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Abstract 
This study continues on the bachelor thesis Sweden’s municipalities’ tourist sites - A study of 

where Sweden’s municipalities stand in their web development compared to web 2.0, 

conducted by Johansson and Winther who are two of the authors of this study. 

 

The purpose of this study is to provide a greater understanding of how Swedish 

municipalities work with their tourist websites and social media. This bachelor thesis was 

conducted by an observation and qualitative interviews with ten of Sweden's 290 

municipalities. The results showed that municipalities use their tourist sites and social media 

to reach desired target audiences. It was also found that many of the municipalities are in a 

development phase regarding their tourist sites. Only half of the municipalities with tourist 

sites have a digital strategy. 

 

Keywords: Tourist websites, social media, web 2.0, Sweden’s municipalities, tourism, web 

development 
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Sammanfattning 
Denna studie är en fortsättning på kandidatuppsatsen Sveriges kommuners turisthemsidor – 

En studie om var Sveriges kommuner befinner sig i webbutvecklingen i relation till web 2.0 

genomförd av Johansson och Winther som är två av författarna till denna studie.  

 

Syftet med denna studie är att ge en ökad förståelse för hur Sveriges kommuner arbetar med 

sina turisthemsidor samt sociala medier. Denna kandidatuppsats genomfördes genom en 

observation samt kvalitativa intervjuer med tio av Sveriges 290 kommuner. Resultatet visade 

att kommunerna använder sina turisthemsidor och sociala medier för att nå ut till önskade 

målgrupper. Det visade sig även att flera av kommunerna befinner sig i en utvecklingsfas 

gällande webbplatserna. Endast hälften av kommunerna med turisthemsidor har en digital 

strategi. 

 

Nyckelord: Turisthemsidor, sociala medier, web 2.0, Sveriges kommuner, turism, 

webbutveckling 
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1. Inledning 

I detta avsnitt kommer bakgrund, problemdiskussion, syfte, frågeställningar, avgränsningar 

samt begreppsdefinition att presenteras. 

1.1 Bakgrund 
Tillgången till Internet ökar för varje år och år 2012 hade 89 procent av den svenska 

befolkningen tillgång till Internet. Hälften av befolkningen har även tillgång till Internet via 

sina mobiltelefoner.
1
 Internet används idag av konsumenter delvis som en källa för 

information och interaktion.
2
 Användandet av sociala medier har ökat med tio procent varje 

år de senaste fem åren.
3
 År 2011 var hälften av Sveriges befolkning medlemmar på ett socialt 

medium. Alla dessa var även medlemmar på Facebook. 96 procent av den yngre 

befolkningen var år 2011 medlemmar på ett socialt nätverk.
4
 

 

Genom Internet har turismbranschen fått nya förutsättningar gällande kommunikation och 

marknadsföring. Även sociala medier har fått en betydande roll och turismbranschen 

rekommenderas att använda dem då sociala medier möjliggör social interaktion inom 

branschen.
5
 I och med att Internetanvändningen ökar, ökar även antalet resenärer som bokar 

sina resor online. 78 procent av den del av befolkningen som e-handlar väljer att boka resor 

på Internet.
6
 

 

Denna studie är en fortsättning på kandidatuppsatsen Sveriges kommuners turisthemsidor – 

En studie om var Sveriges kommuner befinner sig i webbutvecklingen i relation till web 2.0. 

Kandidatuppsatsen skrevs av två av författarna till denna studie (Johansson och Winther) i 

ämnet medieteknik vid Södertörns högskola höstterminen 2012. Syftet med den 

kandidatuppsatsen var att undersöka var Sveriges kommuner befann sig i webbutvecklingen i 

relation till web 2.0. I Johansson och Winthers tidigare kandidatuppsats undersöktes även 

olikheter mellan stora och små kommuner.
7
 Johansson och Winther genomförde en 

observation där alla kommuner observerades utifrån elva uppsatta kriterier. Dessa kriterier 

valdes ut som en del av begreppet web 2.0 och handlade främst om social interaktion och 

sociala medier. Efter genomförd observation skapade Johansson och Winther en 

analysmodell där kommunerna kategoriserades på en skala mellan web 1.0 och web 2.0. 

Resultatet visade att Sveriges kommuner genomsnittligen blev en web 1.3.
8
   

 

I denna studie har representanter från tio av Sveriges 290 kommuner intervjuats. Detta för att 

ge en djupare förståelse för Johansson och Winthers tidigare resultat som visade att många av 

Sveriges kommuner inte låg i framkant gällande webbutvecklingen.
9
 

 

                                                 
1
 Findahl, Olle, (2012). Svenskarna och Internet. .se s.6   

2
 Svensk handel, (2011). Guide för sociala medier s.3  

3
 Findahl, (2012), s.6  

4
 Findahl, Olle, (2011). Svenskarna och Internet. .se s.8  

5
 Bergman, Kristina & Hellman, Peter, (2009)      n  e       s     n  e . Tillväxtverket s.7-8  

6
 Findahl, (2012), s.34-35  

7
 Johansson, Sanna & Winther, Erika, (2013). Sveriges kommuners turisthemsidor – En studie om var Sveriges 

kommuner befinner sig i webbutvecklingen i relation till web 2.0. Södertörns högskola: Kandidatuppsats. 
8
 Ibid. 

9
 Ibid. 
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1.2 Problemdiskussion 
Resultatet av Johansson och Winthers tidigare studie visade att ingen av Sveriges kommuners 

turisthemsidor uppnådde kriterierna för web 2.0. Forskning har visat att organisationer kan 

förutse och förstå konsumenters beteende genom web 2.0.
10

 Dessutom ökar betydelsen av att 

organisationer inom turismbranschen har en välutvecklad webbplats då e-handeln ökar.
11

 I 

och med detta anser författarna att det är intressant att undersöka hur det kommer sig att 

ingen av kommunernas webbplatser uppnådde kriterierna för web 2.0. 

1.3 Syfte 
Syftet med denna studie är att ge en ökad förståelse för hur Sveriges kommuner arbetar med 

sina turisthemsidor och sociala medier.  

1.4 Frågeställningar 
För att besvara syftet har följande frågeställningar valts: 

 Hur resonerar de tillfrågade svenska kommunerna kring utformandet av deras 

turisthemsidor? 

 I vilket syfte använder de tillfrågade svenska kommunerna sociala medier? 

 Har de tillfrågade svenska kommunerna digitala strategier anknutna till webben? 

1.5 Avgränsningar 
Studien ämnar behandla utvalda kommuners turisthemsidor samt deras arbete med sociala 

medier. Författarna har valt att endast utgå från resultatet från Johansson och Winthers 

tidigare studie Sveriges kommuners turisthemsidor – En studie om var Sveriges kommuner 

befinner sig i webbutvecklingen i relation till web 2.0.  

1.6 Begreppsdefinition 
Användare – En person som besöker eller använder webbplatser och sociala medier.

12
  

 

Användargenererat innehåll – Innehåll på Internet som kan tillföras och ändras av 

användare.
13

 

 

Blogg – En dagbok på Internet.
14

  

 

Dela – Författarna syftar här till att sprida information på Internet genom sociala medier. 

 

Dynamisk webbplats – Författarna syftar här till webbplatser där innehållet ständigt kan 

förändras. 

 

                                                 
10

 Syed-Ahmad, Fatimah Sharifah & Murphy, Jamie. Social Networking as a Marketing Tool: The Case of a 

Small Australian Company. Journal of Hospitality Marketing & Management, 19:7, (2012), s.702-703 
11

 Abdullah Tanrisevdi & Duran Nuket. Comparative evaluation of the Official Destination Websites from the 

perspective of customers. Journal of Hospitality Marketing & Management, 20:7, (2011), s.741-742 
12

 http://www.ne.se/sve/användare  
13

 http://www.oecd.org/internet/ieconomy/38393115.pdf 
14

 Berthon, R. Pierre, Pitt, F. Leyland, Plangger, Kirk & Shapiro, Daniel. Marketing meet web 2.0, social media, 

and creative consumers: Implications for international marketing strategy. Business Horizons, 55:3, (2012), 

s.263 

http://www.tandfonline.com/action/doSearch?action=runSearch&type=advanced&searchType=journal&result=true&prevSearch=%2Bauthorsfield%3A(Tanrisevdi%2C+Abdullah)
http://www.ne.se/sve/användare
http://www.oecd.org/internet/ieconomy/38393115.pdf
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Facebook – Ett socialt medium där användare kan hitta och lägga till vänner, skicka 

meddelanden samt uppdatera sina personliga profiler.
15

  

 

Flickr – Ett socialt medium där användare kan ladda upp foton.
16

 

 

Författarna – Detta begrepp syftar till författarna av denna studie, Blixt Annelie, Johansson 

Sanna och Winther Erika.  

  

Gilla – Författarna syftar här till en funktion på Facebook med syftet att användare ska kunna 

följa Facebook-sidor, för att på så sätt ta del av det som den aktuella Facebook-sidan 

publicerar. 

 

Google+ - En social nätverkstjänst från Google som även integrerar med Googles andra 

tjänster.
17

 

 

Hashtag – En symbol som används före relevanta nyckelord eller fraser på sociala medier för 

att kategorisera bilder eller meddelanden.
18

 

 

Instagram – Ett socialt medium där användare kan lägga upp och dela foton.
19

 

 

Mikroblogg – En typ av blogg där endast kortare meddelanden kan publiceras. Ett exempel 

på en mikroblogg är Twitter.
20

 

 

Responsiv webbplats – Webbplatser som anpassar sig efter användarens skärmstorlek.
21

 

 

RSS – Förkortning av Really Simple Syndication.
22

 Detta innebär att innehåll på Internet ska 

tillgängliggöras på olika ställen på samma gång.
23

  

 

Sociala medier - Webbplatser där användare kan interagera med varandra.
24

  

 

Social interaktion – Författarna syftar här till kommunikation mellan användare på 

webbplatser och sociala medier. 

 

Travel 2.0 – Web 2.0 kallas för travel 2.0 inom turistnäringen, med detta menas att web 2.0 

har utvecklat turistnäringen.
25

 

 

                                                 
15

 Berthon, Pitt, Plangger & Shapiro, (2012), s.263. 
16

 http://www.flickr.com/ 
17

 http://google.about.com/od/p/g/Google-plus.htm 
18

 http://support.twitter.com/entries/49309-what-are-hashtags-symbols 
19

 http://instagram.com/ 
20

 Holmström, Emil & Wikberg, Erik. Sociala medier – en marknadsföringshandbok. 1 uppl. Stockholm: 

Bokförlaget Redaktionen i Stockholm AB, 2010, s.25 
21

 http://iveo.se/webbproduktion/responsiv-webbplats-foljsamt-granssnitt/  
22

 http://computersweden.idg.se/2.2683/1.409 
23

 Holmström & Wikberg, (2010), s.25 
24

 Lexhagen,  Maria, Kuttainen, Christer, Fuchs, Matthias & Höpken, Wolfram. Destination talk in social media: 

a content analysis for innovation. 2nd advances in hospitality and tourism marketing & management 

conference. (2012), s.1 
25

 Schmellegger, Doris & Carson, Dean. Blogs in tourism: Changing approaches to information exchange. 

Journal of Vacation Marketing. 14:2, (2008), s.100 

http://www.flickr.com/
http://google.about.com/od/p/g/Google-plus.htm
http://support.twitter.com/entries/49309-what-are-hashtags-symbols
http://instagram.com/
http://iveo.se/webbproduktion/responsiv-webbplats-foljsamt-granssnitt/
http://computersweden.idg.se/2.2683/1.409
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Twitter – En mikroblogg där användare kan skicka och läsa mycket korta meddelande som 

är begränsade med ett antal tecken.
26

  

 

Tweets – Ett annat ord för de meddelande som sänds på Twitter.
27

 

 

Web 1.0 – Webbplatser som användare endast kan observera där de inte kan tillföra egen 

information. Detta är föregångaren till web 2.0.
 28

 

 

Web 2.0 - Webbplatser där användare kan vara med och påverka innehållet samt interagera 

med varandra eller med webbplatsen.
29

 

 

Word of mouth - Muntlig eller skriftlig rekommendation från en kund till en annan, gällande 

en vara eller en tjänst.
30

 

 

Wikis – Webbplatser där användare kan lägga in samt redigera information. Ett exempel är 

Wikipedia.
31

 

 

Wikitravel – Ett socialt medium med syftet att fungera som en uppdaterad reseguide, där 

användare kan uppdatera information om olika resmål.
32

 

 

YouTube – Ett socialt medium som tillåter användare att ladda upp och dela videoklipp.
33

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
26

 Berthon, Pitt, Plangger & Shapiro, (2012), s.263 
27

 Nations, Daniel (2013) What is a Tweet. About.com  
28

 O’Reilly, Tim (2005). What Is Web 2.0, Design Patterns and Business Models for the Next  

Generation of Software. O’Reilly  
29

 Ibid. 
30

 http://www.businessdictionary.com/definition/word-of-mouth-marketing.html   
31

 https://sv.wikipedia.org/wiki/Wiki 
32

 http://wikitravel.org/sv/Huvudsida 
33

 Berthon, Pitt, Plangger & Shapiro, (2012), s.263 

http://www.businessdictionary.com/definition/word-of-mouth-marketing.html
https://sv.wikipedia.org/wiki/Wiki
http://wikitravel.org/sv/Huvudsida
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2. Tidigare forskning 

I detta avsnitt presenteras den tidigare forskning som berör ämnena IT och turism. 

