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Förord 

 

Vi vill rikta ett stort tack till vår handledare Erik Borg som har stöttat oss under den cirka tio 

veckor långa uppsatstiden. Genom goda råd och svar på våra frågor har Erik lett oss framåt i 

arbetet med uppsatsen på ett bra sätt. Vi vill även tacka våra opponenter Malin Brunnström 

och Hugo Teh Ahlén som varmast för all den nyttiga feedback och kritik vi har fått under 

arbetets gång. Denna har varit till mycket stor hjälp och har lotsat oss framåt många gånger 

när vi har stått still. Vidare vill vi tacka Linn Kimreus som när vi behövde en tredje hemlig 

forskare ställde upp med sin tid och sina konton på Facebook, Twitter och YouTube för att vi 

skulle kunna genomföra en så trovärdig fältstimulering som möjligt. 

 

Ett stort tack även till VisitBritain och Visitnorway som ställde upp på den mailintervju vi 

sände ut i slutet av november. Dessa svar har hjälpt oss att få insikt i hur företagen tänker när 

de väljer att marknadsföra sig på sociala medier. 

 

Utan all hjälp vi fått från utomstående hade vår studie inte varit genomförbar!  
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Abstract 

 

Titel: #VisitOurCountry 

 

Level: Företagsekonomi C (Business economics, level C) 

 

Authors: Marie Bjursäter and Elin Börjesson 

 

Supervisor: Erik Borg 

 

Semester: HT-13. Autumn of 2013 

 

Purpose: The purpose of this essay is to describe the social media usage of five European 

official national tourism organizations (NTO). The essay proceeds to discuss and evaluate the 

findings, whilst reflecting on the advantages of social media usage from the point of view of 

an official national tourism organization. 

 

Method: The authors used three different methods of research: one structured observation to 

study the national tourism organizations’ everyday work in social media, one field stimulation 

to study if and how different NTO respond if a prospective visitor makes them a direct 

question via social media and finally an email interview to gain insight into NTO’s underlying 

strategies and policies about social media usage. 

 

Theoretical framework: The theories that have been used in this paper include the Uses and 

gratifications model, theories of one-way and multi-way communication, theories of social 

media and relationship marketing. 

 

Conclusion: By making use of social media the company releases some of its control to the 

customers as the latter can express their opinions freely in this type of media. One of the 

advantages of social media is that the platform favors dialogue and feedback. Social media 

can be used for traditional one-way communication, but works best as a supplement to the 

regular marketing activities, allowing the activities on social media platforms to focus on 

branding and building long-term customer relationships. Relationship marketing is extra 

profitable for services such as tourism, and social media provide suitable formats for e-WOM, 

one of the most trusted sources for information before traveling. 

 

The five NTO examined here are using various social media. All of them use Facebook and 

Twitter. However, the investigation has shown that only Facebook, and to some extent also 

Twitter, is used for multi-way communication. Other social media networks are simply used 

by the NTO as another channel for one-way marketing communications. Although regrettable 

that they do not fully profit from the opportunities of dialogue that social media offer, there is 

still value in being visible in different kinds of social media, in part due to the large group of 

people who use them daily.  
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Sammanfattning 

 

Titel: #VisitOurCountry 

 

Nivå: C-nivå inom ämnet Företagsekonomi med inriktning marknadsföring 

 

Författare: Marie Bjursäter och Elin Börjesson 

 

Handledare: Erik Borg 

 

Termin: HT-13 

 

Syfte: Denna kandidatuppsats har ett deskriptivt syfte. Den ämnar beskriva hur fem utvalda 

europeiska officiella nationella turistorganisationer (NTO:s) arbetar med sociala medier. 

Vidare ämnar den diskutera och utvärdera denna användning, samt reflektera över de positiva 

effekter som officiella nationella turistorganisationer kan uppnå genom sociala medier. 

 

Metod: Tre olika undersökningsmetoder har använts: En strukturerad observation för att 

studera NTO:s vardagliga förfarande på sociala medier, en fältstimulering för att se om/hur 

NTO svarar om en blivande besökare ställer dem en direkt fråga i sociala medier, och 

slutligen en mailintervju för att få insikt i NTO:s bakomliggande strategier och policys inom 

sociala medier. 

