagångssätt 

men telefonintervjuer valdes för kompletterande resultat för att få deras syn på turisternas 

informationsbehov. Enkäter valdes för ett kompletterande resultat för internationella turister 

för att se ytterligare mönster för informationsbehov. Enkäter ger dock ingen möjlighet till 

följdfrågor eller fördjupning för att belysa känslor. 
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5. Resultat 
Nedan följer en presentation av samtliga respondenter, internationella besökare i Stockholms 

skärgård där resultatet baseras på respondenternas informationsbehov före under och efter besöket, 

kännedomen om Stockholms skärgård samt faktorer som skapar bruksvärde. I avsnitt 5.2 presenteras 

digitala strategier för fallet Stockholm Archipelago. 

 
5.1 Intervjuer med internationella besökare i Stockholms skärgård 

 
 

Respondent 1 - Australiensk man 30 år  

En av respondenterna som besökt skärgården menar att han inte sökte någon 

information innan avresan till Stockholm. Vanligtvis föredrar personen att veta 

så lite om destinationen som möjligt och bokar sällan gästnätter i förväg, för att sedan på plats 

ta reda på vad som finns att uppleva. Han fick tips av en bekant i Sverige om Stockholms 

skärgård, innan det visste han inte om att skärgården fanns och att den var så nära belägen till 

Stockholms stad. Respondenten frågade personalen på ett vandrarhem i Stockholm om 

Stockholms skärgård och hur han skulle gå tillväga för att ta sig dit. I tillägg sökte 

respondenten även information om skärgården genom broschyrer, Internetsökningar på 

Google genom sökordet “best islands” samt tidtabeller för båtavgångar. Respondenten valde 

Fjäderholmarna2 som resmål då det passade för en dagsutflykt.  

 

“To be honest with you, it was quite difficult to find information about how to get 

there and what to do there.” 

 

När respondenten ankommit till Fjäderholmarna hade han ingen Internetuppkoppling på sin 

smarttelefon och kunde därför inte kolla upp sevärdheter, restaurang, badplats och vilken tid 

båten gick tillbaka, vilket han önskade sig veta. Istället frågade han personer som befann sig 

på ön. Generellt när respondenten reser anser han att word-of-mouth är ett bra sätt att ta del av 

andras tips och idéer, genom att prata med andra människor som tycker om att uppleva 

samma typ av upplevelser. Utbytet sker ofta på plats på vandrarhem eller hotell i staden eller 

platsen personen befinner sig. Respondenten söker sällan information på populära 

webbplatser som grundar sig på turisters recensioner som till exempel TripAdvisor. 

 

                                                
2 En båtfärd till Fjäderholmarna tar 20 minuter och är de skärgårdsöar som ligger närmast Stockholms city (Visit Stockholm 
u.å.). 
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“If there is too much information about one place that is very touristy and crowded, it 

ruins the whole point of the archipelago.” 

 

Respondenten menar att i vissa sammanhang är det bra att informationen kring en specifik 

plats eller upplevelse är svårtillgänglig. Han menar att det då endast är de som verkligen är 

intresserad som åker dit. Han recenserar sällan själv eller informerar andra på Internet om en 

resa eller upplevelse han varit med om, han tror att det är mest folk som är besviken på sin 

upplevelse eller resa som gör det. Det viktigaste för respondenten efter en resa är att minnas 

att han upplevt någonting unikt och annorlunda som inte andra turister gör, samt att resan eller 

upplevelsen ska få honom att känna att han inte skulle besökt någon annan plats än just den.  

 

 

Respondent 2 - Tysk kvinna 28 år 

Respondenten kände varken till det svenska eller det engelska ordet skärgård 

eller archipelago. “Schären” är tyska för skärgård vilket hon menar också blir det 

naturliga sökordet vid Internetsökning på Google. Respondenten har besökt Stockholms 

skärgård många gånger i barndomen då familjen reste dit med bil och campade i Vaxholm 

ungefär vartannat år. De valde platsen eftersom de ville vara nära vattnet och inte i 

stadskärnan och för att det var enkelt att ta sig dit med bil. Anledningen till att familjen ville 

besöka skärgården var för att respondenten läste mycket Astrid Lindgren som barn, därför 

ville de åka till Sverige för att besöka platsen där Saltkråkan utspelar sig. 

 

Under vistelsen i Stockholms skärgård använde sig familjen av en tysk guidebok för att se vad 

de kunde göra där samt sökte information som fanns tillgänglig på campingplatsen. Då 

behövde de främst information om aktiviteter i närheten som exempelvis var de kunde paddla 

kayak. Respondenten uppger att det är viktigt att få information om hur man tar sig runt i 

området. Hon uppskattade att det fanns information på campingplatsen om vägar samt 

broförbindelser mellan olika öar som de hittade i tysk turistbroschyr. Det fanns även en fysisk 

informationstavla på campingplatsen med dagsschema, aktiviteter och avgångar till andra öar. 

Under vistelsen använde de sig inte av några digitala kanaler. Då respondenten reste med sina 

föräldrar så var det mest de som kollade upp all information. Hon menar att den generationen 

använder sig mer av böcker och turistguider. Hade hon åkt själv idag hade hon använt sig av 

Internet och uppger att hon aldrig köper turistböcker.  

 



 21 (58) 

Respondenten uppger att det inte är viktigt för henne att besöka lokala turist-webbplatser före 

eller under en resa. Hon bokar alltid i förväg, då hon har ett behov av att veta vart hon är, hur 

länge hon ska vara där samt vara helt säker på att hon har ett ställe att övernatta på och 

konstaterar att; “I hate not booking in advance, I wanna have it all done in advance”! 

Beroende på vilken typ av resa det gäller använder respondenten booking.com eller 

hostelworld.com. För en ny resa till skärgården i framtiden skulle hon söka online efter något 

”häftigt” hostel via webbplatsen hostelworld.com eller genom sökorden 

”hostel+schären+stockholm” på Google. Respondenten kollar ofta på ratings och bilder inför 

bokning av hotell och hostel. Respondenten använder sig också ofta av bildsökningar på 

Google för att välja ut platser att besöka och menar att de påverkar beslutsprocessen. Hon 

använder även Instagram mycket för att söka bilder via hashtags för att undersöka andras 

upplevelser av destinationen. Hon påverkas också av att andra postar bilder på Facebook, för 

att hon också vill uppleva den specifika platsen. 

 

Respondenten använder sig av Tripadvisor för att leta efter dagliga aktiviteter till exempel 

sport men hade gärna använt en bättre applikation för sådant men känner inte till någon bra. 

I övrigt föredrar hon rekommendationer från vänner eller från människor som bor där. Hon 

upplever att det ofta är svårt att hitta supermarkets på nya ställen för att handla mat vilket 

främst är viktigt vid boende på hostel. Respondenten uppger att hon efter besöket endast 

skulle recensera om hon inte är nöjd med upplevelsen eller boendet, till exempel om hostel 

om det var skitigt etc. Då skulle hon gå in och kolla om flera har skrivit recensioner innan hon 

också gör det. Hon brukar också söka efter bilder på Instagram eller Facebook för att jämföra 

egna bilder och upplevelser med andra. Respondenten anser att Stockholms skärgård är en 

unik miljö och skulle definitivt rekommendera andra att åka dit och konstaterar; “There are 

not many places in the world who are like this I think”. 

 

 

Respondent 3 - Engelsk man 30 år 

Respondenten är ursprungligen från Storbritannien men har varit bosatt i 

Stockholm i två år. Han blev medveten om att skärgården fanns via bekanta 

några dagar efter ankomst till Stockholm. Respondenten hade en annan bild av Stockholms 

skärgård innan resan och menar att det är mycket mer utvecklat än vad han tänkt sig. Han 

menar att det delvis är en känsla av att man är ”mitt ute i ingenstans” men det är ändå så pass 

civiliserat att det tar bort charmen med det hela.  
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“If I wanted to get away from it all I wouldn’t go to the archipelago because it´s too 

developed!”  
 

Han menar också att det är svårt att veta hur man ska bete sig och vad som är socialt 

accepterat då många av öarna är privata. Respondenten ser ett större värde i att bara åka båt 

mellan öarna eftersom det inte finns så mycket att göra på öarna, förutom om man vill stanna 

och bada.  

 

“It’s nice to be on the boats between the islands but there are boats between suburbs, that’s 

how it feels.” 
 

Inför resan kan respondenten inte minnas att det var några svårigheter att finna information 

och antar att det var något enklare för honom att finna information eftersom han lärt sig några 

svenska ord vilket han menar förenklade sökprocessen. Det var också förutbestämda 

destinationer vilket också förenklade sökprocessen för avgångar och upplevelser. Under resan 

hade respondenten ett behov av att veta när båtarna gick men i övrigt sökte han ingen annan 

information då han reste i grupp med andra. I övrigt vill han hellre ha muntlig information och 

konstaterar; “I rather play by ear”! Något respondenten reagerade på under resans gång var 

avgångarna från hamnar där båtarna endast stannar när någon signalerar att de vill åka med. 