2.1 Web 2.0 
Konceptet web 2.0 skapades under en konferens med samma namn, där webbpionjärerna 

Dale Dougherty och Tim O’Reilly år 2004 befann sig. O’Reilly fastställde där begreppet web 

2.0. Tidigare hade webben, även kallad web 1.0, uppfattats som något som mest användes av 

företagssidan. I och med att IT-bubblan sprack år 2001 blev det en slags vändpunkt för 

webben.
34

   

 

Web 2.0 kännetecknas bland annat av användarnas utökade möjlighet till interaktion på 

webbplatser samt förbättrade användar- och affärsmodeller. Dessutom förbättras mjukvaran i 

takt med att antalet användare ökar.
 35

 Web 2.0 har även kommit att kallas för den sociala 

webben, då den till skillnad från web 1.0 är mer användarvänlig i och med att det är enklare 

att publicera från ett användarperspektiv.
36

  

 

Genom webbaserade tjänster såsom wikis och bloggar har den sociala interaktionen på 

Internet blivit ytterligare berikad. Det finns en ökad grad av deltagande och demokrati genom 

att användarna agerar som användare, läsare och skribenter.
37

  

 

Chen och Tseng menar att tillkomsten av web 2.0 har blivit en ovärderlig källa till 

information för både företag och organisationer. Web 2.0 tillåter användare att uttrycka 

åsikter samt ger dem möjlighet till att dela värdefull kunskap.
38

 

 

Web 2.0 kan ses som en serie av tekniska innovationer som underlättar för användare att 

skapa innehåll och interagera. Web 2.0 har även förändrat att det nu är användaren som står i 

centrum istället för företaget.
39

 Web 2.0 har gett upphov till det som idag kallas för sociala 

medier. Exempel på sociala medier är Facebook, YouTube och Twitter där innehållet utgörs 

av text, bilder och videos. Dessa används av miljontals användare runt om i världen och kan 

därmed ur ett marknadsföringsperspektiv inspirera till att skapa ett värde. Sociala medier är 

alltså en uppsättning av kanaler som underlättar interaktion mellan personer och enheter, 

exempelvis organisationer. Sociala medier är lättillgängliga och kan användas för att nå ut till 

ett stort antal personer.
40

 

 

Tekniken bakom web 2.0 har enligt Sigala en enorm inverkan på beslutsprocesser och 

konsumentbeteende hos Internetanvändare. Sigala menar att detta måste beaktas av företag så 

att de anpassar och utvecklar sina metoder därefter. Tekniken bakom web 2.0 har även en stor 

inverkan på turistnäringen i form av utbud och efterfrågan. Facebook kan användas för att 

främja destinationen medan YouTube kan användas för spridning av turismkampanjer. 

                                                 
34

 O’Reilly, (2005)  
35

 Ibid. 
36

 Boulos, Kamel N. Maged & Wheeler, Steve. The emerging Web 2.0 social software: an enabling suite of 

sociable technologies in health and health care education. Health Information & Libraries Journal, 24:1, (2007): 

2.23 s.2 
37

 Boulos & Wheeler, (2007), s.3 
38

 Chen, C. C., & Tseng, Y. D. Quality evaluation of product reviews using an information quality framework. 

Decision Support Systems, 50:4, (2011), s.755 
39

 Berthon, Pitt, Plangger & Shapiro, (2012), s.262 
40

 Ibid. s.263 
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Företag kan med fördel använda web 2.0 för att förbättra och berika kundrelationer genom 

exempelvis kundsupport, vilket ger möjlighet att skapa sociala band till kunden.
41

 Twitter kan 

i sin tur bidra till att företag når ut till potentiella målgrupper.
42

 

 

Internet har gett upphov till en förändring i hur kunder interagerar med varandra inom rese- 

och tursimbranschen. Murphy och Syed-Ahmad menar att turister idag litar på den 

information som finns på webben. År 2005 använde 85 procent av europeiska resenärer 

Internet för att planera sin resa.
43

 Murphy och Syed-Ahmad menar att företag kan använda 

information genom web 2.0 för att förutse och förstå konsumenters beteende.  Web 2.0 

möjliggör för resenärer att utbyta erfarenheter med varandra om olika resmål och de kan på 

så sätt utbyta negativa och positiva erfarenheter.
44

  

 

Web 2.0 kallas inom turismbranschen för Travel 2.0 och innefattar tekniker såsom RSS, 

wikis, betygsättning, bloggar och videos.
45

 Schmellegger och Carson menar att betygsättning 

och rekommendationer blir allt mer populärara som en digital form av word-of-mouth. Det 

har visat sig att webbplatser med rekommendationer skrivna av användare upplevs som mer 

pålitliga än de som är skrivna av till exempel resebyråer.
46

  

2.2 Sociala medier 
Kaplan och Haenlein beskriver att sociala medier handlar om deltagande, 

informationsspridning och interaktion.
47

 De sociala medierna kräver närvaro vilket leder till 

att de utvecklas. Somliga sociala medier är mer effektiva än andra och detta beror på 

kommunikationssyftet.
48

 Exempelvis kan Facebook användas som en distributionskanal av 

företag.
49

 Kaplan och Haenlein menar att Facebook möjliggör kommunikation mellan 

slutkund och företag till relativt låga kostnader men med högre grad av effektivitet till 

skillnad från mer traditionella kommunikationsverktyg.
50

  

I en studie av Xiang och Gretzel bekräftas det att sociala medier har en betydande roll som 

informationskälla för resenärer. Deras studie visar att när resenärer söker på en destination 

via en sökmotor blir de i många fall dirigerade till sociala medier. Detta innebär en utmaning 

för leverantörer av mer traditionell reserelaterad information, då digitala marknadsstrategier 

diskuteras aktivt i dagsläget.
51

 

 

Stelzner beskriver hur sociala medier används, hur utvecklingen har sett ut de senaste åren 

och hur framtiden förutspås. Denna rapport visar att det sociala mediet som används mest är 

                                                 
41

 Sigala, Marianna. Special Issue on Web 2.0 in travel and tourism: Empowering and changing the role of 

travelers. Computers in Human Behavior, 27:2, (2011), s.607-608 
42

 Jansen J. Bernard & Zhang Mimi. Twitter Power: Tweets as Electronic Word of Mouth. Journal of the 

American society for information science and technology, 60:11, (2009), s.2170-2171   
43

 Syed-Ahmad & Murphy, (2012), s.702 
44

 Ibid. s.702-703 
45

 Schmellegger & Carson, (2008), s.100 
46

 Ibid. s.101 
47

 Kaplan M. Andreas & Haenlein  Michael. Users of the world, unite! The challenges and opportunities of 

Social Media. Business Horizons. 53:1, (2009), s.66 
48

 Ibid. s.61 
49

 Ibid. s.64 
50

 Ibid. s.67 
51

 Xiang, Zheng & Gretzel, Ulrike. Role of social media in online travel information search. Tourism 

Management, 31:2, (2010) s.179 
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Facebook.
52

 Stelzner menar att det i framtiden kommer att ske en förändring gällande vilka 

sociala medier som kommer att användas. De sociala medierna som kan komma att bli de 

främsta är enligt Stelzner YouTube och andra videokanaler.
53

  

 

Lexhagen et al. menar att användargenererat innehåll i form av sociala medier kan hjälpa en 

turistdestination eller ett turistföretag att identifiera förbättringsområden. De hävdar även att 

det är nödvändigt för turistföretag att ha tillgång till nya strategier, då destinationer och 

företag inte direkt kan skydda sina innovationer från konkurrenter eftersom 

tjänsteinnovationer kan imiteras. Även Miguéns et al. anser att det kan vara en svaghet för en 

destination som inte har digitala strategier.
54

 Lexhagen et al. menar att innovation spelar en 

viktig roll när konkurrensfördelar ska definieras mellan olika företag eller destinationer. 

Användargenererat innehåll är en del av sociala medier och har betydelse för konsumenters 

beslutsfattande. Användargenererat innehåll kan även användas av destinationer och företag 

för att få en bättre förståelse för turistens behov. Det kan även användas för att upptäcka 

styrkor och svagheter i det befintliga produkterbjudandet. Lexhagen et al. menar att en blogg 

kan användas för att ge turisten en virtuell upplevelse av destinationen.
55

 

 

Abdullah och Duran har undersökt skillnader mellan destinationers officiella webbplatser.
56

 

Om en organisations webbplats uppfyller vissa kriterier som ur användarens synvinkel är 

avgörande, är chansen större att den genererar fler lojala kunder till organisationen. I och med 

att e-handeln ökar blir webben ett allt mer viktigt marknadsföringsredskap.
57

 .  

 

Abdullah och Duran fann framförallt fyra avgörande kriterier som en destinations webbplats 

bör uppfylla.
58

 Först och främst bör webbplatsen ge användaren eller kunden tillräcklig 

information om destinationen. För det andra bör interaktiva egenskaper finnas på 

webbplatsen. För det tredje ska webbplatsen vara lättnavigerad. Slutligen bör det på 

webbplatsen finnas elektroniska forum där ledningen kan svara på användarnas eller 

kundernas frågor, för att på så sätt visa att de bryr sig om dem. Utöver dessa kriterier bör 

webbplatsen ge användaren möjlighet att lämna feedback om webbplatsen.
59

 

2.2.1 Bloggar 

Bloggar var ett av de första sociala medierna som introducerades. En blogg kan förklaras som 

en personlig webbplats, likt en dagbok som publiceras på Internet. Interaktion på bloggar sker 

genom kommentarsfält. Bloggar användes från början främst av privatpersoner. Detta har nu 

ändrats då även företag och organisationer bloggar.
60

 

Antalet turistorganisationer med resebloggar ökar. Dessa resebloggar skapas och används 

som en kommunikationsplattform för besökare där de kan dela med sig av sina 

reseupplevelser. Flera länder, bland annat Sverige, har bloggar riktade till turister på 

destinationens webbplats. Ett syfte med resebloggar är att ge användare möjlighet till social 

                                                 
52
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56

 Abdullah & Duran, (2011), s.740 
57

 Ibid. s.741-742 
58

 Ibid. s.761 
59

 Ibid. s.761 
60

 Kaplan & Haenlein, (2009), s.63  



14 

 

interaktion. Användare kan genom resebloggar dela med sig av reseberättelser, upplevelser 

samt positiva och negativa erfarenheter. Schmellegger och Carson menar att många 

turistorganisationer är rädda för negativ word-of-mouth som kan skada deras rykte.
61

 Dock 

hävdar de att resebloggars innehåll inte har någon direkt inverkan på turistorganisationer och 

destinationer. Schmellegger och Carson menar att bloggar är kostnadseffektiva 

marknadsföringsaktiviteter.
62

 Turistorganisationer som införlivar bloggar i sin verksamhet 

måste investera i en betydande mängd tid.
63

  

 

Många turistorganisationer anser att det är bättre att inte ha någon blogg alls än att ha en 

blogg som saknar innehåll. De befarar att inte kunna erbjuda användare tillräckligt intressant 

information. Det kan leda till att användare väljer att inte lämna kommentarer på bloggen. 

Schmellegger och Carson anser att bloggar måste ge användare ett mervärde i form av 

intressanta berättelser, unik information eller möjlighet till nätverkande. Schmellegger och 

Carson anser även att en professionell blogg kräver regelbunden uppdatering. Bloggar kan 

användas som en del av en defensiv strategi inom besöksnäringen. Strategin syftar till att 

generera positiv publicitet samt att besvara och motverka argument till negativa 

kommentarer.
64

 

2.3 Web 2.0 trappan 
Johansson och Winther skapade i sin tidigare studie en analysmodell som de utgick ifrån när 

de observerade alla Sveriges kommuners turisthemsidor.
65

 Detta för att se var webbplatserna 

befann sig i webbutvecklingen i relation till web 2.0. Johansson och Winther observerade 

webbplatserna utifrån elva uppsatta kriterier. Kommunerna placerades därefter ut i web 2.0 

trappan på en skala mellan web 1.0 och web 2.0 beroende på hur många kriterier 

kommunerna uppnådde. Desto fler kriterier en kommuns webbplats uppnådde desto högre 

upp i trappan klättrade den, se figur 1. Till exempel blev en webbplats som uppnådde alla 

elva kriterier web 2.0 och en som uppnådde ett kriterium web 1.0. De kommuner som inte 

uppnådde något av de elva kriterierna bortsågs från observationen. Kriterierna behövde inte 

uppnås i någon specifik ordning, se figur 2.
66
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Figur 1: Web 2.0 trappan (Johansson & Winther, 2013) 

 

 

 

 
Figur 2: Kriterier (Johansson & Winther, 2013) 

 

Resultatet av Johansson och Winthers kandidatuppsats visade att 280 stycken av Sveriges 290 

kommuner hade en turisthemsida vid tidpunkten då studien genomfördes. Ingen av Sveriges 

kommuner uppnådde alla elva kriterier och därmed blev ingen kommun web 2.0. Den 

kommun som uppnådde högst resultat var Västerviks kommun som blev en web 1.9. 

Medelvärdet och medianen på Sveriges kommuners turisthemsidor blev web 1.3. Det visade 

sig att resultatet skiljde sig något mellan Sveriges tio största respektive minsta kommuner. 