 

Teoretisk referensram: Teorier som har använts är användningsmodellen, teorier om 

envägskommunikation och flervägskommunikation, teorier om sociala medier och 

relationsmarknadsföring. 

 

Resultat: Genom att använda sig av sociala medier släpper företaget ifrån sig en del av 

kontrollen till kunderna då dessa kan uttrycka sina åsikter fritt. En av fördelarna med sociala 

medier är att plattformen gynnar dialog och underlättar för feedback. Sociala medier kan 

användas för traditionell envägskommunikation, men fungerar bäst som ett komplement till 

den ordinarie marknadsföringen, där fokus istället gärna får ligga på långsiktiga 

kundrelationer och varumärkesbyggande. Relationsmarknadsföring är extra lönsamt för 

tjänster som turism, och dessutom erbjuder sociala medier lämpliga format för e-WOM, en av 

de mest betrodda källorna för information inför resor. 

 

De fem NTO som undersöks i uppsatsen använder flera olika sociala medier, och samtliga 

använder Facebook och Twitter. Undersökningen visar dock att endast Facebook, och i viss 

mån Twitter, används för flervägskommunikation. Övriga sociala medier används av NTO 

som ytterligare en kanal för enkelriktad marknadskommunikation. Trots att de missar chansen 

till dialog, så finns det ändå en poäng för dem att synas i dessa medier. Delvis tack vare den 

stora mängd människor som kan nås varje dag genom dessa kanaler. 
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1. Inledning 
 

1.1 Bakgrund 
I snitt 727 miljoner människor världen över använder Facebook dagligen. 1,19 miljarder 

människor använder Facebook minst en gång i månaden.1 Sociala medier är en självklar del av 

det dagliga livet för en stor del av jordens befolkning, och det borde därför vara en lika självklar 

plattform för företag och organisationer att marknadsföra sina produkter, tjänster och 

verksamheter på. 

 

Sociala medier är en del i den snabba utvecklingen inom informations- och 

kommunikationsteknologi. Information and communication technologies – ICT – är en 

utveckling av det tidigare begreppet IT – information technologies. ICT inkluderar 

informationsbearbetningsprogram som databaser och analysinstrument, men även 

kommunikationsverktyg som e-mail, hårdvaror som datorer och mobiltelefoner samt bluetooth-

teknologi. Utvecklingen inom informations- och kommunikationsteknologin har de senaste åren 

inneburit stora förändringar i konsumenternas dagliga liv, samt utökat verktygen för 

marknadsförare. Utvecklingen har gått mot ett ökat konsumentdeltagande, där en stor del av 

”arbetet” nu utförs direkt av kunden, till exempel genom internetbanker eller resebokningar via 

internet. Det har också inneburit att kontakten mellan företag och konsumenter har underlättats. 

Centralt inom ICT är användandet av internet och de möjligheter som internet innebär.2 De 

senaste åren har utvecklingen även gått mer mot tvåvägskommunikation, bland annat genom 

utvecklingen av sociala medier. Dessa gör det möjligt för kunderna själva att kontakta företaget 

med frågor, positiv och negativ feedback, att få tillgång till andra kunders upplevelser och 

diskutera dessa med andra kunder och med företaget.3 

 

Sociala medier innebär dessutom ett nytt, mer kraftfullt forum för word-of-mouth, eftersom 

kunder kan använda sig av dessa forum för att snabbt dela sina åsikter med hela sitt kontaktnät. 