Han funderade på hur systemet kring detta fungerade och kände sig osäker om båten faktiskt 

stannar och att det skulle kunna vara ett potentiellt problem. 

 

Respondenten uppger att han sällan bokar något i förväg och är inte alls intresserad av 

paketresor. Han påpekar också att han inte söker sig till recensioner, åtminstone skulle han 

inte göra det för skärgården eftersom det är identifierat med ett geografiskt område. Ibland 

söker respondenten efter event, vilket han menar är bra för att för att ha någon hållpunkt på 

resan, vad man kan göra och att ha något att förhålla sig till. För skärgården uppger 

respondenten att tillvägagångssättet varit att “Google archipelago + events”. Respondenten 

uppger att han inte besöker webbsidor som är utformade för events då sådana typer av 

webbplatser inte är tillfredsställande. Han menar att de som finns ger en begränsad bild och 

har ”polerat” innehåll med officiella event och att det måste vara en tillräcklig populär 

mötesplats och event för att informationen ska vara värd att publiceras på en webbplats. Han 

uppger att detta är något han saknar och hade önskat att det fanns en webbsida som samlar 
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detta och påpekar att; “If someone can do that it would be wonderful but I haven’t found a 

website like that yet”! 

 

Respondenten konstaterar att det ofta inte har med resan i sig att göra hur han minns, utan att 

det har med människorna man åker med och speciella upplevelser man har på plats.  

 

“Maybe if you go to like grand canyon you don’t have to have an experience just 

because grand canyon itself is like wooow, it’s a physical imposing thing that has. The 

archipelago is very nice off course but it’s not imposing in that same way, it’s just 

islands.” 

 

 

Respondent 4 - Litauisk kvinna 25+ 

Respondenten har besökt Stockholms skärgård två gånger, år 2013 och 2015. 

Första gången åkte hon till Vaxholm på en dagsutflykt och andra gången till en 

ö lite längre ut i skärgården där hon tillsammans med vänner spenderade två nätter i en stuga 

men minns dock inte vad ön kallades. Den första resan till Vaxholm bokades ej i förväg, men 

för den andra resan förbokades stuga och färja online. Respondenten kommer inte ihåg exakt 

hur det bokades då hon hade svenska vänner som hjälpte till att skicka länkar om ön och vad 

man kunde göra där. En av vännerna hade varit på ön tidigare och hade berättat hur vackert 

det var och att det är lätt att ta sig dit. Hon fick även länkar till färjan och boendet skickat till 

sig. Hon kommer ihåg att det var lätt att ta sig dit och såg inget problematiskt med resan. 

Målet med besöket i skärgården var att koppla av och umgås med vänner. Respondenten 

uppger att hon bodde i Stockholm under ett års tid och det var först efter två veckor som en 

vän skulle komma på besök som hon undersökte vad som var de bästa upplevelserna i 

Stockholm. Respondenten uppger att hon sökte på Google via sökorden”things to do in 

Stockholm” varpå Stockholms skärgård kom till hennes kännedom. Hon sökte också 

information på ”New York Times travel page”. Respondenten uppger att det var svårt att hitta 

information om skärgården med en gång.  

 

“Maybe it would be easier if there was like a place to find more comprehensive 

information in one place. Cause I remember going to a bunch of different websites, 

you know, find a ferry, figure out what kind of place where renting out and how to get 



 24 (58) 

there. But otherwise everything is out there, it just takes a little bit more time 

sometimes.”  

 

Inför resan till ön tog de reda på vad de skulle ta med sig i packningen, om det fanns 

handdukar på boendet och så vidare. De sökte också information om väder och hur det skulle 

förändras under vistelsen. Under vistelsen använde respondenten sökmotorn Google för att 

leta en karta över ön. De behövde också information om var man kan hitta toaletter och 

duschar då stugan saknade detta samt avgångar för båtar för att veta när de skulle åka därifrån. 

Vanligtvis söker respondenten ofta efter recensioner före och under resor. Hon använder sig 

av Instagram för att söka efter restauranger och för att leta platser som hon planerar att åka till 

för att se om det verkar ”häftigt”. Hon postar även bilder själv i syfte att visa sina följare på 

Instagram. Hon vill helst hitta mer omfattande information genom artiklar eller genom tips 

från vänner och bekanta. Respondenten uppger att hon testat Tripadvisor några gånger men 

anser att det är gammaldags och att det är ”mer äldre konservativa människor” som använder 

Tripadvisor. För att välja ut platser vill hon inte använda sig av Tripadvisor och påpekar att 

det inte är sättet hon reser på. Hon letar därför helst efter lokala bloggar och artiklar för att 

finna platser att besöka, restauranger eller saker att göra. Hon vill inte ha omfattande 

webbsidor med för mycket innehåll, men inte heller Tripadvisor eller liknande webbtjänster.  

 

Vid bokning online vill respondenten att det ska vara lätt att hitta information, att det ska 

finnas bra recensioner och föredrar tips från vänner för att veta vad man kan göra och vad 

man kan förvänta sig av sin resa. Hon konstaterar att hon inte har ett behov av hög standard, 

men det ska vara bekvämt att ta sig till och från platsen och vill inte resa med flera olika typer 

av transportmedel med många byten. Respondenten påpekar också att det är viktigt för henne 

att hitta platsen lätt, att hitta information lätt. Respondenten uppger att hon minns resor genom 

upplevelser man har på plats och människorna man umgås med.  

 

5.2 Enkäter med internationella besökare i Stockholms skärgård 
 

 

Respondent 5 - Italiensk man 30+ 

Respondenten åkte på en spontan dagsutflykt i skärgården och förbokade inte i 

förväg. Inför besöket i Skärgården behövde respondenten information om vägar 

och anslutningar mellan öarna. Under besöket i skärgården behövde respondenten främst 
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information om var han kan hitta anordningar i närheten som restauranger, caféer, museer 

samt avstånd mellan omgivningarna och även aktiviteter. Han uppger också att det är viktigt 

att ta reda på information kring stränder, parkeringsplatser och kvalitén på vattnet.  

 

“Important things to find out about is beaches, parking and water condition. Partly you can 

find that out on the internet, but some informations are not told, therefore you need to be 

lucky.”  

 

Respondenten söker vanligtvis information om resor genom bloggar, Tripadvisor och genom 

Internetsökning på Google. Det viktigaste vid bokning av resor, boende eller upplevelser är 

enligt respondenten priset. Vid sök av boende strävar respondenten efter att hitta boende med 

bästa läget så nära sevärdheter och aktiviteter som möjligt till ett rimligt pris.  

 

 

Respondent 6 - Engelsk kvinna 30+ 

En utav respondenterna var en kvinna med härkomst från England som driver en 

reseblogg för backpackers. Respondenten åkte till Stockholms skärgård för en 

blogg-konferens, där Visit Stockholm arrangerat resan till skärgården. Eftersom resan redan 

innan var arrangerad sökte personen inte information om skärgården innan besöket, utan bara 

hur hon skulle ta sig till båten. När hon befann sig i skärgården sökte hon information på Visit 

Stockholm samt pratade med personalen på hotellet om vad det fanns att uppleva på ön. Efter 

resan till skärgården publicerade respondenten ett blogginlägg med bilder och beskrivning om 

skärgårdens natur, servicen på ön, vad hon tyckte om hotellet och vilka aktiviteter och 

upplevelser hon varit med om. Generellt när personen reser söker hon information genom 

TripAdvisor, bloggar och booking.com. Hon anser att det är viktigt att läsa andras 

uppfattningar av ett resmål eller upplevelse samt bra fotografier, för att underlätta hennes val 

innan hon bokar. Under en resa brukar respondenten vanligtvis söka information på Internet 

om vädret, transporttider och andra aktiviteter. Efter en resa skriver respondenten blogginlägg 

om sitt upplevda resmål, då gör hon ofta en extra research om destinationen i efterhand, och 

ibland lämnar hon recensioner på TripAdvisor.  
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5.3 Digitala strategier utifrån fallet Stockholm Archipelago 
Projektledaren för Stockholm Archipelago konstaterar att deras prioriterade marknad är den 

internationella och när det gäller den svenska marknaden så bearbetas den primärt lokalt och 

inte inom ramen för Stockholm Archipelago; 
 
”Om man vill ha en bra tydlig förklaring, och det är ju klart att den frågan kommer upp 

ganska ofta, varför vi inte fokuserar också på den svenska marknaden, kännedomen här även 

i Stockholm. Det finns många stockholmare som inte hittar ut i skärgården och det är en 

viktig fråga absolut. Men just SA har sitt fokus på den internationella marknaden.” 
 