Medelvärdet och medianen för de större kommunerna blev web 1.6 och för de mindre web 
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1.2. Figur 3 visar hur många procent av Sveriges kommuner som uppnådde de elva 

kriterierna.
67

 

 

 
 

Figur 3. Lista över hur många som uppnår de olika kriterierna (Johansson & Winther, 2013) 

2.4 Kommunicera turism på nätet 
Bergman och Hellman presenterar i rapporten Kommunicera turism på nätet hur Internet blir 

en allt större och viktigare marknadsföringskanal för många branscher såsom turistnäringen.
68

 

De menar att turistnäringen saknar resurser. Detta uttrycker sig i form av bristande 

kompetenser gällande att utnyttja Internet som kommunikationskanal.
69

 Bergman och 

Hellman menar även att många mindre företag tenderar till att fastna i gamla strukturer och 

att de därmed investerar marknadsföringsbudgeten i mer traditionella medier.
70

 I rapporten 

nämns även att kunskapen hos mindre aktörer gällande Internet är bristande.
71

 

 

Rese- och turistnäringen använder sig av ett liknande begrepp till Web 2.0, nämligen Travel 

2.0.
72

 Travel 2.0 har inneburit en ökning av sociala medier och forum på turismrelaterade 

webbsidor. Konsumenten har där möjlighet att interagera genom att exempelvis ladda upp 

foton och videoklipp.
 73

 

 

För att aktörer inom turistnäringen ska nå fram med sina budskap bör de enligt Bergman och 

Hellman ha konsumenterna i fokus. Därför behöver aktörerna finnas tillgängliga på de sociala 

medier där deras målgrupper befinner sig. Aktörerna bör även testa sina webbplatser för att se 

hur användarbeteendet hos deras konsumenter ser ut.
74

 Bergman och Hellman menar att de 

som använder sig av rätt strategi på Internet enklare kan nå ut till rätt målgrupp.
75
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En annan viktig faktor som presenterats i Bergmans och Hellmans rapport är vikten av 

samverkan. Kommuner och landsting kan spela en stor roll som stödfunktion för 

verksamheter när det gäller IT-frågor. Bergman och Hellman har även märkt av en 

efterfrågan av webbutbildningar hos turistnäringens aktörer. I dagsläget hålls redan sådana 

utbildningar och seminarier på regional nivå. Dock har en större efterfrågan på dessa 

utbildningar och seminarier yttrat sig på nationell nivå.
76

 

 

Bergman och Hellman beskriver att IT-branschen förutspår att YouTube och liknande 

videokanaler kan bli framtidens kommunikationskanal.
77

 De menar även att turistnäringen 

bör finnas på Wikitravel eftersom det är en reseguide som besöks av människor världen över. 

Genom att finnas på Wikitravel kan turistaktörer nå ut till potentiella besökare.
78
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3. Metod 

I detta kapitel redovisas de metoder som författarna använt sig av vid datainsamling och 

analys. Författarna har valt att använda kvalitativa forskningsmetoder i studien, då de anser 

att dessa kan bidra till att besvara undersökningens syfte. Denna typ av metod har gett 

författarna utrymme att tolka resultatet samt gett dem en djupare förståelse för det studien 

ämnar behandla.
79

 

3.1 Kvalitativ intervju 
Författarna har valt att genomföra intervjuer med låg grad av standardisering, vilket innebär 

att intervjusituationen anpassas utifrån respondenternas svar.
80

 Intervjuerna som genomförts 

har varit semistrukturerade och därmed varit inriktade på ett antal förutbestämda teman, till 

skillnad från ostrukturerade intervjuer.
81

 Författarna har valt denna typ av intervju då de har 

velat ställa ungefär samma sorts frågor till alla respondenter. Författarna har valt att inte 

genomföra strukturerade intervjuer, eftersom respondenterna då skulle bestämt kontexten.
82

 

 

Författarna har genomfört intervjuer med tio av Sveriges kommuner. Respondenterna hos de 

utvalda kommunerna ansvarar för kommunens turisthemsida. Intervjuerna har varit cirka en 

timme långa och samtliga har spelats in. Respondenterna har accepterat att de har blivit 

inspelade under intervjuerna. Dalen menar att ljudinspelning rekommenderas vid kvalitativa 

intervjuer för att få med informantens egna formulerade ord.
83

 Författarna har vid de 

intervjutillfällen där alla tre författarna närvarat även valt att föra stödanteckningar. 

Intervjuerna har skett på platser som respondenterna valt ut. Häger menar att en känsla av 

trygghet skapas om respondenten intervjuas på hemmaplan.
84

  

 

Enligt Hjerm och Lindgren behöver nästan alltid allt material som samlas in på något sätt 

bearbetas. De menar att material som samlats in genom etnografiskt fältarbete, till exempel 

ljudinspelningar, vanligtvis transkriberas för att ge en analyserbar text. Hjerm och Lindgren 

menar dock att det inte alltid är nödvändigt att skriva ner allt som sägs under intervjun.
85

 

Författarna har valt att transkribera alla intervjuer, men endast valt ut det som är relevant till 

studiens syfte. Det skulle vara alldeles för tidskrävande att transkribera allt som sagts under 

intervjuerna med tanke på att varje intervju var cirka en timme lång. Fejes och Thornberg 

menar att en transkribering kan ske olika detaljerat beroende på undersökningens syfte.
86

 

3.1.1 Intervjuguide 

Vid en semistrukturerad intervju är det nödvändigt att utarbeta en intervjuguide med syfte att 

fungera som ett stöd för författarna.
87

 Denna innehåller ett antal teman och frågor som berör 

det viktigaste med studien. De frågor som väljs ut ska vara relevanta för de problem studien 

syftar till att besvara.
88
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Frågorna i intervjuguiden är indelade i olika kategorier; inledande frågor, uppföljningsfrågor, 

sonderande frågor, tystnad samt tolkande frågor.
89

 Författarna har valt just dessa kategorier 

för att få ut så mycket som möjligt av intervjun. 

 

Innan de riktiga intervjuerna genomfördes valde författarna att genomföra fyra 

provintervjuer, dels för att testa intervjuguiden och dels för att testa sig själva som 

intervjuare. Under provintervjuerna fick författarna även möjlighet att kontrollera hur den 

tekniska utrustningen fungerade inför ljudinspelningen. Det visade sig att författarna inte 

behövde justera intervjuguiderna, då inga misstolkningar under provintervjuerna skedde. 

Författarna har haft intervjuguiden med sig som ett stöd. De valde att strukturera intervjuerna 

på så sätt att en av författarna var mer aktiv under intervjun än de andra.  

3.1.2 Telefonintervju 

Författarna har i denna undersökning genomfört en telefonintervju med webbansvarig för 

Västerviks kommuns turisthemsida. Vid intervjun förde två av författarna anteckningar, 

medan den tredje genomförde själva intervjun samtidigt som den spelades in. 

Telefonintervjuer har likt andra intervjumetoder både styrkor och svagheter. Fördelen med 

telefonintervjuer är att de är tids- och kostnadseffektiva.
90

 En av de största anledningarna till 

att telefonintervjuer inte är att föredra framför personliga intervjuer är att kroppsspråket går 

förlorat. Det finns även en större risk att kommunikationen blir sämre. Vissa respondenter 

kan även ha svårare att anförtro sig till den som intervjuar och kan därför inte öppna upp sig 

på samma sätt som vid en personlig intervju.
91

 Författarna har tagit alla dessa negativa 

aspekter i beaktning inför telefonintervjun. 

3.1.3 Etik 

Vetenskapsrådet har fastställt fyra olika krav som tillsammans bildar individskyddskravet. 

Det första är informationskravet, vilket innebär att respondenten ska informeras om syftet 

med forskningsuppgiften, i detta fall intervjun.
92

 Alla respondenter har blivit informerade om 

syftet med studien. Det andra kravet är samtyckeskravet, vilket innebär att respondenterna 

själva ska få bestämma om de vill medverka i intervjun.
93

 Respondenterna i denna studie har 

själva godkänt sin medverkan. Det tredje kravet är konfidentialitetskravet, vilket innebär att 

respondentens personuppgifter anonymiseras.
94

 Författarna har valt att inte erbjuda 

respondenterna anonymitet, då deras befattning ändå avslöjar deras identitet. Dock har inga 

övriga personuppgifter utöver namn och befattning lämnats ut. Om respondenternas 

befattningar inte avslöjas skulle det kunna påverka undersökningens trovärdighet. Det fjärde 

kravet är nyttjandekravet, vilket innebär att forskare inte ska låta andra nyttja information 

utöver det som nämns i studien.
95

 Författarna till denna studie har skyddat materialet och inte 

låtit någon utomstående ta del av transkriberingarna eller ljudinspelningarna. Författarna har 

endast valt ut de delar ur intervjuerna som inte kan anses vara kränkande eller konfidentiella. 

Kommunernas turisthemsidor kan observeras och betraktas av vem som helst och därmed 

anser författarna att det material som publiceras i studien inte kan anses som känsligt.  
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Sammanställningarna av intervjuerna har inte skickats ut till respondenterna för möjlighet till 

korrigering innan publicering, då detta skulle vara väldigt tidskrävande. Författarna anser inte 

heller att det har varit nödvändigt att delge respondenterna intervjumaterialet. 

3.2 Observation 
Johansson och Winther genomförde sin kandidatuppsats under höstterminen 2012. Det finns 

därmed en risk att kommunernas webbplatser har ändrats sedan dess. Författarna har därför 

observerat turisthemsidorna till de kommuner som valts ut till intervjuerna. Detta för att vara 

uppdaterade om hur webbplatserna ser ut i dagsläget. Därmed kan risken för missförstånd 

minskas. Observationerna har genomförts på samma sätt som i den tidigare 

kandidatuppsatsen. Författarna har utgått från observationsschemat som Johansson och 

Winther använde och undersökt om de uppfyllt samma kriterier som tidigare. 

Observationerna har tagit fem till tio minuter per kommun. Författarna har medvetet valt att i 

denna studie inte nämna vilka resultat de utvalda kommunerna uppnådde i den förra studien. 

Att redovisa resultaten skulle kunna försvåra arbetet då det finns en risk att vissa kommuner 

skulle känna sig uthängda. Dock står det skrivet i Johansson och Winthers tidigare studie att 

Västerviks kommun uppnådde högst resultat samt att Lidingö stad och Huddinge kommun 

inte hade några turisthemsidor. Resterande kommuners resultat varierade, men vilken 

kommun som uppnådde vilket resultat kommer inte att nämnas. 

3.3 Urval 
Sverige är uppdelat i 290 kommuner, vilket innebär att författarna framförallt på grund av 

tidsbegränsning har varit tvungna att avgränsa studien. Då denna studie är en fortsättning på 

Johansson och Winthers tidigare kandidatuppsats har kommunerna valts utifrån resultatet av 

den. Författarna har valt kommuner som uppnådde olika resultat i den förra studien för att få 

en större spridning. Författarna har även valt två kommuner som i dagsläget inte har någon 

turisthemsida eftersom det kan vara intressant att få med deras åsikter. De kommuner som 

valts ut är Stockholm stad, Lidingö stad, Huddinge kommun, Uppsala kommun, Sigtuna 

kommun, Malmö stad, Ronneby kommun, Karlshamns kommun, Nyköpings kommun, och 

Västerviks kommun.  

 

Anledningen till att just dessa kommuner har valts ut är som tidigare nämnt för att de uppnått 

olika resultat i den tidigare kandidatuppsatsen samt på grund av deras geografiska läge. Alla 

kommuner förutom Malmö stad, Ronneby kommun, Karlshamns kommun och Västerviks 

kommun är belägna inom cirka en timmes resväg med bil från Stockholm. Då författarna 

velat genomföra personliga intervjuer har de därför främst valt kommuner som ligger nära 

Stockholm. Huddinge kommun valdes eftersom författarna studerar en turismutbildning i 

kommunen. Dock saknar kommunen en turisthemsida. Lidingö stad saknar också en 

turisthemsida. Däremot finns de med på Wikitravel och uppnådde därmed ett annat resultat 

än Huddinge kommun.  

 

Författarna ville inte endast undersöka Stockholms kommuner då många av dem uppnådde 

samma resultat. Västerviks kommun valdes ut eftersom att den kommunen uppnådde högst 

resultat i den tidigare kandidatuppsatsen. Därmed ansåg författarna att det var intressant att 

intervjua en respondent från den kommunen. Intervjun genomfördes via telefon då författarna 

inte hade möjlighet att ta sig till kommunen ifråga. Ronneby kommun och Karlshamns 

kommun valdes ut för att de båda är belägna i Blekinge län där en av författarna 

ursprungligen kommer ifrån. Denna författare hade därmed möjlighet att besöka dessa 

kommuner. Anledningen till att författarna valde Malmö stad var för att en av författarna 

befann sig i Malmö i andra ärenden och då hade möjlighet att genomföra en intervju på plats. 



21 

 

Malmö är södra Sveriges största region och dessutom en växande turiststad.
96

 

Sammanfattningsvis har urvalet skett på så sätt att författarna främst har valt kommuner som 

de haft möjlighet att besöka eftersom personliga intervjuer är att föredra.  

 

För att få en ännu bättre insikt om ämnet valde författarna att genomföra en intervju med 

Peter Hellman som är insatt i ämnet turism och IT. Detta för att bli mer förberedda inför 

intervjuerna med kommunerna samt för att få en bild av vad någon i branschen har att säga. 

Denna intervju tog cirka en timme och kommer inte att presenteras i resultatet då den var en 

förberedelse till studien.  

3.4 Kvalitativ analys 
Författarna har i denna undersökning analyserat datan på ett kvalitativt sätt. En kvalitativ 

analysmetod innebär att finna mönster och att identifiera vissa centrala delar ur en stor mängd 

empiriskt material.
97

 I denna undersökning består det empiriska materialet till största del av 

muntliga intervjuer. Med denna analysmetod finns både fördelar och nackdelar. Fördelarna 

kan summeras i att forskaren tillåts använda sina egna erfarenheter och på så sätt göra nya 

tolkningar om hur vissa fenomen fungerar. Nackdelarna kan vara forskarens bakgrund såsom 

utbildning och dennes förmåga att komma på kreativa tillvägagångssätt.
98

 Författarna har i 

undersökningen analyserat datan genom så kallad koncentrering, vilket innebär att centrala 

delar ur det stora empiriska materialet plockas ut för att förtydliga vissa resonemang.
99

 

Författarna har även haft ett tolkningsutrymme i analysen. Utöver den fastställda datan som 

presenterats under resultatavsnittet har även författarna tillåtits göra tolkningar utifrån den 

datan.
100

  

 

En del av den kvalitativa analysprocessen är kodning. Kodning innebär att det insamlade 

materialet bearbetas och organiseras för att sedan kategorisera materialet till något 

tolkningsbart.
101

 Ett steg i denna process är att göra en öppen kodning, där syftet är att finna 

övergripande teman.
102

 Författarna har i denna studie kodat respondenternas uttalanden och 

delat in dessa i teman. Därefter har författarna funnit samband som identifierats utifrån 

respondenternas uttalanden. Författarna har då funnit de mest centrala delarna som har stor 

betydelse för studien. 