Word-of-mouth, information och åsikter som muntligen sprids från person till person, är en 

informationsform som är särskilt viktig för upplevelser. Eftersom kunden inte kan testa en 

upplevelse på förhand, innan köpet, så förlitar sig kunden till stor del på vänner och bekantas 

utlåtanden om upplevelsen för att minska sin egen risk vid köpet.4 

 

Turism är en föränderlig och ständigt växande sektor. Från att resenärer tidigare besökte en 

fysisk resebyrå för att köpa sin resa har internets utveckling lett till ett helt nytt köpbeteende, att 

kunden själv söker information och bokar sin resa hemifrån via internet. Därför är det viktigt för 

ett turistföretag att ha en klar och tydlig hemsida som lotsar de potentiella besökarna vidare till 

de aktiviteter som lockar dem. Vad gäller sociala medier ser författarna till denna uppsats en 

möjlighet för turistföretag att komma närmare sina kunder och skapa en plattform för två-

vägskommunikation och word-of-mouth som skulle gynna turistföretaget genom starkare 

                                                           
1 Facebook http://newsroom.fb.com/Key-Facts Hämtad 2013-12-16 
2 Kotler, Keller, Brady, Goodman & Hansen, Marketing Management, s. 118-120 
3 Nilsson, Sociala? Medier?, s. 134 
4 Weaver & Lawton, Tourism Management, s. 183 

http://newsroom.fb.com/Key-Facts
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kundrelationer och ökad chans till återköp. Vi har för avsikt att i denna uppsats undersöka hur 

väl nationella officiella turistorganisationer (NTO) tar vara på de möjligheter som sociala 

medier erbjuder. 

 

1.2 Problemdiskussion 

Denna uppsats behandlar officiella nationella turistorganisationers aktiviteter på sociala medier. 

Artikeln Traveling through the web: a first step toward a comparative analysis of European 

national tourism websites jämför och utvärderar hemsidorna för några europeiska länders 

respektive officiella turismorganisationer.5 Denna artikel är i sig ett bevis på ICTs snabba 

utveckling, då artikeln publicerades så sent som 2011, men trots ett avsnitt om hemsidornas 

interaktivitet tar den inte upp hänvisningar till sociala medier. Med denna uppsats vill vi 

fördjupa analysen av dessa organisationers användande av ICT genom att studera hur de arbetar 

med sociala medier. 

 

1.3 Syfte 
Denna kandidatuppsats har ett deskriptivt syfte. Den ämnar beskriva hur fem utvalda europeiska 

officiella nationella turistorganisationer (NTO) arbetar med sociala medier. Vidare ämnar den 

diskutera och utvärdera denna användning, samt reflektera över de positiva effekter som 

officiella nationella turistorganisationer kan uppnå genom sociala medier. 

 

1.4 Frågeställningar 

 Hur arbetar europeiska officiella nationella turistorganisationer med sociala medier idag? 

 Vad har officiella nationella turistorganisationer att vinna på att arbeta med sociala 

medier? 

 

1.5 Avgränsning 
Vi har avgränsat vår studie till fem europeiska NTO: Norge, Storbritannien, Tyskland, Grekland 

och Italien. Vi valde dessa fem länder då alla ingår i studien som presenteras i artikeln 

Travelling Through The Web: a first step toward a comparative analysis of European national 

tourism websites. Med hänsyn till vår tidsbegränsning valde vi att enbart arbeta med fem av de 

13 länder som undersöktes i artikeln. Begränsningen till endast fem NTO har medfört en 

djupare analys av dessa än vad som skulle ha varit möjligt med 13 länder. 

 

Uppsatsen behandlar NTO:s egna kanaler på de olika sociala medierna. Den tar alltså inte 

hänsyn till eventuell övrig marknadskommunikation som figurerar i det sociala mediet utanför 

NTO:s kanal, som till exempel pop-up-reklam. 

 

                                                           
5 Giannopoulos & Mavragani. Traveling through the web: a first step toward a comparative analysis of 
European national tourism websites 

http://www.tandfonline.com/action/doSearch?action=runSearch&type=advanced&searchType=journal&result=true&prevSearch=%2Bauthorsfield%3A(Mavragani%2C+E+P)
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1.6 Definitioner 
 

Sociala medier 

”Samlingsnamn på kommunikationskanaler som tillåter användare att kommunicera direkt med 

varandra genom exempelvis text, bild eller ljud. Sociala medier kan skiljas från massmedier 

genom att de bygger på ett innehåll som produceras av dem som använder dem.” 6 En 

utförligare beskrivning av de sociala medier som studeras i denna uppsats och deras respektive 

karaktärsdrag återfinns i empiri-kapitlet. 