När det gäller säljbearbetningen för att öka antalet gästnätter ute i Stockholms skärgård 

förklarar projektledaren att samverkansprojektet i dagsläget valt att fokusera på den tyska 

marknaden. Den tyska marknaden har ett helt annorlunda säljsätt och köpbeteende när det 

gäller resor än många andra närliggande destinationer, och generellt sätt trycks det mycket 

kataloger i landet. Projektledaren menar att turister med härkomst från Tyskland föredrar att 

köpa sin resa på ett traditionellt sätt hos den lokala researrangören. Där av valdes Tyskland ut 

som en initial internationell testmarknad där resorna paketerats av lokala tyska researrangörer 

för att se hur produkten tas emot. Projektledaren menar dock att detta är en annan kanal för att 

öka gästnätter och generera pengar i Stockholms skärgård medan deras digitala kanaler riktar 

sig till hela den internationella marknaden.  

 

I dagsläget uppger projektledaren att Stockholm Archipelago använder sig av webbplatsen 

www.stockholmarchipelago.se, Facebook, Instagram och Twitter. Projektledaren anser att 

Instagram är en viktig kanal men annonsering där är för dyrt vilket gör att de har valt att inte 

marknadsföra sig där. I nuläget drar Stockholm Archipelago nytta av kännedomen kring Visit 

Stockholm3 och deras digitala kanaler som redan är stora vilket projektledaren konstaterar är 

mindre resurskrävande än att starta upp egna. Visit Stockholm har ett eget Instagramkonto där 

de gör jobbet utåt där projektledaren menar att de jobbar aktivt med sin hashtag 

#stockholmarchipelago och försöker få aktörer ute i skärgården att vara mer aktiva och 

uppmuntra till att använda den, då det är ett gratis verktyg för att marknadsföra varumärket. 

Projektledaren påpekar att arbetet under den hashtagen omfattar hela regionen, det vill säga 

hela Stockholms skärgård, för att inte jobba med specifika enstaka platser.  

 

                                                
3 “Visit Stockholm är Stockholm stads marknadsföringsbolag. Uppdraget är att utveckla och marknadsföra Stockholm som 
besöksort i samarbete med näringslivet i syfte att öka antalet kommersiella gästnätter.” (Stockholm Business Region u.å.) 
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Projektledaren förklarar att det i Skärgårdsstrategin togs det ett beslut om att starta en 

gemensam webbplats. För att komma fram till hur webbplatsen skulle utformas tittade 

projektet på olika typer av destinationswebbplatser i Sverige. Projektledaren konstaterar att 

webbplatsen var en snabb lösning för att samla innehåll om vad skärgården har att erbjuda 

under ett gemensamt ”paraply” som skulle hela stockholmarchipelago.se. Projektledaren 

påpekar också att webbplatsen är byggd inifrån-och-ut för som den är uppbyggd idag vill 

respektive kommun nå ut med information om vad som finns där och inte för att möta 

efterfrågan där ute. 

 

Projektledaren påpekar att språket på webbplatsen automatiskt är inställt på svenska trots att 

den riktar sig till internationella besökare. Besökarna måste då aktivt klicka på engelska för att 

byta språk vilket är någonting projektledaren själv ifrågasätter. Projektledaren säger att de inte 

kan mäta ett samband mellan webbplatsen och antalet besökare i skärgården då webbplatsen 

inte tillhandahåller bokning och menar att det heller inte finns några siffror på hur många som 

åker ut i skärgården och vad de gör där. Sådana mätvärden skulle vara önskvärda för projektet 

genom någon form av undersökning menar projektledaren. Dock kan de se att många av 

besökarna på stockholmarchipelago.se har klickat sig in dit via Visit Stockholms webbplats 

som informerar om skärgården. Projektledaren konstaterar att nästa steg för att utveckla 

stockholmarchipelago.se är att försöka utforma den utifrån ett tydligare utifrån-och-in-

perspektiv men att de också vill se hur det går med utvecklingen av nya kanaler och därefter 

följa trenden.  

 

”(...)vad man beslutade för 3 år sedan digitalt kanske inte riktigt är aktuellt idag längre. 

Alltså så fort går det ju!”  

   - Projektledare Stockholm Archipelago 
 

Projektledaren diskuterar kring satsningar på att göra ett helt nytt omtag av webben, utveckla 

någon applikation eller välja att göra ”skärgårdsfönstret” på Visit Stockholms webbplats 

större och påpekar att det finns olika konstellationer och vägar att välja men att projektet inte 

beslutat någon specifik riktning i dagsläget. I en sammanträdeshandling från Österåker 

kommun beskrivs det att besöksstatistiken till webbplatsen har ökat då den blivit mer 

användarvänlig. Turistfrågorna skiljer sig dock åt mellan kommunerna vilket försvårar 

utformningen av information, bilder och material på webbplatsen. Visit Roslagen har haft 
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ansvaret för webben som en temporär lösning och ett beslut om en långsiktig webbstruktur 

ska fattas i årsskiftet 2016/2017 (Österåker 2016). 

 

Projektledaren påpekar att webbplatsen ligger relativt långt upp i sökresultatet på Google då 

sökordet är ”Stockholm Archipelago”, men poängterar också att det ”kanske inte är så många 

som vet att det heter Stockholm Archipelago”. En utmaning för projektet är att få människor 

att förstå begreppet archipelago, som är det engelska ordet för skärgård. Projektledaren menar 

att; ”Destinationen är så pass ung och samverkansprojektet har fullt upp med 

kännedomsarbetet en lång tid framöver”. Projektledaren ser detta både som en utmaning men 

också som en möjlighet genom att definiera begreppet archipelago för världen. Samtidigt 

konstaterar projektledaren att det tar tid att bygga upp en destination, men också att några av 

destinationerna och aktörerna inte är exportmogna idag trots att de har många fina produkter 

att erbjuda.   

 

En av näringslivsutvecklarna för Värmdö kommun, påpekar att det inte spelar någon roll vad 

man kallar skärgården då det är så komplext vad skärgården innefattar.  

 

”(…) man kan lika gärna säga stockholms skärgård därför att skärgård och 

archipelago... Dom fattar inte något utav det.”  

-Näringslivsutvecklare Värmdö Kommun 

 

För att synliggöra varumärket Stockholm Archipelago anser en av näringslivsutvecklarna för 

Värmdö kommun att Visit Sweden4 är organet i ansvaret för att marknadsföra destinationer i 

Sverige och synliggöra Stockholm Archipelagos webbplats på den utländska marknaden. Dels 

förlitar sig kommunen på att det är projektet som får jobba mot den internationella marknaden 

då dom själva jobbar med svenska besökaren och att kommunen tar hand om de 

internationella turisterna när dom kommer. Projektledaren menar att de gärna skulle vilja se 

vad besökarna gör när de befinner sig ute i skärgården, vad de skulle vilja göra och vad de 

saknar. Även an av näringslivsutvecklarna i Värmdö kommun belyser problematiken; 

 

”Vi har nog inte varit jätteduktiga i det här och det är likadant med andra 

skärgårdskommuner att det är ju först nu man förstår alltså vikten utav frågan, vad är 

                                                
4  “VisitSweden is one of four Swedish organizations with overall responsibility for providing information about Sweden to 
other countries” (Visit Sweden u.å.)  
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det besökaren vill ha? Vi har mer antagit att det här vill dom ha, för det är det det har 

varit. Men marknaden blir ju annorlunda, det blir ju en helt annan resande person.” 

 

Projektledaren förklarar att inga undersökningar gjorts för att kartlägga besökarnas behov och 

att det finns tveksamheter kring hur man ska gå tillväga; 

 

”Jag tror inte riktigt att man har gjort några sådana mjuka värde- och 

frågeställningar, jag tror inte det. Faktiskt. Och det har vi pratat om inom det här 

projektet att man gärna skulle göra det, snarare utformningen av det och vad man 

skulle utföra frågorna. Ska man möta folk redan på flygplatsen kanske för att fånga 

upp publiken där, för att se kännedoms-mässigt? Eller ska man göra det i hamnen? 

(...)då möter man kanske redan en kund som någonstans har lite kännedom för den 

har redan bestämt sig för att gå ner till hamnen och ta en båt liksom. Var är det bäst 

att göra utfrågningen och vilka typer av frågor ska man ställa och vad vi vill liksom få 

veta?” 
 

Projektledaren konstaterar dock att mycket av informationen kring skärgården är svår att få 

tag på. Ett exempel menar projektledaren är transportmöjligheterna ut till skärgården och att 

tidtabellerna för båtarna är detaljerade och svårlästa, även för en svensk, och det kan vara 

svårt att förstå att båtarna går året om. Projektledaren hoppas på att bidra med ett utifrån-och-

in-perspektiv, då det är det naturliga sättet att tänka enligt henne det vill säga vad besökaren 

har för utgångspunkt istället för att tänka vad projektet vill nå ut med. 