3.5 Metodkritik  
Vid en intervju med låg standardisering blir möjligheterna till variation stor.

103
 Detta innebär 

att alla intervjuer har sett olika ut beroende på vad respondenterna har svarat. Alla frågor har 

alltså inte varit samma för alla kommuner eftersom intervjuerna har varit semistrukturerade. 

Därmed har det funnits möjlighet till att ställa följdfrågor. Det innebär att resultaten från de 

olika intervjuerna kan ha kommit att påverkas av detta.  

 

Då författarna valde att spela in intervjuerna fanns det en risk för att respondenten inte kände 

sig bekväm med situationen. Detta är en risk som författarna har varit medvetna om, men de 
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ansåg att det var viktigt att få med respondenternas egna ord. Eftersom att respondenterna 

själva fick välja om de ville bli inspelade borde det inte påverka resultatet av intervjun. 

 

Enligt Trost kan det vara både en fördel och nackdel med att vara flera personer som 

intervjuar. Det är en fördel att vara två personer eftersom de då kan ge varandra ett stöd om 

båda är oerfarna intervjuare. Dock krävs det ett samspel mellan intervjuarna. Det kan vara 

negativt att vara två som intervjuar utifrån respondentens synvinkel. Trost menar att det finns 

en risk att respondenten i en sådan situation känner sig underlägsen.
104

 Författarna till denna 

studie har vid några intervjutillfällen medverkat alla tre. Detta medför en ökad risk till att 

respondenten känt sig underlägsen. För att undvika detta har författarna vid dessa tillfällen 

organiserat det så att en person har fört anteckningar. Denna författare har alltså inte varit 

aktiv under intervjun utan hållt sig i bakgrunden. Av resterande två författare har en av dessa 

varit mer aktiv än den andra. Den andra personen har snarare flikat in om den ansett att den 

andra glömt något viktigt. Detta har enligt författarna minskat risken för att respondenten ska 

känna att den är i underläge. Dessutom har inga frågor ställts som på något sätt skulle vara 

nedvärderande för respondenten. Respondenterna har inte heller fått ta del av vilket resultat 

de uppnådde i Johansson och Winthers tidigare studie. Detta för att inte skapa en dålig 

stämning. De enda kommunerna som fick reda på sitt resultat var Västerviks kommun, 

Huddinge kommun och Lidingö stad eftersom att det står skrivet i den föregående studien. 
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4. Resultat 

I detta avsnitt presenteras den observation samt de intervjuer som har genomförts med 

respondenterna på de utvalda kommunerna. 

4.1 Observation 
Resultatet av observationsstudien visar att en kommun inte uppnådde samma resultat som i 

Johansson och Winthers tidigare studie. Denna kommuns turisthemsida har sedan tidigare 

observation förändrats till det sämre. De kriterier som har ändrats är att användarna inte 

längre kan vara med och påverka innehållet på sidan samt att den inte längre använder video 

som kommunikationskanal. 

 

En av kommunerna uppnådde under denna observation högre resultat än senast. Det som har 

förändrats är att denna kommun nu länkar till en blogg på webbplatsen.  

4.2 Stockholms stad 
Författarna har genomfört en intervju med Sofia Caresten som arbetar som projektledare 

webb på Stockholm Visitors Board och ansvarar för den digitala utvecklingen av koncernens 

digitala initiativ. Nedan presenteras resultatet från intervjun.
105

  

 

Stockholm Visitors Board avser att positionera och marknadsföra Stockholm internationellt. 

Detta arbetar hela koncernen med, vilken består av 80 anställda. Caresten menar därmed att 

hon tror att de har andra förutsättningar jämfört med andra destinationer. Deras primära syfte 

är att marknadsföra Stockholm internationellt och deras primärmålgrupp är således 

internationella. Därmed var det viktigt när de startade sin Facebook-sida att inte främst vända 

sig till den svenska målgruppen. Facebook-sidan är därför helt på engelska. 

 

Stockholm Visitors Board har haft en turisthemsida för Stockholm sedan mitten av 1990-

talet. Från början uppdaterades webbplatsen av bland annat turistinformatörer på turistbyrån 

och det fanns då inga stora resurser. Idag drivs webbplatsen från 

kommunikationsavdelningen. Syftet med webbplatsen är att få människor att vilja resa till 

Stockholm samt ge information om vad destinationen har att erbjuda. Med tiden har 

webbplatsen utvecklats mer och mer till att turisterna ska kunna dela med sig av sina 

upplevelser om destinationen. Alltså ska webbplatsen serva turisten både före, under och efter 

Stockholmsbesöket.  

 

När Stockholm Visitors Board lanserade sin webbplats år 2009 var det viktigt för 

verksamheten att interagera med användarna. Det går att betygsätta och kommentera allt på 

webbplatsen. Sedan år 2009 har dock mycket av interaktiviteten flyttats från webbplatsen till 

de sociala medierna. Caresten berättar att dialogen med användarna sker på Facebook och 

genom andra kanaler. Hon anser att interaktivitet är positivt då det förenklar för användare att 

kontakta dem. Caresten berättar att de får väldigt lite negativ kritik men att det är viktigt att 

inte censurera den negativa kritik som de får. Hon menar att hela idén med Internet är 

transparens. De har däremot regler om att kommentarer inte får vara kränkande.  

 

Stockholm Visitors Board arbetar mycket med sociala medier. De sociala medier som de 

prioriterar är Facebook och Instagram. Caresten berättar att de även har bevakning på Twitter 

men att de inte är aktiva där på grund av organisatoriska skäl. För närvarande finns det inte 
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tillräckligt med personal för att göra det på ett bra sätt. Caresten menar att det inte är ett 

självändamål att finnas på sociala medier om det inte finns någon möjlighet till att göra ett 

bra arbete. Hon anser att det är viktigare att göra ett bra arbete och vara aktiv på ett fåtal 

sociala medier istället för att vara medlem på alla. Caresten berättar att Stockholm Visitors 

Board har en strategi för de sociala medier som de valt att arbeta med. Anledningen till att de 

valt just Facebook är för att de anser att det är en tacksam kanal och för att det redan finns ett 

stort intresse för Stockholm som destination. De anser att även Instagram är tacksamt då det 

är bildstarkt. Caresten berättar att de har fått kunskapen om sociala medier genom sig själva. 

De besitter mycket kunskap och håller sig à jour och omvärldsbevakar ständigt. Dessutom 

arbetar de med en digital byrå. 

 

Caresten berättar att Stockholm Visitors Board även har en YouTube-kanal där de har ett 

antal filmer med marknadsföringssyfte. I framtiden anser hon att det vore intressant att arbeta 

mer med rörlig bild. Anledningen till att de inte arbetar särskilt aktivt med det idag är på 

grund av prioriteringar. Hon menar att det i framtiden snarare kommer att handla om kortare 

filmklipp som inte kräver särskilt stora budgetar, jämfört med hur det har sett ut tidigare då 

det har handlat om påkostade destinationsfilmer. Caresten menar att det inte är en stor 

kostnad att genomföra en sådan kampanj på de sociala medierna. Däremot krävs det mycket 

jobb med att bemöta kommentarer och svara på frågor.  

 

Stockholm Visitors Board har även en blogg, men den riktas framförallt till journalister. 

Caresten berättar att hon i framtiden tror att de kommer arbeta med bloggar riktade till 

turister. Dock kommer detta förmodligen inte ske under det här året då de för närvarande 

arbetar med att mobilanpassa webbplatsen. De håller alltså på att utveckla en responsiv 

webbplats som fungerar för alla. De har en utvecklingsplan gällande webbplatsen och de 

arbetar kontinuerligt med att förbättra den. En annan utveckling som kommer att ske är att 

användare i framtiden ska kunna rekommendera sina smultronställen samt att göra egna 

guider. 

 

Caresten känner till Wikitravel. Dock arbetar Stockholm Visitors Board för närvarande inte 

aktivt med det. Däremot har de bevakning på det som skrivs. Caresten menar att det 

fortfarande är relativt nytt och att det därmed är svårt att se vilken genomslagskraft det 

kommer att ha och vilken betydelse det kommer att få.  

 

Stockholm Visitors Board har en digital strategi gällande turismen. De har en strategi samt 

uppsatta mål i allt de gör och i alla kanaler de är aktiva i. De kan även mäta aktiviteterna från 

de olika sociala medierna.  

 

Caresten anser att det saknas resurser och kunskaper inom området IT och turism, men att det 

är lite speciellt i deras fall då de arbetar mer som ett kommunikationsbolag. Hon tror att det 

har skett en professionalisering på vissa håll inom turistnäringen men på andra inte. Hon 

menar att det krävs kompetens och kommunikatörer för att arbeta på bästa sätt. Det krävs 

även experter på digitala kanaler för att kunna arbeta professionellt. Caresten menar att små 

organisationer dock inte har samma förutsättningar då de har mindre resurser. I dessa 

organisationer är det oftast en person som gör allt och då kan denna person inte vara expert 

på alla områden.   
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4.3 Lidingö stad 
Författarna har genomfört en intervju med Cristina Erikson som arbetar som näringslivschef 

på Lidingö stad och Lisa J. Eriksson som arbetar som projektsamordnare turism. Nedan 

presenteras resultatet från intervjun.
106

  

 

Lidingö stad har för närvarande inte någon turisthemsida. En anledning till detta är att 

lokalbefolkningen på Lidingö har ställt sig emot turismen. Denna åsikt har nu börjat 

förändras och många ser nu turismen som en tillgång. 

 

Lidingö stad har sedan fyra år tillbaka börjat arbeta med turism. J. Eriksson har tagit fram 

underlag åt Lidingö stad med syfte att få kommunens politiker att inse vikten av turism. Idag 

är J. Eriksson anställd på Lidingö stad som projektsamordnare turism och arbetar dels med att 

ta fram en turisthemsida och dels med att lyfta fram andra turismrelaterade frågor.  

 

Lidingö stad har förhoppningen att kunna lansera sin turisthemsida i juni år 2013. 

Webbplatsen kommer att drivas av kommunen. Lidingö stad vill attrahera turister som 

besöker Stockholm. Hemsidan kommer även att rikta sig till Lidingös boende. Inspiration till 

den nya webbplatsen kommer bland annat från andra kommuners turisthemsidor. 

 

I dagsläget använder sig Lidingö stad av sociala medier. Däremot saknar de kunskap om hur 

de ska nå ut till turister via sociala medier. J. Eriksson känner till Wikitravel och har själv 

uppdaterat informationen där.  

4.4 Västerviks kommun 
Nedan presenteras resultatet från en telefonintervju med Niklas Lind som är kommunikatör 

och marknadsföringsansvarig på Västerviks turistbyrå.
107

 

 

Lind berättar att syftet med Västerviks kommuns turisthemsida är att den ska vara en samlad 

portal för Västerviks nästan 200 aktörer. Det är därmed en portal för besökare som vill turista 

i Västervik där alla upplevelser, logimöjligheter, restauranger och aktiviteter finns samlade. 

De vill med sin webbplats inspirera turisten till att boka sin resa. Eftersom att Västerviks 

turistbyrå ägs av kommunen innebär det att de även har ett informationsansvar på 

turisthemsidan.  

 

Lind berättar att ett av deras syften med att finnas på sociala medier är att få fler besökare till 

destinationen. Ett annat syfte är att skapa en dialog med besökarna och han menar att de tror 

att det som besökarna säger om destinationen har större betydelse än det de själva säger. 

Genom sociala medier kan de få besökare att rekommendera Västerviks kommun. Lind 

menar att sociala medier är en effektiv marknadsföringskanal. Han berättar även att 

Västerviks turistbyrå var relativt tidiga med att använda sociala medier jämfört med andra 

inom besöksnäringen. De började år 2008 och var redan då väldigt aktiva. Detta har medfört 

att de känner sig bekväma i det sociala nätklimatet. Lind menar därmed att de ständigt kan 

ligga lite i framkant jämfört med många andra destinationen då somliga destinationer inte ens 

finns på Facebook.  
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Västerviks kommun vill uppfattas som en modern destination. Lind tror att andra 

destinationer väljer att inte använda sociala medier på grund av rädsla och att det inte finns 

någon förståelse för nyttan med dem. Han menar att många kanske är kvar i gamla strukturer 

och därmed hellre lägger pengar på mer traditionella kanaler där de alltid har funnits. Han 

menar även att det krävs att en destination kan bemöta negativ kritik om de ska finnas på 

sociala medier då det där kan råda ett ganska hårt klimat. Lind berättar att de kan mötas av att 

det skrivs negativt om en plats och att platsen inte rekommenderas. Därmed krävs det en 

strategi för hur de ska agera på sociala medier. De väljer dock att inte censurera, och väljer 

istället att bemöta negativa kommentarer. Lind menar att sociala medier endast är 

tidskrävande om de låter det bli det. Deras Facebook-sida ingår i en publiceringsplan vilket 

innebär att när de sätter ihop en annonsplan för andra medier lägger de även in en Facebook-

annonsering. Detta gör att de inte behöver hantera det som ett enskilt medium och det finns 

en uttänkt plan som hela tiden ingår i ett större sammanhang. Han menar dock att de gällande 

Facebook skulle kunna ha en 30-40 procentig tjänst med en person som arbetar med det om 

de hade haft resurser. 