 

NTO 

Nationell turistorganisation. 

 

Gilla/Like  

I uppsatsen används Gilla och Like som synonymer. Att gilla eller like:a något i sociala medier 

betyder att en användare trycker på en gilla- eller like-knapp bredvid någon form av publicerat 

material i ett socialt medium. På så sätt visar användaren att den gillar det den läser. 

 

2. Metod 

 

2.1 Metodval 

I denna uppsats har både kvalitativ och kvantitativ forskningsmetod använts. Detta kallas för 

metodtriangulering, vilket innebär att undersökaren använder båda metoderna växelvis för att 

dessa ska stödja och komplettera varandra. Med kvantitativ forskning menas att undersökaren 

måste kunna mäta någonting. Mätning är viktigt för att kunna registrera små skillnader som 

kanske inte syns vid första anblicken. Det ger också en konsekvent måttstock att mäta 

skillnaderna mot, vilket ligger till grund för att kunna dra pålitliga slutsatser av resultatet av 

mätningen. Viktiga aspekter inom kvantitativ forskning är dels att den baseras på statistiska 

fakta, dels att det med kvantitativa metoder går att få fram kausalitet. Forskaren fokuserar sällan 

på att undersöka hur saker fungerar eller går till utan är mer intresserad av att se samband 

mellan variabler. En annan aspekt som är viktig för kvantitativa forskare är att de strävar efter 

att kunna generalisera ett fenomen och att den grupp som undersöks är representativ för hela 

studien. Den linjära processen i denna forskningsmetod startar med teori, hypotes, 

undersökningsdesign, utformning av mått för begrepp, val av plats där forskningen genomförs, 

val av respondenter, tillämpning av undersökningsinstrument för datainsamling, bearbetning av 

data, analys av data och avslutas med resultatformulering och en slutsats som sammankopplas 

med teorin. Ett exempel på en kvantitativ undersökningsmetod är enkäter.7 

 

I denna uppsats har en strukturerad observation använts som kvantitativ undersökningsmetod. 

En strukturerad observation är enligt Bryman och Bell en metod där forskaren använder sig av 

                                                           
6 NE.se http://www.ne.se/lang/sociala-medier Hämtad 2013-11-22  
7 Bryman & Bell, Företagsekonomiska forskningsmetoder s. 85-105 

http://www.ne.se/lang/sociala-medier
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olika tekniker och regler för att se ett beteende. Dessa tekniker och regler säger vad 

undersökaren ska leta efter och hur forskaren ska registrera sina resultat. De personer som ingår 

i undersökningen, observationsobjekten, observeras under en tidigare fastställd tidsperiod och 

de observeras på exakt samma sätt och efter samma förutsättningar.8  De tekniker och regler 

som sätts upp kallas ofta för observationsschema och utgör ramen för vilken data som ska 

registreras från undersökningen.9 En strukturerad observation är en observation av 

undersökningspersonernas beteende. De fördelar som kan ses med denna typ av 

undersökningsmetod är att undersökaren iakttar beteendet direkt, och därmed undviker de 

problem som kan uppstå vid en enkätundersökning av att respondenten minns fel eller inte 

svarar sanningsenligt. Andra fördelar som Bryman och Bell tar upp är att undersökaren i 

strukturerade observationer kan specificera tiden exakt och se en tydlig tidsmässig ordning.10 I 

den strukturerade observation som genomfördes inom ramen för denna uppsats studerades 

aktiviteten på våra fem NTO:s kanaler i sociala medier under en tiodagarsperiod efter ett på 

förhand fastställt observationsschema. Interaktionerna på sociala medier sparas och är synliga i 

efterhand vilket betyder att observationen inte behövde genomföras i realtid. Detta gav oss 

möjligheten att genomföra den strukturerade observationen i efterhand, genom att bläddra 

tillbaka i flödena till den period som skulle studeras. 