 

De tillfrågade aktörerna i skärgården poängterar att det är många av dom internationella 

turisterna som inte vet att skärgården finns, det finns för lite information och reklam inne i 

Stockholm för att locka ut turisterna. Hotellchefen på Utö värdshus påpekar att tröskeln för att 

få ut internationella turister bör logistiken kring båttrafiken bli bättre. Tidtabellerna för 

sommaren kommer ut för sent, så sent som maj, och en tysk eller engelsk resenär börjar ofta 

planera sin sommarsemester redan i november eller december året före. Hittar inte turisterna 

informationen angående tidtabeller, rutter, avstånd eller pris så utgår turisten ifrån att det inte 

finns, vilket kan leda till att de struntar i skärgårdsresan. Bokningsansvarig på Grinda 

Värdshus säger att många turister tror att det är krångligt att ta sig ut, skärgården måste synas 

mer för få fler internationella turister att upptäcka skärgården. Aktörerna säger att deras 

internationella gäster hittar dem främst genom booking.com, TripAdvisor och Lonely planet. 
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Hotellchefen för Utö Värdshus nämnder att engelsk- och tysktalande oftast hittar dem via 

lokala researrangörer där de köper färdiga paketerade resor till skärgården och menar att det 

är med hjälp av projektet Stockholm Archipelago som engelsk- och tysktalande har hittat till 

just Utö.  

 

Två anställda på Stockholm Visitor Center hävdar att turister som besöker dem oftast redan 

vet om att skärgården finns genom att på förhand läst om destinationen i turistbroschyrer, 

turistböcker eller genom att söka på Internet. De vanligaste frågorna turisterna har kring 

skärgården är när båtarna går och var de går ifrån. Varför turister besöker Stockholm Visitor 

Center istället för att själva söka upp informationen själv på Internet tror personalen beror på 

att det kan vara svårt att hitta informationen på egen hand. De upplever också att turisterna har 

svårt att hitta information om tidtabeller för båtarna och oftast måste man besöka flera olika 

webbsidor innan man hittar det man söker, vilket är tidskrävande. De två respondenterna som 

arbetar på Stockholm Visitor Center uppger att de inte informerar turisterna om några 

specifika digitala kanaler de kan använda sig av under resan, möjligtvis om de får frågor via 

mail att de skickar länkar med information. De har inte tänkt Stockholm Archipelago som ett 

varumärke eller på att framställa det som ett varumärke för turister som besöker Stockholm 

Visitor Center.  

 

 
6. Analys 
Studiens hade för avsikt att bidra till en ökad förståelse för internationella turisters informationsbehov 

och hur digitala kanaler skapar bruksvärde för turistupplevelsen i Stockholms skärgård där fallet 

utgått från samverkansprojektet Stockholm Archipelago. Detta för att studera hur deras digitala 

strategier möter och stödjer målgruppens behov. I följande avsnitt presenteras analys och tolkning av 

resultatet ställt mot studiens teoretiska ramverk. 

 

6.1 Turisters Informationsbehov i digitala kanaler  
Utifrån intervjuerna identifierades de internationella turisternas informationsbehov före, under 

och efter ett skärgårdsbesök samt vilka digitala kanaler som använts för att möta och stödja 

dessa behov, vad som är värdeskapande samt identifierade brister. 

 

Merparten av respondenterna hade inte hört talas om Stockholms skärgård innan besöket till 

Stockholm och fick höra det via bekanta eller via fysiska möten med andra turister. En av 
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respondenterna fick kännedom om Stockholms skärgård genom Astrid Lindgrens berättelse 

Saltkråkan som utspelar sig i Stockholms skärgård, vilket lockade respondenten att resa dit. 
 
 

 

Tabell 1. Sammanställning av identifierade behov, tillvägagångssätt och digitala kanaler, värdeskapande och 

brister.  

 Informationsbehov Tillvägagångssätt	  &	  digitala	  

kanaler 
Värdeskapande Identifierade	  brister 

FÖRE Val	  av	  destination 
 
 
 
	  
Logi 
 
	  
Aktiviteter,	  event 
 
 
 
 
 
	  
Båtavgångar 
 
 
Väderleksrapport 

Google,	  Muntlig	  information	  
(WOM&UGC) 
“Best	  island”	   
 
 
Booking.com,	  hostelworld.com 
 
	  
Muntlig	  information	  (WOM) 
Bloggar	  &	  artiklar 
Ratings	  från	  andra	  resenärer	  -‐	  Tripadvisor	   
Bilder	  -‐	  Instagram	  och	  Google 
 
	  
Sökningar	  på	  sökmotorn	  Google 
 
	  
 

Snabb	  och	  lättillgänglig	  
information.	  Ratings	  från	  andra 
 
 
 
Samlad	  plattform	  för	  bokning	  
Bekvämlighet	  och	  bekräftelse 
 
Säkerställa	  och	  veta	  vad	  man	  kan	  
förvänta	  sig	  genom	  andras	  
berättelser 
Säkerställa	  föreställningar	  visuellt 
 
	  
Säkerställa	  resa	  till	  och	  från	  
skärgården 
 
Planering	   

Flera	  olika	  kanaler	  -‐tidskrävande 
Vill	  ha	  mer	  omfattande	  
information 
 
 
 
 
 
Svårt	  att	  hitta	  samlade	  
webbplatser	  för	  event	  som	  är	  
genuina	  och	  individanpassade	  
 
 
 
Osäkerhet,	  svårt	  att	  hitta 
 
	  
	  
 

 

 

UNDER	   Båtavgångar 
 
Sevärdheter,	  aktiviteter 
Restauranger,	  caféer,	  
badplatser 
 
	  
Karta	  över	  området	   

Sökning	  på	  sökmotorn	  Google 
 
Information	  om	  upplevelser	  WOM	  &	  UGC 
Bilder	  via	  google,	  Instagram 
Tripadvisor,	  bloggar,	  artiklar	  
	  
	  
Sökning	  på	  sökmotorn	  Google	   

Planering	   
 
Säkerställa	  och	  veta	  vad	  man	  kan	  
förvänta	  sig 
 
 
	  
Planering	   

Osäkerhet 
 
Svårt	  att	  hitta	  event 
 
 
 
 

EFTER Jämföra	  upplevelser	  och	  bilder 
Kommentera	  om	  man	  inte	  är	  
nöjd	  med	  något	  under	  resan 

Instagram	  och	  Facebook 
Tripadvisor,	  Facebook,	  Hotels.com 

Se	  vad	  andra	  upplevt 
Påverka	  andra	  turisters	  
beslutprocess	   

 

 

 

Informationsbehov. Funktionella behov som uppkommer under planering av en resa i 

digitala kanaler menar Hwang, Jani & Joeng (2013) är produktkännedom, 

osäkerhetsminskning, effektivitet och allmännytta. Respondenternas informationsbehov 

analyserades för att se likheter och skillnader utifrån kategorierna för huvudsakliga och 

funktionella behov. Funktionella behov identifierades under hela resan och inte bara i före-

fasen. Respondenterna hade tre gemensamma behov i före- och under-fasen och två i efter-

fasen. Huvudsakliga behov i före-fasen var val av destination, aktiviteter och information om 
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båtavgångar. Dessa behov kan identifieras som funktionella behov för produktkännedom och 

osäkerhetsminskning och effektivitetsbehov för att spara tid för resvägar. I under-fasen av 

resan var respondenternas informationsbehov upplevelser (aktiviteter, sevärdheter och 

restauranger) samt båtavgångar och kartor. Informationsbehov i efter-fasen var nästintill 

obefintliga, endast en respondent hade behovet av att publicera och jämföra bilder i sociala 

medier för att dela med sig av sin upplevelse. Merparten av respondenterna ansåg att det 

endast var resenärer som var besvikna på en resa eller upplevelse som känner behov att 

recensera sitt missnöje. Att recensera och publicera positiva eller negativa historier kan 

identifieras med funktionella behovet allmännytta som enligt Hwang, Jani & Joeng (2013) 

syftar till turistens behov för den ekonomiska kostnaden i förhållande till nyttan. 

 

Tillvägagångssätt och digitala kanaler. Samtliga respondenter uppgav att de använde 

sökmotorn Google för att söka information under hela resans gång. Utifrån respondenternas 

Internetsökningar för information om skärgården användes sökord som “best islands”, 

“things to do in Stockholm” och “Schären”. För val av destinationer och aktiviteter önskade 

sig respondenterna information genom användargenererat innehåll; bloggar, plattformar som 

tillhandahåller recensioner från andra resenärer, artiklar och sociala medier samt genom fysisk 

word-of-mouth. Samtliga respondenter sökte information om båtavgångar i sökmotorn 

Google både före och under resan. Det fanns ett gemensamt behov av att finna information för 

upplevelser under vistelsen vilket respondenterna främst önskade genom word-of-mouth och 

användargenererat innehåll i digitala kanaler genom Tripadvisor, bloggar, artiklar samt 

sökningar via Google.  

 

Den kanal i sociala medier som identifierats som viktig före och under resa ansåg 

respondenterna främst var Instagram för att se bilder på platser och aktiviteter. Facebook 

nämndes endast av en respondent i samband med påverkan av vad andra människor publicerar 

vilket gör att respondenten också vill besöka samma plats. Twitter nämndes inte av någon 

respondent. Xiang och Gretzel (2010) menar att sociala medier har en större slagkraft inom 

ramen för reseplanering än turistinformation som tillhandahålls av företag inom branschen. 