 

Lind berättar att de sociala medier som Västerviks turistbyrå använder är Facebook, Twitter 

och Instagram. De har även börjat komma igång med Google+. Dock är de inte särskilt aktiva 

där än vilket är ett medvetet val. Han menar att det gäller att vara duktig på det de gör. Lind 

känner inte till Wikitravel. Han berättar att de fick kunskap om hur sociala medier ska 

användas genom egna kunskaper samt att de ibland har möten med en byrå som går igenom 

de senaste trenderna, funktionerna och försäljningsknepen. På detta sätt håller de sig alltså à 

jour.  

 

Lind menar att sociala medier har en stor betydelse för Västerviks kommun som destination. 

När de planerar sina marknadsåtgärder är Facebook en given kanal. Han menar att Facebook 

är effektivt när det gäller till exempel snabbare nyheter och som en del i kampanjer. Lind 

berättar att det satsar mycket på Facebook varje år. Lind har märkt att Facebook har en stor 

genomslagskraft.  

 

Västerviks kommun har på sin turisthemsida en funktion där användare kan lägga ut egen 

information om destinationen genom till exempel bilder och YouTube. Lind berättar att 

denna idé kom upp redan år 2009, men han vet inte varför det är så pass få destinationer som 

använder denna funktion. Västervik har velat göra sin webbplats så social som möjligt. 

Därmed är webbplatsen egentligen en förlängning av sociala medier. Lind menar att 

materialet på webbplatsen får en hög trovärdighet eftersom deras besökare är med och lägger 

upp det.  

 

På webbplatsen finns en blogg som skrivs av turistchefen. Syftet med den är dels att vara en 

kanal för företag inom besöksnäringen i Västerviks kommun och dels att ge uppdaterad 

information om vad som händer på destinationen. Alltså används bloggen som ett 

kommunikationsverktyg. Bloggen används även som ett pressbearbetningsverktyg för den 

lokala pressen. Lind berättar att detta innebär att de många gånger inte ens behöver skicka ut 

pressmeddelanden. Han tror inte att särskilt många besökare läser bloggen. De tillhör 

dessutom inte målgruppen.  

 

Lind anser att det på somliga destinationer saknas kompetens inom området IT och turism. 

Detta tror han främst beror på rädsla och gamla organisationsstrukturer. Det kan även bero på 

felrekryteringar. Han menar att om personalen inte är bra på IT och webb bör de kanske 
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anställa någon som är bra på det, och inte arbeta i gamla strukturer. För Västerviks kommuns 

del menar Lind att det snarare är tvärtom, de testar gärna nya arbetssätt.  

 

Lind berättar att de har en digital strategi. De tittar mycket på siffror och har regelbundna 

avstämningar. Det de främst tittar på är användarnas härkomst, spenderad tid på webbplatsen, 

vad de gör på webbplatsen samt vad de köper. Västerviks kommun har därmed tydliga mål 

med vad de vill uppnå. De har i nuläget ingen utvecklingsplan för webbplatsen då det har 

skett en utveckling de senaste tre månaderna. De har delvis bytt webbleverantör för att 

underlätta samarbetet med Destination Småland, som är en portal för alla destinationer i 

Småland. Därför har de köpt en tjänst som gör att de kan lägga upp sitt material på 

Destination Småland. Detta har enligt Lind varit en ganska stor satsning som har krävt 

mycket resurser.  

 

I framtiden kommer Västerviks kommun att skapa en nyhetssajt på turisthemsidan som 

kommer att fungera likt en tidning. Lind berättar att de traditionellt sett har skickat ut ett 

nyhetsbrev. Nyhetssajten gör att de kan publicera dagsaktuella artiklar och presentera 

omvärldsbevakning. Alla sociala medier kommer att presenteras på samma ställe. Denna 

funktion kommer förmodligen att publiceras i april år 2013. 

4.5 Uppsala kommun 
Författarna har genomfört en intervju med Paulina Bengtsson som innehar titeln projektledare 

webb på Destination Uppsala. Nedan presenteras resultatet från intervjun.
108

  

 

Destination Uppsala är ett destinationsbolag med huvuduppgiften att marknadsföra och sälja 

Uppsala som destination. Bolaget ägs av både kommunen och näringslivet. Bengtsson 

ansvarar för organisationens webb och hon menar att syftet med turisthemsidan är att 

inspirera och locka besökare till Uppsala. Vidare berättar hon att de redan har märkt en ökad 

besökstrafik på hemsidan sedan de lanserade den nya webbplatsen i mars år 2013. Den största 

skillnaden har varit att de har gått från en informativ till en inspirerande webbplats. Den förra 

webbplatsen innehöll öppettider, vägbeskrivningar och riktade inte till någon specifik 

målgrupp. Nu länkar de istället vidare till restauranger och sevärdheter och är mer selektiva i 

vilket utbud som ska finnas på webbplatsen. 

 

Destination Uppsala använder Facebook i stor utsträckning. De har en blogg som i dagsläget 

är vilande och detta är enligt Bengtsson på grund av att det är väldigt tidskrävande. Vidare 

menar hon att Uppsala medvetet har valt bort att arbeta med Twitter, då de inte har en klar 

strategi över hur de ska arbeta med det. Även där krävs stora resurser i form av personal, då 

Twitter bör uppdateras flera gånger per dag. De har ett Flickr-konto och ett YouTube-konto, 

men det sistnämnda arbetar de inte aktivt med. Syftet med att finnas på sociala medier är att 

Uppsala vill finnas där deras besökare finns. Bengtsson anser att deras Facebook-sida 

fungerar som en turistbyrå där besökarna kan ställa frågor och få svar på dem utan att behöva 

ringa och maila till den fysiska turistbyrån. Förutom att informera besökarna på Facebook har 

de även möjlighet att inspirera dem genom att publicera bilder och andra nyheter som de tror 

är av besökarnas intresse. Tyngdpunkten av arbetet kring sociala medier ligger vid Facebook. 

Bengtsson menar att det är viktigt att omvärldsbevaka för att hänga med i utvecklingen av 

sociala medier, trender på Internet och dra lärdom av andra hemsidor och hur de är 

uppbyggda. 
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Bengtsson känner till Wikitravel och har uppdaterat viss information där såsom bolagsnamn, 

webbadress och länkar. Hon berättar vidare att Destination Uppsalas webbsida är 

sammankopplad med Instagram och Twitter. När en användare hashtaggar Uppsala visas 

bilderna från Instagram och kommentarerna från Twitter där. 

 

Bengtsson berättar att Destination Uppsala har en digital strategi och de vill fortsätta utveckla 

webbplatsen. De vill att den ska bli mer attraktiv och användarvänlig. Användarvänlig i den 

meningen att användare ska kunna kommentera och betygsätta på webbplatsen. De vill 

framförallt utveckla webbplatsen så att den anpassas för mobiltelefoner. De kommer även att 

fortsätta arbeta med bilder. De har fått inspiration till sin webbplats från destinationer med 

webbplatser som har fått pris eller som på något sätt ligger i framkant.   

 

På Destination Uppsala pågår just nu ett projekt där de helt har gått ifrån traditionell 

marknadsföring och istället satsar helt och hållet på digital marknadsföring. Men ingen 

utvärdering har ännu gjorts för att se vad detta skulle ha resulterat i. Bengtsson kan heller inte 

svara på vilken budget de har lagt ned på detta projekt, men poängterar att de kan få en 

väldigt stor genomslagskraft på Facebook för en relativt liten insats. 

 

Bengtsson tror att en av anledningarna till att turismbranschen i vissa avseenden saknar 

kompetens inom IT-området kan bero på att somliga sitter kvar på sina tjänster lite för länge. 

De som gör det kanske inte är tillräckligt intresserade av webbutvecklingsfrågor. Bengtsson 

menar att det är viktigt med intresserad personal och att bolaget förstår vikten av den typen av 

frågor. 

 

Vad gäller Facebook tror Bengtsson att det har nått sin topp i och med att Facebook tar betalt 

för fler och fler tjänster. Destination Uppsala har haft diskussioner om att börja betala för 

inlägg på Facebook för att kunna nå fler användare. Hon tror dock att YouTube och 

Instagram kommer att öka i popularitet. 

4.6 Sigtuna kommun 
Nedan presenterar resultatet från en intervju med Sofia Hiller som är marknadsansvarig på 

Destination Sigtuna.
109

 Hiller ansvarar över PR och marknadsföring och delar ansvaret för 

sociala medier med en kollega. Det är dock flera anställda som arbetar med de sociala 

medierna. 

 

Destination Sigtuna är ett aktiebolag som hittills haft delat ägarskap av både Sigtuna kommun 

och näringslivet. Hiller berättar att kommunen i framtiden kommer att öka sitt ägarskap, 

vilket kommer innebära att de kan göra större satsningar samt att bolaget får en större 

ekonomisk trygghet. 

 

Hiller berättar att syftet med deras webbplats är att vara ett slags fönster mot omvärlden. Hon 

menar att webbplatsen fungerar som en interaktiv kanal, där de kan få ut sitt budskap. Deras 

budskap är att skapa engagemang och nyfikenhet hos besökare samt att visa att Sigtuna är en 

attraktiv destination. På webbplatsen syns även Destination Sigtunas partners, vilka är 

alltifrån Arlanda flygplats, större hotell och konferensanläggningar till småföretagare i 

kommunen. 
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Hiller anser att det finns många anledningar till att synas i de sociala medierna. Det är 

kostnadseffektivt och hon anser att det är ett bra sätt att föra en dialog med besökare, 

lokalbefolkning och människor som är nyfikna på destinationen. Det tillför också en ökad 

trafik till deras webbplats och ger en ytterligare service. De skaffade ett Facebook-konto år 

2009.  

 

Hiller berättar att de lägger ned mest tid och arbete på Facebook. De gör uppdateringar där 

flera gånger om dagen. De har även Twitter- och Instagram-konton. Där är de dock inte lika 

aktiva. Hon säger att de förmodligen ska börja använda de kanalerna mer i framtiden. Hiller 

berättar att de även har ett konto på Google+, men att de medvetet valt att inte lägga särskilt 

stor energi där då det inte har visat sig vara lika effektivt som Facebook. Hiller menar att det 

är på Facebook deras målgrupper befinner sig och att det då ter sig naturligt att lägga mest 

energi där. Hon berättar att de har testat och utvärderat många av de sociala medierna och då 

kommit fram till vad som fungerar för dem. Sammanfattningsvis har de medvetet valt bort 

vissa sociala medier på grund av tidsbrist. Hiller anser att YouTube är en bra kanal för rätt 

produkt, men hon tror inte att det är något som de bör prioritera. Hon berättar att hon inte är 

insatt i Wikitravel.  

 

Destination Sigtuna har en projektplan, men ingen dokumenterad digital strategi som bara 

innefattar de sociala medierna. Hiller berättar att deras arbete med sociala medier har 

utvecklats under åren. När de började använda sociala medier lade de ut lite allt möjligt, 

exempelvis interna meddelanden till partners. Sedan gjorde de under år 2011 en satsning då 

en person anställdes för att arbeta med just sociala medier och webben. Hiller anser att det 

krävs tidsresurser att finnas på sociala medier, men att det ändå är värt att synas där då det är 

kostnadseffektivt. Överlag försöker de arbeta mycket genom gratiskanaler. 

 

Vad gäller Facebook tror Hiller att det är en självklar kanal för just deras målgrupp. Sedan 

kanske det inte längre anses som lika trendigt. Hon tror att tonåringarna har lämnat Facebook 

och istället befinner sig på Instagram eller på andra sociala medier. Men allteftersom de äldre 

målgrupperna befinner sig på Facebook tror Hiller att det som sagt är en bra kanal för 

Destination Sigtuna att befinna sig på. 

 

Hiller kan hålla med om att det saknas kompetens inom IT-området och turism då det är ett 

relativt nytt område för branschen. Hon tror att många inom turismbranschen är vana vid att 

köpa in tjänster inom IT istället för att göra det själva inom verksamheten då det krävs ny 

kompetens som kan sköta det på ett effektivt sätt. Hiller tillägger att det inte handlar om svåra 

saker. Är personalen tillräckligt nyfikna och drivna lär de sig att hantera det. Slutligen anser 

hon att det skulle kunna göras mycket mer på det området inom Sigtuna kommun, men att det 

handlar mer om kommunikation snarare än IT-kunskap. 

 

Ett mål för Destination Sigtuna har varit att göra webbplatsen interaktiv. Det ska vara möjligt 

för användare att dela alla sidor, kommentera samt att betygsätta exempelvis sevärdheter. 

Hiller berättar att de inte har planer på att utveckla webbplatsen inom den närmsta framtiden, 

men när de väl bestämmer sig för att utveckla den vill de göra den än mer interaktiv. Hon 

anser dock att den i dagsläget är mycket interaktiv. Destination Sigtuna har hämtat inspiration 

från andra destinationers webbplatser men även från andra branscher.  

 

Hiller berättar att de inte har gjort mätningar huruvida det har skett en ökad turism till Sigtuna 

genom arbetet kring sociala medier. Hon menar att de inte har resurser för att göra den typen 

av mätningar. De lägger snarare resurserna på annat än att utvärdera föregående insatser. Men 



30 

 

Hiller tror dock att det har skett en ökad turism genom de sociala medierna. På Destination 

Sigtuna har de märkt att de inlägg som publiceras på svenska får kommentarer på flera olika 

språk.  