 

Kvalitativa forskningsmetoder har en annan forskningsprocess jämfört med kvantitativa 

metoder. Först sätts generella frågeställningar upp, val av relevanta platser och 

undersökningsmetoder sker, följt av insamling av relevant data, tolkning av data, begreppsligt 

och teoretiskt arbete och avslutningsvis bearbetas resultat och slutsatser. Den kvalitativa 

metoden grundas i att forskaren själv befinner sig i den sociala miljö som studeras och att 

datainsamling växlas med analys av denna. En forskare som använder sig av kvalitativa 

metoder har som målsättning att kunna göra en helhetsbedömning av det som har undersökts.11 

Några av de tydligaste skillnaderna metoderna emellan är att kvantitativ forskningsmetod 

innebär siffror – forskarens uppfattning och generalisering – medan kvalitativ forskningsmetod 

innebär ord – deltagarnas uppfattning och kontextuell förståelse.12 

 

De kvalitativa metoder som har använts i denna uppsats är en fältstimulering samt en 

mailintervju. Fältstimulering är en typ av aktionsforskning13 som innebär att undersökaren 

aktivt deltar i miljön som studeras. Forskaren går in i den studerade miljön och försöker på ett 

eller annat sätt manipulera fram en reaktion och se hur undersökningspersonerna reagerar. 

Undersökningspersonerna vet inte om att de studeras, vilket undviker problem med reaktivitet 

som annars kan uppstå, det vill säga att deras agerande påverkas av vetskapen om att de blir 

studerade. Inom företagsekonomin är fältstimulering vanlig bland konsumentforskare som kan 

använda sig av mystery shoppers för att studera butiksbiträdens agerande i olika situationer. 

Fältstimuleringar föranleder en etisk diskussion eftersom undersökaren för 

                                                           
8 Bryman & Bell, Företagsekonomiska forskningsmetoder s. 195 
9 IBID s. 200 
10 IBID s. 195-197 
11 IBID s. 297-320 
12 IBID s. 322 
13 IBID s. 195 
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undersökningspersonerna bakom ljuset genom att inte tala om att deras beteende studeras och 

registreras.14 Inom ramen för den fältstimulering som har genomförts för denna uppsats gick vi 

in på de olika NTO:s sociala medier, låtsades vara presumtiva besökare av deras land och skrev 

en fråga angående landet eller vårt besök. Sedan studerade vi de eventuella svar som våra inlägg 

fick. 

 

En intervju kan utformas på olika sätt och frågornas öppenhet kan påverka hur de besvaras. 

Detta beskrivs av hur strukturerad intervjun är. Spektrumet sträcker sig från strukturerad till 

ostrukturerad intervju,15 där strukturerade intervjuer strikt följer ett i förväg fastställd 

intervjuschema. Denna metod används ofta då flera intervjuer genomförs vid olika tillfällen för 

att få så lika svar som möjligt och att den intervjuade personen inte ska påverkas av kontexten. 

Frågorna som ställs är specifika.16 Andra exempel på intervjumetoder är semi-strukturerade och 

ostrukturerade, där intervjuaren snarare håller sig till generella frågeteman och kan anpassa 

frågorna efter situationen och de svar som respondenten ger.17 Vi genomförde en mailintervju 

med NTO. Det frågeformulär som skickades till dem var av strukturerad form, det bestod av 

specifika frågor som var fastställda i förväg. 

 

Uppsatsen kan sägas ha ett deduktivt angreppssätt då vi utgår från befintlig teori för att sedan 

koppla ihop denna med empiri från våra egna undersökningar.18 Uppsatsens uppbyggnad 

baseras på ett omfattande teoriavsnitt som en bra grund för framtida data. Exempel på teorier 

som tas upp är relationsmarknadsföring och teorier om envägs- respektive 

flervägskommunikation. I detta avsnitt avhandlas också tidigare forskning om sociala medier, 

eWOM och marknadsföring för turism. Teorikapitlet följs av empiriavsnittet, där resultatet av 

observation, fältstimulering och mailintervjuer presenteras. I analysavsnittet vävs teori och 

empiri ihop för att besvara de båda frågeställningarna som sedan sammanfattas i slutsatsen. 