Detta på grund av att turister delar sina egna erfarenheter och synpunkter genom exempelvis 

texter, bilder och filmklipp. Få av respondenterna uppgav dock att de själva delar med sig av 

upplevelser i sociala medier eller recenserar om dem i digitala kanaler. För de respondenter 

som förbokar logi generellt på sina resor uppgavs samlingskanaler som tillhandahåller 

bokning genom booking.com och hostelworld.com. 
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Värdeskapande. Grönroos (2015, s. 22) beskriver att värde skapas av kunden själv, det är 

något som gör att kunden ”får det bättre” med stöd från tjänsteleverantören. Merparten av 

respondenterna ansåg att recensioner i före- och under-fasen gav dem en uppfattning om vad 

de kan förvänta sig. Samtliga respondenter uppgav också att de talat med vänner och bekanta 

som uppskattar liknande upplevelser för att erhålla information. En respondent uppgav att 

denne publicerar bilder i sociala medier för att dela med sig av sina upplevelser efter en resa 

men också jämför sina egna bilder med andras. Samtliga respondenter sökte information via 

Google för att erhålla snabb och lättillgänglig information till olika kanaler.  

 

Identifierade brister. Som Reason, Lavrans och Flu (2015) konstaterar är ett första steg i en 

tjänstedesignprocess att identifiera faktorer som skapar irritation hos kunden, vilket ger ett 

verktyg för att förbättra kundens upplevelse. Merparten av respondenterna uppgav att det 

krävdes många steg i sökprocessen i digitala kanaler för att hitta väsentlig information som 

uppfyllde deras krav och önskemål, vilket respondenterna ansågs som tidskrävande. Det fanns 

också en osäkerhet för båtavgångar då informationen var svår att finna. Huvudattraktionen för 

samtliga respondenter var att befinna sig i skärgårdsmiljön i kombination med aktiviteter och 

umgänge. Merparten av respondenterna upplevde bristande information kring evenemang, 

aktiviteter och sevärdheter. Sökprocessen online krävde att respondenterna sökte 

informationen i många olika kanaler och uppfattade att den informationen som förmedlades i 

de olika kanalerna var för “turistiga”. Två av respondenterna nämnde att de hade önskat 

information om något genuint som passade för just dem. Det uppgavs också att det fanns en 

avsaknad för en digital kanal som samlar information om Stockholms skärgård. 

 

Skillnader för tillvägagångssätt. Som Jani, Jang & Hwang (2013) uppmärksammar kan 

informationsbehovet påverkas av personens tidigare erfarenheter, motivation till resan, ålder, 

inkomst och nationalitet. Respondenternas informationsbehov tycks dock inte ha påverkas av 

detta trots deras olika nationaliteter, tidigare erfarenheter, mål med resan samt deras inkomst. 

Dock fanns det skillnader i hur respondenterna föredrog att söka och ta till sig information för 

att det skulle passa för just dem. Som Jani, Jang & Hwang (2013) också påpekar varierar 

turistens informationssökningar på Internet beroende på olika faktorer och behov hos 

individen. Jani, Jang, & Hwang (2013) diskuterar också kring förståelse för personlighetsdrag 

för att öka förståelsen för påverkan på turisters informationssökningar vilket de menar är 
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viktiga faktorer för utformning av plattformar online för att attrahera och behålla den 

potentiella turisten.  

 

Två av respondenterna ansåg sig vara backpackers och hade samma informationsbehov före 

och under resan. Hur de gick tillväga för att möta dessa behov skilde sig dock åt. Detta kan 

tänkas bero på personlighetsdrag samt vilket mål respondenterna hade med sin resa. 

Respondenten som driver reseblogg om backpacking sökte noggrant på Internet för att erhålla 

användargenererad information om vad andra upplevt om en destination, då det är viktigt för 

personen att skriva om olika platser i världen och vad som finns att göra där för att inspirera 

andra. Den andra respondenten som anser sig vara backpacker hade ett annat mål med sin 

resa, att främst utforska och upptäcka på plats. Där av sökte respondenten så lite information 

som möjligt i digitala kanaler före och under besöket. Denna respondent föredrog word-of-

mouth istället för digitala kanaler med användargenererat innehåll. 

 
 
6.2 Digitala strategier för informationstjänster i Stockholms skärgård 
Utifrån fallet Stockholm Archipelago har de digitala strategierna kategoriserats utifrån 

intervjuer samt observation av de digitala kanaler som framkommit genom datainsamlingen. 
 

Tabell 2. Stockholm Archipelagos digitala strategier. 

 Digitala	  strategier Digitala	  kanaler Stöd	  i	  digitala	  kanaler 

Webbplats Samlingsplats	  för	  att	  visa	  vad	  respektive	  
kommun	  har	  att	  erbjuda.	   
 
 
	  
Skärgårdsfönster	  på	  Visit	  Stockholm	  
webbplats	  för	  att	  synliggöra	  skärgården	  

www.stockholmarchipelago.se	   
 
 
	  	  
	  
www.visitstockholm.se 

Information	  om	  destinationer,	  boende,	  aktiviteter,	  
restauranger,	  sevärdheter,evenemang,	  reseplanerare,	  
kartor,	  länkar	  till	  aktörernas	  egna	  webbplatser.	   
Språk	  -‐	  Svenska	  &	  Engelska.	   
 
Information	  om	  skärgården	  och	  länk	  till	  
www.stockholmarchipelago.se	   

Sociala	  
medier 

Visit	  Stockholms	  Instagramkonto	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   
Egen	  hashtag;	  #stockholmarchipelago	  
 
Visit	  Stockholms	  Facebookkonto	   
Egen	  hashtag;	  #stockholmarchipelago	  
 
Visit	  Stockholms	  Twitterkonto 
Egen	  hashtag;	  #stockholmarchipelago	  

Instagram 
 
	  
Facebook 
 
	  
Twitter 
 

 
 
Sökbar	  hashtag 
Bilder 
Geotaggar 
Information 
 
 

 

Digitala strategier. Stockholm Archipelagos digitala strategier är utformade utifrån vad 

samverkansprojektet har att erbjuda, inifrån-och-ut. Projektledaren för Stockholm 

Archipelago samt näringslivsutvecklare i Värmdö kommun uppger att de har ambitionen att 
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se mer utifrån besökarnas behov men har i nuläget inte arbetat med detta explicit. De är 

medvetna om att marknaden och dagens resenär ser annorlunda och har därmed förstått vikten 

av att tänka och förstå vad besökarna vill ha. Det råder dock tveksamheter kring hur de ska gå 

tillväga. Enligt Grönroos (2015) krävs ett utifrån-och-in-perspektiv med ett fokus på kunder 

och intäkter för att skapa långsiktigt värde för kunden. Utifrån-och-in-perspektivet kräver att 

leverantören skapar sig kärnkompetens om kundens vardagliga processer för att kunna stödja 

och möta kundens mål för att skapa långsiktigt värde (Grönroos 2015, ss. 15-18). 

Projektledaren för Stockholm Archipelago påtalar att projektet vill se mer utifrån besökarnas 

behov i sina digitala kanaler och tänka mer utifrån-och-in men menar också att de väntar på 

utvecklingen i digitala kanaler för att därefter följa samhällets trender. Hwang, Jani och Joeng 

(2013) hävdar att branschleverantörer bör värdera hur deras destination uppfattas av turister 

samt vilken information turister söker efter för att få bättre förståelse för deras behov och 

därmed marknadsföra skräddarsydd information.  

 

En av de internationella turisterna reste till skärgården för en bloggkonferens där Visit 

Stockholm arrangerat resan. Respondenten skrev sedan ett blogginlägg om sin vistelse i 

skärgården vilket bidrar till marknadsföring av destinationen. Enligt merparten av de 

internationella turisterna är bloggar en värdefull kanal för att säkerställa sin uppfattning om en 

upplevelse eller destination utifrån andras historier. 

 

Digitala kanaler. Stockholm Archipelago använder sig i nuläget av webbplatsen 

www.stockholmarchipelago.se samt Visit Stockholms sociala medier; Instagram, Twitter och 

Facebook där de figurerar med hashtagen #stockholmarchipelago. Projektledaren menar att 

Visit Stockholm är ett upparbetat varumärke vilket är mindre resurskrävande för projektet. 

Skärgården som destination får därmed draghjälp av Stockholms stad genom att synas i deras 

digitala kanaler. Utifrån observationer som gjorts för Stockholm Archipelagos digitala kanaler 

finns dock inga kopplingar till hashtagen i form av information eller länkar på webbplatsen.  

 

Stöd i digitala kanaler. Webbplatsen www.stockholmarchipelago.se tillhandahåller 

information om destinationer, boende, aktiviteter, restauranger, sevärdheter, reseplanerare, 

kartor och länkar till aktörer i skärgårdens egna webbplatser. Projektets webbplats 

tillhandahåller inte bokning av logi och aktiviteter utan detta görs via aktörernas egna 

webbplatser. Dock uppger de respondenter som förbokar logi att detta görs via hotels.com 
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eller hostelworld.com. Länkar till Visit Stockholms sociala medier exponeras inte på 

Stockholm Archipelagos webbplats. 