4.7 Nyköpings kommun 
Författarna har genomfört en intervju med Åsa Reiland som arbetar som webbstrateg på 

Nyköping kommun. Nedan presenteras resultatet från intervjun.
110

 

 

Reiland är webbstrateg och ansvarar för Nyköpings kommuns turisthemsida samt dess sociala 

medier. Nyköpings turisthemsida har två syften. Den riktar sig både till turister och boenden i 

Nyköpings kommun. Webbplatsen och de sociala medierna har tidigare riktat sig främst till 

turister, men är nu mer riktade till lokalbefolkningen. 

 

Reiland menar att de på sociala medier kan sprida information snabbt. Nyköpings kommun 

prioriterar att arbeta med Facebook och har medvetet valt bort att använda andra sociala 

medier som exempelvis Twitter. Dock skulle de vilja använda Twitter i framtiden. Nyköpings 

kommun har ett YouTube-konto och har undersökt möjligheterna med Google+ för att kunna 

nå målgrupper utanför Sverige. Reiland känner till Wikitravel men har inte lagt upp någon 

information där.  

 

På Nyköpings kommuns turisthemsida finns en blogg, även den riktar sig främst till 

lokalbefolkningen. Reiland menar att de i framtiden har förhoppningen att rikta bloggen mer 

till turister. 

 

I dagsläget har Nyköpings kommun inte någon direkt digital strategi. De arbetar snarare med 

riktlinjer och policies. Reiland menar att strategier ständigt förändras. 

 

Reiland berättar att Nyköpings kommun nyligen har gjort om sin webbplats. De har valt att 

satsa på evenemang samt att göra webbplatsen mer dynamisk. Reiland berättar att de har 

hämtat inspiration från andra kommuners webbplatser.  

4.8 Karlshamns kommun 
Nedan presenteras resultatet av intervjun med Jola Noreklev arbetar på Karlshamns turistbyrå 

och är ansvarig för webb och sociala medier på deras turisthemsida.
111

 

 

Noreklev berättar att Karlshamns turistbyrå ägs av kommunen. Hon anser att turistbyråer som 

är både privat och kommunalt ägda har mer resurser än vad de har. Karlshamns kommun har 

dock lärt sig att arbeta med mindre resurser. 

 

Syftet med Karlshamns kommuns turisthemsida är att nå ut till potentiella besökare och 

lokalbefolkning i Karlshamns kommun. Webbplatsen fungerar som en informationssida.  

 

Noreklev menar att det sociala mediet som de använder är Facebook. Deras Facebook-sida 

fungerar som en evenemangskalender där de lägger ut vad som händer på destinationen. 

Sidan vänder sig inte bara till turister utan även till lokalbefolkningen. De publicerar även 

mycket bilder på sin Facebook-sida vilket gör att den även har ett marknadsföringssyfte. 

Noreklev berättar vidare att hon inte hinner arbeta så mycket som hon skulle vilja med 

                                                 
110

 Reiland, Åsa; webbstrateg Nyköpings kommun. Intervju 2013-04-11. 
111

 Noreklev, Jola; ansvarig för webb och sociala medier Karlshamns turistbyrå. Intervju 2013-04-11. 



31 

 

Facebook. Anledningen till att de endast använder Facebook inom sociala medier beror bland 

annat på tidsbrist och för att de anser att det är mest användbart. De har funderat på att börja 

använda Instagram men är ännu inte där på grund av tidsbrist. Noreklev menar att det går 

snabbt att lägga ut information och länka på Facebook men att det finns mycket annat som 

istället prioriteras. Hon skulle dock vilja ha mer tid till sociala medier. 

 

Noreklev anser att det finns en möjlighet till att YouTube kan komma att bli framtidens 

kommunikationskanal. Dock använder Karlshamns kommun sig inte mycket av YouTube då 

de inte riktigt vet hur de ska använda det. Noreklev säger att de vill göra en film om 

Karlshamn och att de då skulle kunna lägga upp den på YouTube. 

 

Noreklev menar att det på sätt och vis är viktigt att ha en interaktiv webbplats. De har inte 

mycket av den funktionen på sin webbplats i nuläget. Dock håller de för närvarande på att 

byta system på webbplatsen. I och med detta kommer sådana funktioner komma i framtiden. 

Bland annat ska det gå att betygsätta och kommentera på webbplatsen. Noreklev berättar att 

de diskuterade om de skulle ha interaktiva funktioner eller inte men kom fram till att det är 

viktigt. Genom betygsättning kan näringslivet arbeta mot att få höga betyg. Det är även bra 

för besökarna att få rekommendationer. Det nya systemet kommer även innebära att 

webbplatsen mobilanpassas. Karlshamns kommun har ingen digital strategi för sin 

turisthemsida men eftersom de håller på att byta system arbetar de framåt. 

 

Noreklev menar att hon inte känner till Wikitravel men att det är något hon bör se över. Hon 

anser inte att turismbranschen är dålig på IT. Hon anser att Karlshamns kommun är bra på IT. 

De arbetar mycket med webb och sociala medier. De måste följa med i utvecklingen och 

kompetensutveckla personalen om det skulle behövas. Karlshamns kommun jämför sig 

mycket med andra kommuner för att se vad de själva är bra respektive mindre bra på.  

4.9 Ronneby kommun 
Nedan presenteras resultatet från intervjun med Helen Magnusson, turistassistent på Ronneby 

turistbyrå.
112

 Magnusson berättar att de endast är två anställda på Ronneby turistbyrå och att 

hon därmed även har fått bli webbansvarig. Det är bara hon som arbetar med turisthemsidan. 

 

Magnusson berättar att syftet med Ronneby kommuns turisthemsida är att informera, inte 

bara turister utan även lokalbefolkningen. De lägger upp mycket evenemang som riktar sig 

till allmänheten och grundläggande information om Ronneby kommun. Ett annat syfte är att 

nå ut till nya besökare. Eftersom att Ronneby turistbyrå är kommunalt ägd vill de även verka 

för kommunen. Magnusson menar att turistbyråer som är både privata och kommunala har 

mer resurser. Hon menar att det generellt sätt inte satsas mycket på turismen i Ronneby 

kommun. Detta beror bland annat på att politikerna inte har förstått hur viktigt det är med 

turism och att de istället gör andra prioriteringar. 

 

Ronneby kommun använder Facebook som socialt medium. Anledningen till att de inte finns 

på några andra sociala medier är på grund av tidsbrist. Syftet med Facebook-sidan är att ge 

snabb information och att följa med i utvecklingen. De lägger upp evenemang om vad som 

händer i kommunen. Tanken är att Facebook-sidan ska uppdateras dagligen men tiden räcker 

inte alltid till. Magnusson menar att om de hade haft mer tid hade de kanske börjat använda 

Twitter. Dock vet hon inte om de har ett behov av Twitter. Ronneby kommuns turisthemsida 

är även uppbyggd så att det går att lägga ut filmklipp från YouTube, men de vet inte riktigt 
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hur den funktionen fungerar än. Magnusson tror att i framtiden kommer turismbranschen 

vilja använda mer rörliga bilder. 

 

Magnusson berättar att de inte direkt har fått några kunskaper om hur de ska arbeta med 

sociala medier. Ronneby kommun startade sin Facebook-sida år 2010, men det är först nu tre 

år senare som kommunens informationsenhet har haft utbildningar rörande Facebook. Alltså 

har Magnusson fått lära sig mycket själv. Hon berättar att de på Ronneby turistbyrå gärna 

skulle vilja ha en, alternativt en och en halv tjänst till på turistbyrån och att personen till 

denna tjänst skulle arbeta mer mot företagssidan.  

 

Magnusson berättar att hon inte känner till Wikitravel. Efter att författarna berättade vad det 

är menar hon att de borde lägga upp information där och ha som rutin att gå in och 

kontrollera att inget felaktigt skrivs om Ronneby kommun. 

 

Magnusson anser att det förmodligen kan saknas kompetens inom området IT och turism. 

Anledningen till det tror hon beror på brist av tid och pengar. Magnusson berättar att om hon 

känner sig osäker om någonting gällande webben kan hon få hjälp från informationsenheten 

på kommunen om de har tid. 

 

Ronneby kommun har ingen digital strategi gällande turisthemsidan, men den ska innehålla 

ärlig, bra och kortfattad information. De saknar även en utvecklingsplan gällande 

webbplatsen. Dock håller de för närvarande på att byta system på webbplatsen. 

Turisthemsidan kommer därmed att bli mer modern. De kommer även att börja med 

betygsättning och kommentarer.  

4.10 Huddinge kommun 
Nedan presenterar resultatet från en intervju med Erik Ferenius som är webbansvarig på 

Huddinge kommun.
113

 

 

Ferenius berättar att Huddinge kommuns webbplats har funnits i ungefär ett och ett halvt år. I 

samband med den nya webbplatsen diskuterades det huruvida en turisthemsida skulle finnas 

eller inte. De valde att inte ha någon turisthemsida och satsade istället på en sida som heter 

Uppleva och Göra. Det är kultur- och idrottsstyrelsen i Huddinge kommun som ansvarar för 

den. Det är alltså denna sida som riktar sig till turister. Ferenius anser att det är svårt att göra 

Huddinge kommun till en turistattraktion, då de befinner sig i en skugga av Stockholm stad. 

Han tror inte att turister åker till Huddinge kommun. Det finns inte heller någon turistbyrå 

där. Däremot anser han att Huddinge kommun har mycket att erbjuda i form av naturreservat. 

De har valt att arbeta mycket med naturen. Ferenius berättar att de arbetar mycket med 

natursidan där de har förslag på utflykter och program. Han tillägger dock att det finns 

mycket att förbättra, såsom att visa vad Huddinge kommun har att erbjuda utöver naturen. 

 

I övrigt anser Ferenius att de har en stor närvaro på Facebook-sidan. Han påstår att 

kommunens anställda har ambitionen att det ska vara en kommun som är attraktiv för 

besökare. De arbetar även med ett varumärkesarbete med visionen: den tredje mest attraktiva 

kommunen att besöka, bo och verka i inom Stockholms län. Syftet med visionen är att hjälpa 

kommunen att ligga i framkant inom områdena besökare, boende och företagande. 
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4.11 Malmö stad 
Nedan presenteras resultatet från intervjun med Paul Petersson Rebelo som arbetar som 

Project Coordinator Webb på Malmö Tourism.
114

  

 

Malmö stads turisthemsida drivs kommunalt med varumärket Malmö Town. Petersson 

Rebelo menar att de som arbetar på Malmö Tourism inte är kommunikatörer. De ska istället 

marknadsföra samt sälja Malmö som turistdestination. Han menar att syftet med 

turisthemsidan är att attrahera besökare till Malmö samt att skapa ett intresse för 

destinationen. Turisthemsidan ska visa Malmös mångfald och vad staden har att erbjuda. 

Många av de som besöker webbplatsen är lokalbefolkning som vill uppleva sin egen stad. 

Malmö Tourism lanserade en ny turisthemsida i mars år 2013. Petersson Rebelo anser att den 

speglar varumärket Malmö Town bättre än den förra. Den tidigare turisthemsidan hade en 

funktion där användare kunde logga in och lägga ut information på webbplatsen. Malmö 

Tourism valde att ta bort denna funktion då det var tidskrävande att ta bort felaktig och 

ointressant information. På den nya webbplatsen har de istället lagt till en chattfunktion. 

Webbplatsen är dessutom responsiv. Valet av en responsiv webbplats berodde på att de inte 

ville göra en mobilapplikation. De kommer framöver att göra en utvärdering av hemsidan för 

att se vilka delar som används mest och hur de sedan kan utveckla dessa delar till det bättre.  

 

Petersson Rebelo berättar att de sociala medier som Malmö Tourism använder är Facebook, 

Twitter, Flickr och YouTube. De arbetar även med Instagram i olika kampanjer men de 

saknar ett eget konto. Det sociala mediet som de främst prioriterar är Facebook. Petersson 

Rebelo menar att anledningen till detta är att de når ut till många på Facebook samt att det är 

enkelt att använda. Han berättar att de där kan skapa en dialog med användare samt svara på 

frågor. Petersson Rebelo känner till Wikitravel och vet om att det inte står särskilt mycket om 

Malmö där. De arbetar inte aktivt med Wikitravel och har inte heller någon bevakning där. 

Han tillägger att Malmö Tourism gärna vill finnas på alla sociala medier, men att det är för 

tidskrävande. Han berättar att de har en YouTube-kanal där de lägger upp videoklipp. 

Petersson Rebelo berättar att Malmö Tourism medvetet har valt bort att arbeta med Google+ 

då de redan finns på många andra kanaler. Men han menar att han hellre skulle välja bort 

Twitter då det krävs personal för att leverera på den nivå Twitter kräver.  

 

Petersson Rebelo berättar att han håller sig uppdaterad på området sociala medier genom 

omvärldsbevakning samt att han deltar på olika mässor. Malmö Tourism arbetar även med en 

webbyrå för att få ta del av deras spetskompetens inom webb och sociala medier. Han 

berättar även att han vill sprida kunskapen på organisationen så att fler blir medvetna om vad 

de arbetar med på webben.  

 

Petersson Rebelo berättar att Malmö Tourism har en digital strategi som hänger ihop med 

deras varumärkesstrategi. Deras kommunikation ska visa att Malmö har en mångfald samt att 

staden inte är rädd för att testa nya saker. Han berättar även att det är en stor frihet att få testa 

nya saker men att han samtidigt måste tänka igenom allt han gör, även fast bolaget är 

kommunalt ägt. 

 

Petersson Rebelo anser inte att Malmö Tourism saknar kunskap inom området IT och turism. 

Han kan tänka sig att mindre kommuner kan ha det problemet men anser att det är svårt att 

göra en generalisering.  
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5. Analys 

Johansson och Winthers tidigare studie visar att 97 procent av Sveriges kommuner har en 

turisthemsida.
115

 Resultatet av denna undersökning visar att åtta av de tio tillfrågade 

kommunerna har en turisthemsida. Av dessa är sex stycken kommunalt ägda. Undantag är 

Destination Uppsala och Destination Sigtuna som både ägs av näringsliv och kommun. 