 

2.1.1 Urval 

De NTO som ingår i denna studie är ett urval av de 13 NTO vars hemsidor analyserades i 

artikeln Traveling through the web: A First Step Toward a Comparative Analysis of European 

National Tourism Websites. Urvalet består av de fem länderna Norge, Storbritannien, Tyskland, 

Grekland och Italien. Detta urval gjordes på basis av geografisk spridning samt turistisk 

relevans – vi ville studera väletablerade turistländer med en stor inkommande turism. 

 

2.2. Primärdata 

Primärdatan i denna uppsats är insamlad enligt följande tre metoder: 

 Strukturerad observation. Undersökningsperiod: 27 oktober - 5 november 2013 

 Fältstimulering. Undersökningsperiod: 6 november - 18 november 2013 

 Mailintervju. Första utskick: 22 november 2013 

                                                           
14 Bryman & Bell, Företagsekonomiska forskningsmetoder s. 206-207 
15 IBID s. 138 
16 IBID s.135 
17 IBID s. 138 
18 IBID s. 588 
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Utgångspunkten för undersökningen av NTO:s hantering av sociala medier var en 

fältstimulering där NTO:s interaktivitet skulle testas. I syfte att öka undersökningens reliabilitet 

genomfördes även en strukturerad observation för jämförelse av resultaten från 

fältstimuleringen. Syftet med mailintervjun var att få en insikt i arbetet bakom kulisserna. 

Beslut om samtliga undersökningsmetoder och deras tidsintervall togs innan undersökningarna 

inleddes. 

 

Datainsamlingen skedde inte i kronologisk ordning, av praktiska skäl. En fördel med att 

genomföra en strukturerad observation av sociala medier är att materialet finns lagrat, vilket 

innebar att observationen inte behövde genomföras i realtid utan kunde genomföras i efterhand. 

Vi ville skicka ut mailintervjuer till våra NTO så snart som möjligt för att öka chansen att få 

svar, men vi insåg att detta skulle behöva vänta till efter att fältstimuleringen var genomförd. 

Det fanns annars en risk att NTO skulle känna igen våra namn från mailintervjun när vi skrev 

till dem på sociala medier under fältstimuleringen, och att deras respons på våra inlägg då skulle 

påverkas. Den första undersökningen som genomfördes blev därför fältstimuleringen, följt av 

mailintervjun. Det är därmed möjligt att de NTO som svarade på vårt mail kände igen våra 

namn från våra inlägg under fältstimuleringen, men detta bedömer vi inte som störande för 

undersökningen. Som sista moment genomfördes den strukturerade observationen, då vi 

bläddrade tillbaka till de inlägg som NTO hade publicerat i sina sociala medier under perioden 

27 oktober – 5 november, det tidsintervall som ligger just innan fältstimuleringen inleddes. 

Detta för att vi ville observera en period där inläggen var opåverkade av både vår närvaro och 

våra e-mail till NTO. 

 

2.2.1 Strukturerad observation 

För att fältstimuleringen skulle ha så låg påverkan som möjligt på resultatet från den 

strukturerade observationen valde vi att genomföra observationen på en period belägen innan 

perioden för fältstimuleringen. Vi valde en tiodagarsperiod mellan 27 oktober-5 november 

2013. Ursprungligen var undersökningen tänkt för sju dagar, men för att minska eventuella 

bortfall på grund av ledighet utökades antalet dagar till tio. Eftersom undersökningen infaller 

under en period av skollov och allmänna helgdagar ökar risken för snedvridning av resultat om 

ansvarig för SM är borta från arbetet just denna vecka. 

 

Det som studerades på de olika sociala medierna genom den strukturerade observationen var 

först och främst vilka sociala medier som användes, hur de användes, hur ofta NTO 

uppdaterade, svarsfrekvens, hur kunder bemöttes, hur kunder bemötte varandra och hur svaren 

från NTO var utformade. 