 

Stockholm Visitor Center är en fysisk turistinformation som exponerar aktörer i skärgården 

och är en del av Visit Stockholm. Två anställda som arbetar på Stockholm Visitor Center 

uppger att de inte tipsar om några digitala kanaler som turisterna kan använda sig av under 

resans gång. Neuhofer, Buhalis och Ladkin (2014) belyser att turistens engagemang kan 

stärkas med hjälp av onlineplattformar och därmed berika upplevelsen av hela resan. De två 

anställda på Stockholm Visitor Center konstaterar att de aldrig sett Stockholm Archipelago 

som ett varumärke och har därför inte presenterat det som ett varumärke för deras turister. 

Häikiö och Koivumäki (2016) konstaterar att de som arbetar nära slutkunderna, det vill säga 

de som möter turisterna, har en väsentlig roll för att påverka deras upplevda värde. Samtidigt 

menar projektledaren att en utmaning för projektet är kännedomen och begreppsdefinition av 

ordet archipelago. Grönroos (2015, ss. 301-304) påpekar att ett varumärke skapas för kunden 

genom att kunden förhåller sig till flödet av varumärkesbudskap i olika typer av 

marknadskommunikationskanaler som webbplatser, sociala medier samt word-of- mouth. När 

kunden förhåller sig till flödet av varumärkesbuskap i dessa kanaler utvecklas en relation 

mellan kunden och varumärket (ibid.).  

 

 

7.  Diskussion   
De informationsbehov som identifieras utifrån resultatet uppsöks främst i digitala kanaler 

genom användargenererat innehåll. Detta kan tänkas bero på att respondenterna anser denna 

information som mest tillförlitlig och värdefull för att skapa en uppfattning om vad de har att 

förvänta sig av en destination eller upplevelse. Tilliten kan tänkas uppstå genom att ta del av 

information från turister med samma intressen och de som redan upplevt en resa eftersom 

turisten kan jämföra andras recensioner, bilder och uppfattningar vilket kan underlätta 

turistens beslutsprocess. Respondenterna såg inget behov av att själva recensera i digitala 

kanaler efter en resa vilket kan tänkas bero på att det inte finns någon personlig anknytning 

till de andra brukarna av tjänsten. Ett behov kan tänkas vara att sprida sin upplevelse efter en 

resa genom word-of-mouth, eftersom det var på det sättet merparten av de intervjuade 

respondenterna själva fått kännedom om Stockholms skärgård.  
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Informationen kring båtavgångar är en problematik som både projektledare, 

näringslivsutvecklare, aktörer och anställda på Stockholm Visitor Center belyser samt 

identifierades det som en osäkerhet från de internationella turisterna. Det kan dels tänkas bero 

på miljön då turisterna är beroende av båttrafiken för att ta sig till och från skärgården, men 

också för att informationen är svår att finna samt är utformad på ett sätt som är svårt för 

internationella turister att ta till sig.  

 

Samtliga respondenter använde Google för informationssökningar i samtliga faser.  

Projektledaren för Stockholm Archipelago påpekar att webbplatsen ligger relativt långt upp i 

sökresultaten på sökmotorn Google om sökordet är “stockholm archipelago”. Dock 

identifierades inte det som ett sökord som använts av respondenterna. Det kan därmed antas 

att sökorden inte stämmer överens med de sökresultat som erhålls eller att informationen som 

förmedlas på webbplatsen stockholmarchipelago.se inte är anpassad efter respondenternas 

önskemål att erhålla information. Att webbplatsen automatisk är inställd på svenska skulle 

kunna medföra att internationella turister inte betraktar informationen som individanpassad 

och väljer att söka sig till andra kanaler. Resultatet pekar på att de internationella turisterna 

vill ha informationen snabbt, lättillgängligt och samlat i en kanal. Stockholm Archipelagos 

webbplats tillhandahåller och möter många av respondenternas informationsbehov men 

merparten av respondenterna konstaterar dock att de undviker lokala turist-webbplatser 

eftersom informationen ofta är för ”turistig”. Detta kan tänkas bero på att respondenterna har 

ett behov av individanpassade erbjudanden och att tilliten för turist-webbplatser inte 

uppkommer då de inte kan ta del av andras turisters uppfattningar om destinationen.   

 

Att Visit Stockholm i samverkan med Stockholms skärgård anordnar bloggkonferenser skapar 

ett värde för turister genom att bloggarna bidrar med historier kring destinationen.  

Berättelser kan tänkas skapa ett personligt värde som får turisterna att drömma sig bort till 

platsen då undersökningen tyder på att andras historier är värdefull för att inspireras till ett 

besök i Stockholms skärgård. Då projektet Stockholm Archipelago använder sig av Visit 

Stockholms sociala medier bidrar de således med varumärkesbudskap i sociala medier som 

kan skapa en relation till deras besökare. Deras egna hashtag #stockholmarchipelago skulle 

dock kunna bidra till ökat varumärkesbudskap genom att figurera i flera olika  

marknadskommunikationskanaler. Att alla berörda parter inom ramen för projektet inte heller 

ser Stockholm Archipelago som ett varumärke kan medföra att varumärkesbudskapet inte förs 

vidare i den mån det skulle kunna göra. Utifrån detta kan det tänkas att berörda parter inom 



 38 (58) 

projektet bör se Stockholm Archipelago som ett varumärke för att öka turisternas kännedom 

samt att varumärket följer besökaren i livsprocessen.  

 

Utifrån de internationella turisternas intervjuer och enkäter kan åldern som sträcker sig mellan 

25-35 ha påverkat resultatet. Ett mer omfattande åldersspann kunde gett studien en djupare 

förståelse för hur ålder påverkar informationsbehov. Respondenternas skillnader i 

tillvägagångssättet att tillhandahålla information kan bero på personlighetsdrag då deras 

huvudsakliga behov var desamma. Faktorer hos respondenterna som påverkar hur dom vill ha 

informationen för att den ska vara värdefull kan således bero på om personen är till exempel 

är bekväm, spontan, äventyrlig eller orolig i sin natur. 

 
 
 
8. Slutsatser                                                            
Undersökningen hade för avsikt att bidra till en förståelse för internationella turisters 

informationsbehov och vad som skapar bruksvärde i digitala kanaler under ett besök i 

Stockholms skärgård. Fallet har utgått från samverkansprojektet Stockholm Archipelago för 

att skapa förståelse för hur deras digitala strategier möter och stödjer målgruppens behov samt 

hur deras digitala kanaler skapar bruksvärde för turistupplevelsen i Stockholms skärgård. De 

frågor som studien baserats sig på är; 

 

●       Vilka informationsbehov har internationella besökare före, under och efter ett 

skärgårdsbesök och hur är dessa informationsbehov relaterade till faktorer som 

skapar bruksvärde genom digitala kanaler? 

 

●      Hur ser digitala strategier ut för informationstjänster om Stockholms skärgård och 

hur stödjer eller stödjer inte dessa strategier skapandet av bruksvärde för 

internationella turister före, under och efter ett skärgårdsbesök? 

 

Utifrån undersökningen identifierades främst funktionella behov under samtliga faser för ett 

skärgårdsbesök. I före-fasen fanns behov kring val av destination, aktiviteter och båtavgångar. 

I under-fasen kretsade behoven kring upplevelser (aktiviteter, sevärdheter och restauranger), 

kartor och båtavgångar. Behoven efter resan var nästintill obefintliga i digitala kanaler, dock 

fanns ett behov av att yttra sig genom recensioner om resan inte uppfyllde förväntningarna. 
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De internationella turisternas gemensamma behov skilde sig åt för hur de ville tillhandahålla 

informationen vilket antas påverkas av olika faktorer, faktorer som personlighetsdrag och mål 

med resan. Även om tillvägagångssättet skilde sig åt visar studien på att bruksvärdet främst 

skapas genom digitala kanaler som bygger på användargenererat innehåll, bloggar, artiklar, 

recensioner samt word-of-mouth. Studien visar även att användargenererat innehåll ger 

tillförlitlig och individanpassad information vilket ger turisterna stöd för att uppnå sina 

personliga mål. 

 

Trots att Stockholm Archipelagos digitala strategier bygger på ett inifrån-och-ut-perspektiv, 

tillhandahåller deras digitala kanaler information och tjänster som möter respondenternas 

behov före och under resan. Webbplatsen är en samlingsplats för att visa upp vad skärgården 

har att erbjuda med information om destinationer, reseplanerare, aktiviteter samt kartor. 