Lidingö stad har ingen turisthemsida i dagsläget. Enligt respondenten på Lidingö Stad håller 

kommunen för närvarande på att utveckla en webbplats. Huddinge kommun har inte heller 

någon renodlad turisthemsida, men påstår att de har som vision att bli den tredje mest 

attraktiva kommunen att besöka i Stockholms län. Istället för en turisthemsida har kommunen 

en sida på som heter Uppleva och Göra. 

5.1 Syftet med turisthemsidorna 
Turisthemsidorna hade flera olika syften. Övervägande var syftet med turisthemsidorna att 

attrahera besökare till destinationen. Andra syften med webbplatserna var att informera och 

inspirera besökare samt att marknadsföra destinationen. Malmö Tourism, Ronneby kommun, 

Karlshamns kommun, Lidingö stad och Nyköpings kommun visade sig även ha som syfte att 

rikta sig till lokalbefolkningen i kommunerna. Abdullah och Duran anser att webbplatser har 

fått en större roll när det gäller att marknadsföra destinationer.
116

 Detta påstående stämmer 

överrens vad gäller att kommunernas främsta syfte med att finnas på webben är att 

marknadsföra destinationerna. 

5.2 Syfte med att finnas på sociala medier 
Xiang och Gretzel anser att sociala medier har en betydande roll gällande resenärers 

informationssökning. De menar att distributörer bör satsa på digitala marknadsstrategier 

istället för traditionella.
117

 De kommunerna med turisthemsidor satsar på digitala 

marknadsstrategier i och med att de syns på webben. Respondenterna på kommunerna påstår 

att det främsta syftet med att finnas på sociala medier är att nå ut till besökare. De påstår även 

att andra syften är att det är ett effektivt marknadsföringsverktyg samt kostnadseffektivt. 

Detta stämmer överrens med Berthon et al. som hävdar att sociala medier kan användas i 

marknadsföringssyfte.
118

  

 

Generellt anser kommunerna att det är tidskrävande att använda sociala medier och därmed 

har många kommuner medvetet valt bort vissa sociala medier. Västerviks kommun anser att 

det endast är tidskrävande om personalen låter det bli det. Kaplan och Haenlein menar att 

vissa sociala medier är mer effektiva än andra och att det snarare beror på 

användningsområdet.
119

 Resultatet av denna studie visar att kommunerna anser att Facebook 

är det mest effektiva sociala mediet. 

 

Kommunerna väljer bort vissa sociala medier för att de påstår att det är bättre att vara aktiv 

på få sociala medier då de menar att de saknar resurser för att vara aktiva på alla. 

Schmellegger och Carson menar att många turistorganisationer anser att det är bättre att inte 

blogga överhuvudtaget istället för att ha en inaktiv blogg.
120

 Denna åsikt delas med 

kommuner som inte använder flera sociala medier.  
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5.2.1 Facebook 

Resultatet av intervjuerna konstaterar att Facebook är det mest prioriterade sociala mediet. 

Samtliga av de tillfrågade kommunerna som har en befintlig turisthemsida använder 

Facebook. Detta stämmer överrens med Stelnerz slutsats om att Facebook är det mest 

använda sociala mediet.
121

 Även Johansson och Winthers tidigare studie visade att Facebook 

är det mest använda sociala mediet. 57 procent av Sveriges kommuner hade en Facebook-sida 

kopplad till turisthemsidan.
122

  

 

Sigala menar att Facebook kan användas för att främja destinationen.
123

Anledningen till att 

kommunerna använder Facebook är enligt respondenterna att de påstår att det har en stor 

genomslagskraft samt att deras målgrupper befinner sig där. Dessutom anser kommunerna 

som tidigare nämnt att det är kostnadseffektivt, vilket överrensstämmer med vad Kaplan och 

Haenlein påstår. De anser att Facebook som kommunikationsmetod innebär en relativt låg 

kostnad, men att det är mer effektivt än traditionella metoder.
124

 Kaplan och Haenlein menar 

även att Facebook kan användas som en kanal för distribution.
125

 Resultatet visar att flertalet 

kommuner använder Facebook som distributionskanal. 

5.2.2 Twitter 

Jansen och Zhang menar att Twitter är ett hjälpmedel för företag att nå ut till sin målgrupp.
126

 

Resultatet av intervjuerna visar att Stockholm Visitors Board, Västerviks kommun, 

Destination Sigtuna och Malmö Tourism har Twitter-konton, men att flera av dessa konton 

inte uppdateras frekvent. Respondenterna på kommunerna påstår att detta beror på att deras 

främsta målgrupp befinner sig på Facebook. De menar att på grund av tidsbrist kan de inte 

heller prioritera både Facebook och Twitter. Den främsta anledningen till att de övriga 

kommunerna inte använder Twitter är på grund av tidsbrist eller avsaknad av en strategi över 

hur de ska använda det. Johansson och Winthers studie visade att 17 procent av Sveriges 

kommuner hade en koppling till sina Twitter-konton på webbplatserna.
127

 Resultatet av denna 

studie visar att hälften av kommunerna har ett Twitter-konto.  

5.2.3 YouTube 

Stelzner menar att YouTube och andra videokanaler i framtiden kommer att vara det främsta 

sociala mediet.
128

 Även Bergman och Hellman menar att videokanaler kan komma att bli 

framtidens kommunikationskanaler.
129

 Flera av de tillfrågade på kommunerna instämmer i att 

YouTube eller andra videokanaler kan komma att användas mer frekvent i framtiden. I 

dagsläget används YouTube enligt de tillfrågade kommunerna bland annat i 

marknadsföringssyfte. Johansson och Winthers tidigare studie visade att 22 procent av 

Sveriges kommuner använde YouTube på sina turisthemsidor.
130
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5.2.4 Blogg 

Schmellegger och Carson menar att bloggar inom turistnäringen möjliggör en social 

interaktion mellan användare och aktörer. De påstår att många inte bloggar på grund av rädsla 

för negativ word-of-mouth.
131

 En annan anledning till att många inte bloggar är att det är 

tidskrävande då det kräver regelbunden uppdatering.
132

 Detta kan vara en förklaring till 

varför flera kommuner har nämnt att de medvetet valt bort somliga sociala medier på grund 

av tidsbrist. 

 

I Johansson och Winthers studie framgick det att 12 procent av turisthemsidorna innehöll en 

blogg.
133

 Resultatet av denna undersökning visar att ingen av de tillfrågade kommunerna har 

en blogg som riktar sig till turister. Dock har Stockholm Visitors Board, Västerviks kommun 

och Nyköpings kommun bloggar som enligt tillfrågade på kommunerna riktar sig mot press 

och lokalbefolkning. Destination Uppsalas blogg är enligt de själva på kommunen för 

närvarande vilande på grund av tidsbrist. Schmellegger och Carson menar att flera 

turistaktörer anser att det finns fler fördelar med att inte ha en blogg, än att ha en blogg som 

inte uppdateras frekvent.
134

 Denna åsikt delar respondenterna från flera kommuner. De menar 

att det är bättre att prioritera ett socialt medium framför flera. 

 

Lexhagen et al. menar att en blogg kan ge turisten en virtuell upplevelse innan den har besökt 

destinationen.
135

 Stockholm Visitors Board förutspår att de i framtiden kommer att skapa en 

blogg riktad till turister. Om detta sker har de alltså en fördel genom att de kan ge turisten en 

bild av destinationen innan besöket. 

5.2.5 Wikitravel 

Johansson och Winthers tidigare studie visade att 24 procent av Sveriges kommuner fanns på 

Wikitravel.
136

 Bergman och Hellman menar att destinationer bör finnas med på Wikitravel 

eftersom det är en tjänst som används över hela världen och besöks av många.
137

 De 

kommuner som alltså inte har bevakning på Wikitravel riskerar då att gå miste om potentiella 

utländska turister.  

5.3 Interaktivitet på webbplatsen 
Abdullah och Duran menar att destinationsbolag bör lägga in interaktiva egenskaper på sina 

webbplatser.
138

 Johansson och Winthers tidigare studie visade att endast 15 procent av 

Sveriges kommuners turisthemsidor på något sätt var interaktiva.
139

 I denna undersökning 

framgick det att Stockholm Visitors Board och Destination Sigtuna har turisthemsidor som 

går att betygsätta samt kommentera. Enligt tillfrågad på Stockholm Visitors Board har de 

dock förflyttat mycket av möjligheten till interaktivitet på webbplatsen till de sociala 

medierna. Västerviks kommuns turisthemsida går att betygssätta och kommentera. De har 

även en funktion som möjliggör för användare att lägga upp information om destinationen. 

Lexhagen et al. menar att kommuner med användargenererat innehåll på webbplatserna bättre 
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förstår turistens behov.
140

 Chen och Tseng menar även att tillgången till web 2.0 innebär att 

användare kan dela åsikter och tillföra kunskap.
141

De kommuner som har webbplatser med 

interaktiva funktioner möjliggör alltså en interaktion mellan kommun och användare samt 

användare emellan. Detta stämmer även överrens med O’Reilly’s argument. Han menar att 

web 2.0 innebär att det är enklare för användare att interagera med varandra.
142

 Destination 

Uppsala har på sin webbplats en funktion där bilder från Instagram samt Tweets med 

hashtaggen Uppsala visas. I framtiden ska det enligt Destination Uppsala gå att betygsätta 

och kommentera webbplatsen. Syed-Ahmad och Murphy menar att web 2.0 ger användare 

möjlighet att utbyta erfarenheter med varandra om destinationer.
143

 Enligt tillfrågad på 

Destination Uppsala kan deras webbplats genom betygsättning och kommentarsfält bli en 

mer interaktiv webbplats. Alla kommuner som har en turisthemsida påstår att de har eller 

håller på att utveckla interaktiva webbplatser. Om dessa påståenden är sanna indikerar det på 

att mycket har skett sedan Johansson och Winther genomförde sin studie. 

 

En negativ aspekt med interaktivitet som framkommit i denna studie är att det kan vara 

tidskrävande. Malmö Tourism hade tidigare en interaktiv funktion på sin turisthemsida där 

användare kunde ladda upp information. De har valt att ta bort den och istället erbjuda en 

chattfunktion. Anledningen till denna åtgärd sades vara för att det var för tidskrävande att 

radera och kontrollera felaktig information. 

 

Karlshamns kommun och Ronneby kommuns webbplatser är i dagsläget inte särskilt 

interaktiva. Respondenterna på kommunerna har dock meddelat att de för närvarande håller 

på att byta system. De menar att då blir möjligt att betygsätta och kommentera på 

webbplatserna. 

5.4 Utvecklingsplan/ digital strategi 
Resultatet från intervjuerna skulle kunna indikera på att många av kommunerna är i ett 

utvecklingsstadie. Exempelvis ska Lidingö stad enligt utsago lansera en turisthemsida. 

Destination Uppsala har nyligen lanserat en ny webbplats som enligt tillfrågad respondent har 

gått från att vara informativ till att vara mer interaktiv. Malmö Tourism har lanserat en ny 

turisthemsida med ambitionen att denna ska spegla varumärket Malmö Tourism. De menar 

att de även har gjort webbplatsen responsiv. Även Stockholm Visitors Board menar att de 

håller på att utveckla en responsiv webbplats. Destination Uppsala uppger att även de vill 

göra sin webbplats responsiv i framtiden. Västerviks kommun har nyligen bytt 

webbleverantör. Även Ronneby kommun och Karlshamns kommun håller på att byta system 

på deras webbplatser vilket kan komma att medföra att webbplatserna mobilanpassas.  

 

Stockholm Visitors Board, Västerviks kommun, Malmö Tourism och Destination Uppsala 

uppger att de har en digital strategi. Övriga kommuner har inga nedskrivna strategier. 

Bergman och Hellman menar att användandet av en strategi underlättar för aktörer att nå ut 

till önskad målgrupp.
144

 De kommuner som har en digital strategi kan alltså ha ökade 

förutsättningar till att nå ut till önskad målgrupp. Miguéns et al. menar att det är en svaghet 

för destinationer att inte ha en digital strategi.
145

 Nyköpings kommun menar att de inte har en 

dokumenterad digital strategi på grund av att strategier ständigt förändras. Lexhagen et al. 
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menar att det är nödvändigt för turistföretag att ständigt utveckla nya strategier för att vara 

konkurrenskraftiga.
146

 

5.5 Kunskap IT/turism 
Enligt Bergman och Hellman saknar turistnäringen resurser i form av kompetens vad gäller 

att utnyttja Internet som kommunikationskanal.
147

 Ingen av de tillfrågade på kommunerna 

anser att det saknas kompetens inom området IT och turism på just deras destination. Dock 

säger flera av respondenterna att de tror att det finns bristande kunskaper på andra 

destinationer. Detta stämmer överrens med Bergman och Hellmans resonemang.
148

 Somliga 

respondenter anser att mindre kommuner med mindre resurser i form av tid, pengar samt 

kompetens saknar kunskaper. Även detta argument stöds av Bergman och Hellman som 

menar att mindre företag har mindre kunskap kring Internet.
149

 Andra respondenter anser att 

den bristande kunskapen kan bero på att det finns kommuner som är kvar i gamla strukturer. 

Bergman och Hellman menar även de att mindre företag tenderar att stanna kvar i gamla 

strukturer.
150
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6. Diskussion 

I detta avsnitt presenteras författarnas egna åsikter gällande materialet som presenterades i 

resultat- och analysavsnitten. 