 

Observationsschema 

Ett observationsschema innehåller parametrar som skall undersökas i en observation.19 De 

frågor som har ingått i det observationsschema som har använts i den strukturerade 

                                                           
19 Bryman & Bell, Företagsekonomiska forskningsmetoder s. 200 
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observationen återfinns i tabellerna i kapitel 4.4. I och med mediernas särart innehåller 

observationsschemat olika frågor för olika sociala medier. 

 

FACEBOOK 

På detta medium studerades bland annat hur många inlägg som görs av NTO och av besökare 

på sidan, samt hur interaktionen NTO/kund och kund/kund fungerar.   

 

TWITTER 

I detta medium undersöktes antal tweets, deras innehåll och interaktion mellan privatpersoner 

och NTO. Här studerades också användningen av # och @.  

 

YOUTUBE 

På detta medium går det inte att lämna en fri kommentar utan endast att kommentera videor. 

Observationsschemat för detta medium syftade till att mäta antal uppladdade videor, deras 

innehåll, antal visningar samt interaktion.  

 

GOOGLE + 

Det som studerades i detta medium var antalet inlägg, reaktioner på dessa, inläggens innehåll 

och #- och @-hantering.  

 

FLICKR 

Det är inte möjligt att se när bilder publicerades på Flickr, vi kan därför inte redogöra för hur 

många bilder som laddades upp under perioden för den strukturerade observationen. Däremot 

täcker observationen eventuella diskussioner som har startats i forumet under den aktuella 

tidsperioden.  

 

INSTAGRAM 

På Instagram ville vi se hur många bilder som lades upp, vad de föreställde, hur många ”likes” 

och kommentarer som dessa fick samt om NTO svarade på eventuella frågor som läsare ställde. 

 

PINTEREST 

På samma sätt som på Flickr stötte vi på problem när vi skulle genomföra observationen på 

detta medium. Det går inte att utläsa när bilden lades upp på mediet, eller i detta fall, när det 

pin:ades. I och med detta kan vi inte fastställa vilka bilder som lades upp under vår 

undersökningsperiod varför resultatet av observationen av detta medium är begränsat. 

 

Utöver de frågor som besvaras genom observationsschemat var vi även uppmärksamma på om 

inlägg repeterades från ett medium till ett annat, exempelvis om samma video lades upp på både 

Facebook och YouTube. 

 

2.2.2 Fältstimulering 

Fältstimuleringen förväntades ge en inblick i hur de olika NTO arbetar med sociala medier 

genom att se hur de svarade på våra frågor, om de svarade överhuvudtaget. För att kontakten 
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med NTO skulle framstå som så autentisk som möjligt så skrev vi till NTO från våra egna, 

personliga konton. I de sociala medier där vi inte var aktiva innan denna uppsats skapade vi 

konton med våra riktiga tilltalsnamn. Men, ju fler gånger som våra namn dök upp i NTO:s olika 

sociala media-kanaler desto större var risken att NTO skulle ana oråd och att detta skulle 

påverka deras respons. Därför bad vi en utomstående vän att agera som vår tredje undersökare. 

Även hon skrev till dem från sina befintliga, personliga sociala media-konton, efter våra exakta 

instruktioner om tidpunkt och formulering. På detta vis figurerade varje namn färre gånger, 

vilket minskade risken att NTO skulle lägga dem på minnet och ana ugglor i mossen. 

Avsiktligen tillfrågades en vän som liknar oss båda andra undersökare avseende ålder, kön och 

etnicitet. Detta för att NTO:s uppfattning om den som ställde frågan skulle ha så liten inverkan 

som möjligt på deras svar. 

 

Om NTO ändå skulle reagera över att samma person skrev till dem i olika medier, så var det 

viktigt att frågorna som ställdes hade en logisk inbördes följd, som om personen i fråga faktiskt 

skulle besöka landet. Därför utformades ett schema för vem som skulle publicera vad i vilket 

medium när. Alla frågor som ställdes var sådana som NTO borde kunna svara på, om inte 

direkt så genom en hänvisning till deras hemsida. 