Därmed stödjer webbplatsens tjänster respondenternas alla funktionella behov 

informationsmässigt före och under resan vilket skulle kunna skapa bruksvärde för 

upplevelsen i skärgården. Dock är det inte de lokala turist-webbplatser som respondenterna 

vänder sig till genom sina informationssökningar i digitala kanaler. Då bruksvärdet skapas i 

större delen av processen genom användargenererat innehåll kan Stockholm Archipelago 

stödja en del av detta genom sin hashtag #stockholmarchipelago då ett behov var att jämföra 

bilder med andra i sociala medier efter resan. Samtliga respondenter fick kännedom om 

Stockholms skärgård genom turister som tidigare besökt destinationen eller genom berättelser 

vilket skapade förväntningar och en vilja att resa dit genom andras minnen och historier, som 

därmed fört varumärkeskännedomen vidare. Vad någon minns får andra att drömma, från att 

drömma till att minnas.  
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10. Bilagor  
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Bilaga 1 - Intervjuguide Stockholm Archipelago 
 

Inledning	  (grundläggande	  om	  projektet,	  utmaningar	  etc.)	  
 

● Berätta	  kort	  om	  din	  roll	  i	  projektet	  Stockholm	  Archipelago	  

● Vilka	  är	  de	  största	  satsningarna	  som	  gjorts	  efter	  övergången	  från	  	  Skärgårdsstrategin	  till	  

Stockholm	  Archipelago?	  

-‐ Varför	  just	  dom	  satsningarna?	  

● Vad	  ser	  du	  som	  de	  största	  utmaningarna	  för	  Stockholms	  skärgården	  som	  turistdestination?	  

● Vilka	  faktorer	  tror	  du	  skulle	  kunna	  attrahera	  fler	  besökare	  till	  Stockholms	  skärgård?	  

● Hur	  jobbar	  ni	  för	  att	  synliggöra	  stockholm	  skärgård	  som	  besöksmål?	  

-‐ 	  På	  vilket	  sätt?	  

-‐ Utmaningar?	  

 
 
Digitala	  satsningar	  
 

● Hur	  har	  ni	  arbetat	  med	  digitala	  satsningar	  för	  besöksnäringen	  i	  Stockholms	  skärgård?	  

● Vilka	  digitala	  kanaler	  används?	  	  

-‐ Varför	  använder	  ni	  dessa	  kanaler?	  

-‐ Är	  det	  några	  kanaler	  ni	  anser	  är	  extra	  viktiga?	  	  

-‐ Varför?	  

● Vilka	  möjligheter	  respektive	  utmaningar	  ser	  du	  med	  den	  digitala	  satsningen	  i	  dagsläget?	  

-‐ Är	  det	  svårt/lätt	  för	  besökare	  att	  hitta	  information	  etc?	  

-‐ Besöksstatistik?	  Är	  det	  “bra”	  siffror?	  	  

● Vilka	  samband	  kan	  man	  se	  mellan	  de	  digitala	  satsningar	  som	  gjorts	  och	  antalet	  besökare	  i	  

Stockholms	  skärgård?	  

	  

	  

Kundbehov	  -‐	  hur	  S.A	  möter	  kundernas	  behov	  för	  att	  skapa	  bruksvärde 
 

● Vilka	  anser	  ni	  är	  era	  kunder?	  	  

-‐	  Varför?	  

-‐	  Hur	  har	  ni	  kommit	  fram	  till	  det?	  

● Hur	  satsar	  ni	  på	  internationella	  kunder	  kontra	  kunder	  i	  “närområdet”?	  	  

Hur	  arbetar	  ni	  för	  att	  kartlägga	  kundernas	  behov?	  
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● Hur	  skulle	  du	  säga	  att	  era	  digitala	  strategier	  skapar	  ett	  värde	  för	  era	  kunder?	  

-‐ Hur	  stärker	  de	  relationen	  till	  era	  kunder?	  

-‐ Hur	  arbetar	  ni	  med	  långsiktiga	  kontra	  korta	  relationer?	  

● Hur	  har	  era	  digitala	  strategier	  formats	  utifrån	  era	  kunders	  behov?	  

● Hur	  stärker	  de	  digitala	  kanalerna	  kundernas	  behov	  före	  och	  under	  besökets	  gång?	  

	  

Webbplatsen	  stockholmarchipelago.se 

 
● På	  vilket	  sätt	  tror	  du	  att	  potentiella	  besökare	  attraheras	  till	  att	  hitta	  och	  använda	  sig	  av	  

webbplatsen?	  

● Hur	  följer	  ni	  upp	  användarnas	  beteende	  på	  webbplatsen?	  	  

-‐ Mäter	  ni	  besöksstatistik	  etc?	  

● Hur	  bestäms	  innehållet	  på	  webbplatsen?	  Vilka	  får	  synas?	  

● Vilka	  är	  de	  största	  skillnaderna	  för	  Visitskärgården	  som	  plattform	  i	  digitala	  kanaler	  kontra	  

Stockholm	  Archipelago?	  

-‐ Samarbete	  mellan	  S.A	  och	  visitskärgården?	  

 

Digitala	  kanaler	  och	  sociala	  medier	  
 

● I	  hur	  stor	  utsträckning	  använder	  ni	  er	  av	  sociala	  medier	  för	  att	  kommunicera	  med	  besökare	  

och	  potentiella	  besökare?	  

● På	  vilka	  sätt	  skiljer	  sig	  arbetet	  mellan	  sociala	  medier	  och	  hemsidan?	  

 
 
Framtida	  arbete 
 

● Vad	  ser	  du	  för	  kommunikativa	  utmaningar	  i	  digitala	  kanaler	  för	  framtiden?	  

● Finns	  det	  något	  du	  anser	  skulle	  kunna	  förbättras	  i	  arbetet	  riktat	  mot	  era	  kunder?	  

● Vilka	  digitala	  lösningar	  kommer	  ni	  att	  satsa	  på	  framöver	  och	  varför?	  
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Bilaga 2 - Intervjuguide Värmdö 
 
Inledning	  
 

● Berätta	  kort	  om	  din	  roll	  i	  samarbetet	  med	  Stockholm	  Archipelago	  

● Hur	  fungerar	  samarbetet	  med	  Stockholm	  Archipelago?	  

-‐Hur	  går	  det?	  	  

-‐Varför	  går	  det	  bra/mindre	  bra?	  	  	  

● Vilka	  tycker	  du	  är	  de	  främsta	  tillgångarna	  för	  er	  genom	  att	  samverka	  i	  projektet?	  

● Vad	  ser	  du	  som	  de	  största	  utmaningarna	  i	  projektet	  för	  Värmdö	  som	  turistdestination?	  	  

-‐	  Hur	  bidrar	  S.A	  för	  att	  möta	  utmaningarna?	  	  

● Vilka	  faktorer	  tror	  du	  skulle	  kunna	  attrahera	  fler	  besökare	  till	  Stockholms	  skärgård?	  

● Hur	  jobbar	  ni	  för	  att	  synliggöra	  Värmdö	  som	  besöksmål?	  

-‐ 	  På	  vilket	  sätt?	  

-‐ Utmaningar?	  

 
Digitala	  satsningar	  
 

● Hur	  har	  ni	  arbetat	  med	  digitala	  satsningar	  i	  samarbete	  med	  Stockholm	  Archipelago?	  

● Vilka	  digitala	  kanaler	  används?	  	  

-‐ Varför	  använder	  ni	  dessa	  kanaler?	  

-‐ Är	  det	  några	  kanaler	  ni	  anser	  är	  extra	  viktiga?	  Varför?	  

● Vilka	  samband	  kan	  man	  se	  mellan	  de	  digitala	  satsningar	  som	  gjorts	  och	  antalet	  besökare	  i	  

Värmdö	  efter	  samarbetet	  med	  Stockholm	  Archipelago?	  

● Vilka	  möjligheter	  respektive	  utmaningar	  ser	  du	  med	  de	  digitala	  satsningar	  som	  gjorts	  i	  

dagsläget?	  

-‐ Är	  det	  svårt/lätt	  för	  besökare	  att	  hitta	  information	  etc?	  

● Vad	  är	  viktigt	  för	  er	  att	  lyfta	  fram	  genom	  ert	  samarbete	  med	  	  S.A?	  

-‐ Hur	  går	  ni	  tillväga	  för	  att	  synliggöras	  genom	  S.A?	  

-‐ På	  vilka	  grunder	  väljer	  ni	  ut	  innehållet?	  	  

 

Kundbehov	  -‐	  hur	  Värmdö	  möter	  kundernas	  behov	  för	  att	  skapa	  bruksvärde	  (i	  samarbete	  med	  S.A) 
● Vilken	  är	  Värmdös	  främsta	  målgrupp	  inom	  ramen	  för	  turism?	  

-‐	  Varför	  just	  dom	  tror	  du?	  

-‐	  Hur	  har	  ni	  kunnat	  se	  det?	  

● Hur	  satsar	  ni	  på	  internationella	  besökare	  kontra	  besökare	  i	  “närområdet”?	  	  
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● Hur	  arbetar	  ni	  för	  att	  kartlägga	  besökares	  behov?	  