6.1Turisthemsidorna 
Av de tio kommuner som har undersökts har det visat sig att två av dessa, Lidingö stad samt 

Huddinge kommun, inte har någon turisthemsida. Detta var för författarna väntat, då dessa 

kommuner valdes ut just för att de saknade turisthemsidor. Det som författarna dock inte 

visste var att Lidingö stad planerar att lansera en turisthemsida. Författarna tolkar detta som 

att fler kommuner får en större medvetenhet kring vikten av att ha en turisthemsida. Då 

Lidingö stad inte har bedrivit någon omfattande turistverksamhet tidigare anser författarna att 

satsningen tyder på att kommunen har förstått fördelarna med en fungerande besöksnäring.  

 

Vad gäller Huddinge kommun har de som vision att bli Stockholms läns tredje mest attraktiva 

kommun. Dock avser de inte att lansera en turisthemsida. Författarna ställer sig då frågande 

till hur de ska attrahera besökare utan att investera i en besöksnäring i kommunen. Enligt 

författarna krävs det en satsning från kommunens sida om den vision som är uppsatt ska 

kunna uppnås. 

 

Av de kommuner som har turisthemsidor är det främsta syftet med webbplatserna samt 

sociala medier att nå ut och attrahera besökare. Författarna anser att detta är ett effektivt sätt 

att nå ut till önskad målgrupp. Detta bör kommuner som inte har en turisthemsida ha i åtanke. 

Enligt författarna är detta en mer kostnadseffektiv marknadsföringsmetod än mer traditionella 

kanaler. Författarna menar att de digitala kanalerna i framtiden kan komma att ersätta de 

traditionella kanalerna i stor utsträckning. Författarna ställer frågan hur kommuner som inte 

har en turisthemsida når ut till besökare. Författarna anser att dessa kommuners 

förutsättningar till att potentiella besökare hittar just deras destination är sämre än de 

kommuner som har turisthemsidor. Författarna menar att en stor del av resenärer idag 

använder Internet som informationskälla. 

 

Hälften av kommunerna har även valt att rikta turisthemsidan till lokalbefolkningen. 

Författarna anser att detta är ett bra initiativ från kommunernas sida då lokalbefolkningen ger 

intäkter till sin hemkommun, utöver de intäkter som kommer från turister. 

6.2 Sociala medier 
Det främsta skälet som respondenterna på kommunerna har angivit till att de väljer bort vissa 

sociala medier är tidsbrist. Däremot menar respondenten på Västerviks kommun att det 

endast är tidskrävande att finnas på sociala medier om kommunerna låter det bli det.  

Författarna håller med om detta. De flesta sociala medier går att koppla samman och på så 

sätt behöver det inte bli lika tidskrävande som att behandla varje socialt medium för sig. 

Författarna anser att kommunerna bör prioritera sociala medier då de är mer kostnads- och 

tidseffektiva än andra marknadsföringskanaler. Enligt författarna är det viktigt att börja arbeta 

med sociala medier, även fast personalen på kommunen inte riktigt vet hur de ska hantera 

dessa. Författarna menar att kunskapen växer i samband med användandet. De anser att för 

att kunna bli bra på sociala medier måste kommunerna våga börja använda dem utan rädsla 

för att göra fel.  
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Det sociala mediet som prioriteras av kommunerna är Facebook. Detta stämmer överrens 

med tidigare forskning, som hävdar att Facebook är det mest använda sociala mediet.
151

 Detta 

förvånar inte författarna. De anser att det är effektivt att marknadsföra sig på Facebook om 

den önskade målgruppen befinner sig där. Något som däremot förvånade författarna var att 

alla kommuner använde Facebook, då det framgick i studien av Johansson och Winther att 

endast 57 procent av Sveriges kommuner har en Facebook-sida kopplad till kommunens 

turisthemsida.
152

 Resultatet från den studien kan bero på att vissa kommuner inte väljer att 

visa att de har en Facebook-sida på kommunens turisthemsida. Johansson och Winthers 

studie visade även att endast 17 procent av Sveriges kommuners turisthemsidor är kopplade 

till deras Twitter-konto.
153

 Resultatet av denna studie visar ett samband med Johansson och 

Winthers undersökning då ingen av kommunerna sade sig Twittra kontinuerligt. 

 

Flera av respondenterna ansåg att YouTube och andra videokanaler kan komma att bli 

framtidens kommunikationskanaler. Detta stämmer även överrens med tidigare forskning.
154

 

Författarna anser även de att denna typ av kanal kommer att växa med tiden. Detta för att det 

kan ge turisten en visuell bild av destinationen samt att det kan komma att användas mer i 

marknadsföringssyfte. Författarna anser att det inte krävs lika stora resurser att göra en 

reklamkampanj på denna typ av kanal än exempelvis på TV. 

 

Ingen av de tillfrågade respondenterna på kommunerna använder blogg som en kanal riktad 

till turister. Författarna anser att kommunerna skulle kunna använda en blogg som en 

informationskälla för turister samt för att ge dem en ökad möjlighet till interaktion. 

Respondenterna menar att det är tidskrävande att blogga, och detta håller författarna med om. 

Dock kan det bli mer tidseffektivt om bloggen kopplas samman med andra sociala medier. 

 

Resultatet visar att många av kommunerna inte använder Wikitravel då de inte känner till vad 

det är. Författarna menar att detta kan bero på att Wikitravel inte är etablerat i Sverige. 

Tidigare forskning menar dock att det används frekvent utrikes.
155

 Enligt författarna borde 

det därmed finnas en möjlighet för kommunerna att nå fler utländska turister genom att lägga 

ut relevant information på Wikitravel. 

6.3 Interaktivitet 
Resultatet visar att många kommuner är i en utvecklingsfas gällande webbplatserna. Vissa 

har precis lanserat nya webbplatser medan andra ska lansera nya webbplatser inom en snar 

framtid. Utvecklingen kring webbplatser har bidragit till att fler kommuner blir mer 

interaktiva på webbplatserna samt att fler av dessa kommer att bli responsiva. När Johansson 

och Winther genomförde sin tidigare studie framgick det att endast 15 procent av Sveriges 

kommuners turismhemsidor var interaktiva.
156

 Detta indikerar att mycket har hänt under en 

kort tidsperiod, med tanke på att många av kommunerna har eller ska utveckla sina 

webbplatser sedan den tidigare studien genomfördes hösten 2012. Den främsta interaktiva 

funktionen som kommunerna använder är möjligheten till att kommentera samt att betygsätta 

webbplatserna. Författarna menar att denna funktion bidrar till att användarna blir delaktiga 

på webbplatsen, vilket de anser är positivt. En funktion som enligt författarna gör 

webbplatsen än mer interaktiv är om användare kan lägga in eget material på den. Av de 
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tillfrågade kommunerna är det endast Västerviks kommun som har en sådan funktion. Malmö 

Tourism hade den funktionen tidigare, men valde att ta bort den då det lades upp felaktig 

information. Enligt författarna skulle detta kunna vara en anledning till att många av 

kommunerna inte har en sådan funktion på sina webbplatser då det blir tidskrävande. 

 

Resultatet visar att hälften av kommunerna med en turisthemsida i denna studie har 

nedskrivna digitala strategier. Detta förvånar författarna och de ställer sig frågan varför det 

inte är en självklarhet att ha en digital strategi, då de förmodar att kommuner har strategier 

gällande andra områden. Författarna anser att strategier förenklar arbetet genom att 

personalen då får riktlinjer om hur de ska arbeta med webben. Även tidigare forskning menar 

att digitala strategier underlättar för arbetet hos aktörer för att nå ut till önskade 

målgrupper.
157

 

6.4 IT och turism 
Resultatet visar att inga av respondenterna anser att de saknar kompetens på IT-området inom 

turismbranschen på just sin verksamhet. Dock tror de att problemet kan existera hos andra 

verksamheter. Författarna menar att detta kan vara ett problem. Om kommunerna inte kan se 

att det kan existera bristande kunskap på detta område, kan de förmodligen heller inte 

utvecklas för att de redan anser att de är tillräckligt bra. Författarna anser att kommunerna 

ständigt bör sträva efter att utveckla och förbättra sitt arbete med webben, då 

webbutvecklingen sker i snabb takt. Flera respondenter på kommunerna har antytt att den 

bristande kunskapen kan bero på att vissa av Sveriges kommuner är kvar i gamla strukturer 

och därmed inte vågar bryta dessa mönster. Författarna hävdar att kommunerna måste våga 

applicera nya metoder för att kunna ligga i framkant i webbutvecklingen. Det bör finnas 

resurser hos kommunerna för att kunna utbilda befintlig personal inom IT-området. 

 

Författarna anser inte att enskilda anställda som arbetar med webben hos svenska kommuner 

är ansvariga för om de inte ligger i framkant gällande webbutvecklingen. Ansvaret bör istället 

ligga på en högre beslutsnivå. Om politikerna inser vikten av turismbranschens betydelse för 

svensk tillväxt bör de därmed investera i kommunernas arbete med turism. 
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7. Slutsats 

Slutsatsen av denna studie är att de tillfrågade kommunerna arbetar med sina turisthemsidor 

för att nå ut till turister, lokalbefolkning samt att marknadsföra destinationen. Många av 

kommunerna visade sig även vara i en utvecklingsfas, vilket innebär att fler kommuner blir 

mer interaktiva. Detta indikerar att mycket kommer att ske gällande webbutvecklingen hos 

kommunerna. Alla av de undersökta kommunerna med en turisthemsida i denna studie 

kommer inom en snar framtid att ha interaktiva turisthemsidor. Detta är en stor förändring 

jämfört med det resultat som presenterades i Johansson och Winthers studie som 

genomfördes under hösten år 2012. 

 

Syftet med användandet av sociala medier hos kommunerna är även där att nå ut till 

respektive kommuns målgrupper samt att kunna interagera med dessa. De flesta av 

kommunerna arbetar endast aktivt med Facebook, men somliga finns även på andra sociala 

medier. Anledningen till att kommunerna prioriterar Facebook framför andra sociala medier 

visade sig vara på grund av tidsbrist. Facebook är enligt kommunerna även den mest 

effektiva kanalen för att nå ut till de önskade målgrupperna. De kommuner som använder 

sociala medier utöver Facebook gör det för att nå ut till en större publik. 

 

Gällande huruvida kommuner arbetar med digitala strategier visade det sig att endast fyra av 

de tillfrågade kommunerna har nedskrivna digitala strategier anknutna till turismen.  

7.1 Framtida forskning 
Med tanke på att många kommuner befinner sig i en utvecklingsfas gällande 

turisthemsidorna, skulle det därmed vara intressant att under hösten år 2013 genomföra en 

likadan observation som Johansson och Winther tidigare utförde. Anledning till att detta 

skulle vara intressant är för att se hur utvecklingen har skett under ett år, med tanke på att 

webbutvecklingen sker i snabb takt. 

 

Författarna anser att det vore intressant att jämföra den privata och offentliga sektorn inom 

turismbranschen för att se om det finns några skillnader de emellan gällande 

webbutvecklingen.  

 

Ytterligare något som skulle vara intressant att undersöka är huruvida andra länders 

kommuner eller likvärdiga organisationers arbete med turisthemsidor står sig emot Sveriges. 

Det skulle även vara av intresse att undersöka hur de arbetar med digitala strategier och 

sociala medier. Syftet med detta skulle vara att se vart någonstans Sverige ligger i 

webbutvecklingen i relation till andra länder. 
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Bilaga 1 
Vi presenteras oss själva, berättar om undersökningens syfte samt att inspelning av intervjun 

kommer att ske. Sedan frågar vi om intervjupersonen har några frågor innan intervjun börjar. 

 

Frågorna i intervjuguiden består av olika kategorier; inledande frågor, uppföljningsfrågor, 

sonderande frågor, tystnad samt tolkande frågor. Författarna har valt just dessa kategorier för 

att få ut så mycket som möjligt av intervjun. 

 

Vad har du för befattning och roll i verksamheten? 

Hur länge har du arbetat där? 

Känner ni till begreppet web 2.0? 

Vad är syftet med turisthemsidan? 

Vad är ert syfte med att finnas med på sociala medier? 

Vilka sociala medier använder ni? (Facebook, Twitter, YouTube eller annan videokanal, 

blogg, Wikitravel) 

Har ni medvetet valt bort några sociala medier? 

Finns det något socialt media ni lägger större tyngdpunkt vid?  

På vilket sätt används de? (Facebook, Twitter, YouTube eller annan videokanal, blogg, 

Wikitravel) 

Hur fick ni kunskap om hur ni ska använda sociala medier? 

Vad skulle ni säga att sociala medier har för betydelse för er? 

Känner ni till Wikitravel? 

Känner ni till syftet med Wikitravel? 

Har ni någon digital strategi vad gäller turismen? 

I en rapport från tillväxtverket fastställs det att det saknas det kompetens på IT-området inom 

turismbranschen. Vad anser du om det? 

Finns det i nuläget någon utvecklingsplan gällande webbplatsen? 
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Bilaga 2 
Vi presenteras oss själva, berättar om undersökningens syfte samt att inspelning av intervjun 

kommer att ske. Sedan frågar vi om intervjupersonen har några frågor innan intervjun börjar. 

Vi har hittills inte hittat någon turisthemsida när vi har besökt kommunens webbplats. Hur 

kommer det sig? 

Har ni något samarbete med grannkommuner? 

Finns det i nuläget någon utvecklingsplan gällande webbplatsen? 
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Bilaga 3 
Annelie Blixt – Ansvarig för kapitel 1 inledning, kapitel 2 tidigare forskning och kapitel 5 

analys 

 

Sanna Johansson – Ansvarig för kapitel 1 inledning, kapitel 3 metod och kapitel 6 

diskussion 

 

Erika Winther – Ansvarig för kapitel 1 inledning, kapitel 4 resultat och kapitel 7 slutsats 

 

Även om författarna har olika ansvarsområden har alla varit lika delaktiga i alla delar. 

 