● Hur	  skulle	  du	  säga	  att	  de	  digitala	  strategierna	  inom	  Stockholm	  Archipelago	  har	  skapat	  ett	  

värde	  för	  era	  besökare?	  (hur	  man	  syns	  utåt	  i	  digitala	  medier)	  

-‐ Hur	  ser	  ni	  det?	  Feedback	  från	  besökare	  etc?	   	  

-‐ Hur	  stärker	  det	  relationen	  till	  era	  besökare?	  

-‐ Hur	  arbetar	  ni	  med	  långsiktiga	  kontra	  korta	  relationer?	  

● Hur	  har	  era	  digitala	  strategier	  (det	  ni	  visar	  utåt)	  formats	  utifrån	  era	  besökares	  behov?	  

● Hur	  tror	  du	  att	  digitala	  hjälpmedel	  (stöd)	  kan	  stärka	  besökarnas	  behov	  före	  och	  under	  

besökets	  gång?	  

 

Webbplatsen	  stockholmarchipelago.se 
 

● På	  vilket	  sätt	  tror	  du	  att	  potentiella	  besökare	  attraheras	  till	  att	  hitta	  och	  använda	  sig	  av	  

webbplatsen?	  

● Vilka	  är	  de	  största	  skillnaderna	  för	  Visit	  värmdö	  som	  plattform	  i	  digitala	  kanaler	  kontra	  

Stockholm	  Archipelago?	  

	  

Digitala	  kanaler	  och	  sociala	  medier	  
 

● I	  hur	  stor	  utsträckning	  använder	  ni	  er	  av	  sociala	  medier	  för	  att	  kommunicera	  med	  besökare	  

och	  potentiella	  besökare?	  

● På	  vilka	  sätt	  skiljer	  sig	  arbetet	  mellan	  sociala	  medier	  och	  hemsidan?	  

 
Framtida	  arbete 
 

● Vad	  ser	  du	  för	  kommunikativa	  utmaningar	  i	  digitala	  kanaler	  för	  framtiden?	  

● Finns	  det	  något	  du	  anser	  skulle	  kunna	  förbättras	  i	  arbetet	  riktat	  mot	  era	  besökare?	  

● Vilka	  digitala	  lösningar	  kommer	  ni	  att	  satsa	  på	  framöver	  och	  varför?	  

● Hur	  ser	  ert	  framtida	  arbete	  ut	  med	  Stockholm	  Archipelago?	  

-‐ Digitala	  lösningar	  och	  behov?	  
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Bilaga 3 - Aktörer intervjuguide 
 
Vilka	  är	  era	  främsta	  turister? 

-‐Internationella?	  
 
Hur	  hittar	  internationella	  turister	  till	  er?	   
 
Hur	  går	  turisterna	  tillväga	  för	  att	  boka?	   

-‐ Hur	  gör	  de	  flesta?	  
 
Hur	  får	  turisterna	  reda	  på	  vad	  som	  finns	  att	  göra	  på	  plats?	   
 
Har	  ni	  någon	  kontakt	  med	  era	  kunder	  efter	  besöket?	   
 
Vad	  kan	  ni	  se	  att	  turisterna	  saknar	  under	  sin	  vistelse	  i	  Stockholms	  skärgård? 
 
Vad	  ser	  ni	  att	  turisterna	  uppskattar	  mest	  hos	  er? 
 
Vad	  gör	  ni	  för	  att	  turisterna	  ska	  få	  en	  så	  bra	  upplevelse	  hos	  er	  som	  möjligt? 
 
Hur	  ofta	  har	  ni	  återkommande	  turister? 

-‐ Varför	  kommer	  de	  tillbaka/inte	  kommer	  tillbaka?	  
 
Hur	  tror	  du	  att	  projektet	  Stockholm	  Archipelago	  bidrar	  till	  att	  få	  ut	  fler	  kunder	  till	  er? 
(samverkansprojekt	  som	  pågått	  sedan	  2014,	  riktar	  sig	  till	  internationell	  turism	  i	  Skärgården) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 



 49 (58) 

Bilaga 4 - Intervjuguide internationella turister 
 

● Describe	  your	  experience	  in	  skärgården/the	  archipelago?	  
-‐ (where	  did	  you	  go,	  how	  did	  you	  get	  there,	  what	  did	  you	  do	  there	  etc.)	  

	  
● What	  made	  you	  decide	  to	  visit	  Stockholm	  archipelago?	  

 
● How	  did	  you	  find	  out	  about	  Stockholm	  archipelago	  in	  the	  first	  place?	  

 
● How	  did	  you	  find	  out	  what	  to	  do	  there?	  

 
● Is	  there	  something	  that	  didn’t	  fulfill	  you	  expectations?	  

-‐ is	  there	  a	  lack	  of	  something?	  
-‐ did	  you	  feel	  like	  there	  was	  something	  missing	  before	  your	  trip?	  
-‐ during?	  
-‐ after?	  

 
● What	  kind	  of	  information	  did	  you	  need	  BEFORE	  your	  trip?	  

	   	   -‐How	  did	  you	  get	  it? 
● What	  kind	  of	  information	  did	  you	  need	  DURING	  your	  trip?	  

	   	   -‐How	  did	  you	  get	  it? 
● What	  kind	  of	  information	  did	  you	  need	  AFTER	  your	  trip?	  

-‐How	  did	  you	  get	  it?	  
 

● Describe	  three	  important	  things	  when	  you	  want	  to	  find	  out	  something	  about	  a	  new	  place	  
that	  you	  want	  to	  visit	  

 
● Did	  you	  book	  in	  advance?	  	  
-‐ HOW?	  

 
● What´s	  important	  for	  you	  when	  you	  book	  experiences,	  hotels	  or	  travels	  online?	  

 
● What´s	  important	  to	  find	  out	  online	  during	  your	  stay?	  

 
● What´s	  important	  for	  you	  after	  you	  visit	  a	  place?	  
● What	  kind	  of	  online	  sources	  do	  you	  use	  before,	  during	  and	  after	  your	  trip?	  

-‐ (after	  -‐	  for	  example	  posting	  about	  your	  trip)	  
 

● What	  makes	  you	  remember	  a	  trip?	  
 

● Would	  you	  go	  back	  to	  Stockholms	  skärgård/archipelago?	  
	   	   -‐Why/why	  not?	  
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Bilaga 5 – Enkät för internationella turister 
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Bilaga 6 – Observation av Stockholm Archipelagos digitala kanaler 
 
Observation den 20 december 2016: 
 
Webbplats www.stockholmarchipelago.se 
 
 
Information om aktiviteter, sevärdheter och evenemang 
 

 
 
 
 
Restauranger och matupplevelser 
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Information om destinationer 
 

 
 
 
Reseplanerare till olika destinationer 
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Bilaga 7 – Källor och metod för datainsamling 
 
 
 

Källor Datainsamlingsmetod	   Datum Längd 

Projektledare	  Stockholm	  Archipelago	   Intervju 2016-‐11-‐21	   1h	   

Näringslivsutvecklare	  Värmdö	  kommun Intervju 2016-‐11-‐23 45min	   

Aktör	  -‐	  Grinda	  Wärdshus	   Telefonintervju	   2016-‐11-‐28 10min	   

Aktör	  -‐	  Utö	  Värdshus	   Telefonintervju	   2016-‐11-‐30 10min	   

Aktör	  -‐	  Häringeslott	   Enkät	  med	  fritextsvar 2016-‐12-‐02 -‐ 

Aktör	  -‐	  Sands	  Hotell Enkät	  med	  fritextsvar 2016-‐11-‐29 -‐ 

Stockholm	  Visitor	  Center	   Intervju	   2016-‐11-‐30 10	  min 

Respondent	  1-‐	  Australiensk	  man Skype-‐intervju	   2016-‐12-‐01 15min	   

Respondent	  2-‐	  Tysk	  kvinna	   Skype-‐intervju 2016-‐11-‐30 25min	   

Respondent	  3-‐	  Engelsk	  man	   Skype-‐intervju	   2016-‐12-‐12 30min	   

Respondent	  4-‐	  Litauisk	  kvinna	   Skype-‐intervju	   2016-‐12-‐13 20min	   

Respondent	  5-‐	  Italiensk	  man	   Enkät	  med	  fritextsvar 2016-‐11-‐30 -‐ 

Respondent	  6-‐	  Engelsk	  kvinna	   Enkät	  med	  fritextsvar 2016-‐12-‐01 -‐ 
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Bilaga 8 - Analys  
 
Internationella turister 
 
Kategorier: 
 

• Informationsbehov 
o Före 
o Under 
o Efter 

 
• Kännedom om Stockholms skärgård innan besöket 

 
• Digitala kanaler 

o Värde 
o Brister 

 
 
 
 
Digitala strategier – Stockholm Archipelago 
 
Kategorier: 
 

• Digitala strategier 
 

• Digitala kanaler 
 

• Hur ser de själva att de möter turisternas behov? 
 

o Värdeskapande 
 

• Stöd i digitala kanaler 
 
 
 
 