 

Alla NTO fanns på Facebook och Twitter, varför fältstimuleringen fokuserades till dessa två 

medier med tre inlägg på vartdera medium. Vi ville dock även testa NTO på deras övriga 

sociala medier, och genomförde därför ett inlägg i vartdera av dessa medier. För att öka 

autenticiteten genom att inte följa något mönster som skulle kunna upptäckas av NTO skrev vi 

tre undersökare var sin gång på Facebook och var sin gång på Twitter, dock inte samtidigt, och 

inte i samma turordning. 

 

Utformning av frågor 

Syftet med fältstimuleringen var att se om NTO använde sociala medier som en plattform för 

dialog, kundtjänst och relationsbyggande. Därmed ville vi publicera inlägg eller kommentarer 

som en presumtiv resenär kunde tänkas publicera, för att se om NTO skulle besvara detta. Vi 

formulerade korta, realistiska frågor om landet som NTO inte borde ha några problem att 

besvara. Frågorna behövde också anpassas efter det medium där de skulle postas. I några 

medier går det att skriva direkt till NTO, i andra går det endast att kommentera en bild eller en 

video. I det senare fallet behövde frågan vara kopplad till motivet på bilden eller innehållet i 

videon. I bilaga 1 listas samtliga frågor tillsammans med information om när, var och av vem de 

publicerades. Vid varje publiceringstillfälle ställdes en ny fråga, och denna fråga var likadant 

formulerad till samtliga NTO (såvida inte bilden eller videon som kommenterades krävde att 

inläggen specialdesignades per land). 

 

2.2.3 Mailintervjuer 

Vi valde att genomföra mailintervjuer med marknadsföringsansvariga på respektive NTO för att 

få en insikt i hur och varför de använder sig av sociala medier, samt varför de har valt att satsa 

på vissa medier men inte andra. För att få så hög svarsfrekvens som möjligt formulerades korta 

och precisa frågor som ändå skulle kunna ge oss uttömmande svar. Det första mailet skickades 



16 
 

den 22 november 2013. Efter detta skickades två påminnelser med en dryg veckas mellanrum 

vardera. Trots korta frågor och påminnelser besvarades mailintervjun endast av två av fem 

respondenter. Mailet till Visitnorway skrevs på svenska och övriga mail skrevs på engelska. 

Mailintervjuerna återfinns i sin helhet i kapitel 4.5. 

 

2.2.4 Bortfall 

Följande bortfall har uppstått under insamling och analys av primärdatan: 

 

I den strukturerade observationen går det inte att i efterhand se vilka bilder som laddades upp 

under den aktuella perioden på Flickr och på Pinterest. Därför kan en analys av dessa bilder inte 

genomföras, men observationen redogör självfallet för den information som fanns tillgänglig i 

dessa två medier. 

 

I fältstimuleringen gjordes ett inlägg i NTO:s respektive diskussionsforum på bilddelningssajten 

Flickr. I efterhand noterade vi att det diskussionsforum där vi hade ställt en fråga till 

VisitBritain i själva verket var en gammal grupp som inte längre var aktuell. Vi hade följt en 

länk från VisitBritains bildforum LoveWall som uppenbarligen inte var uppdaterad. VisitBritain 

har en nyare grupp på Flickr, och eftersom fältstimuleringens inlägg inte gjordes i denna grupp 

så måste det räknas som ett bortfall. Ytterligare bortfall är inlägg från en av oss undersökare 

som av säkerhetsskäl togs bort från Facebook så fort det hade besvarats av NTO. 

 

Endast två av tre NTO svarade på mailintervjun. Detta är för lite för att vi ska kunna dra några 

generella slutsatser från denna datainsamlingsmetod. 

 

2.2.5 Analys av data 

Strukturerad observation 

Innan observationen inleddes utarbetades ett kvantitativt observationsschema med liknande 

variabler som för fältstimuleringen. Resultaten från observationen fördes sedan in i sifferform i 

tabeller för att underlätta jämförelse mellan de olika NTO och jämförelse med resultaten från 

fältstimuleringen. 

 

Fältstimulering 

Liksom författarna till artikeln Traveling through the web: a first step toward a comparative 

analysis of European national tourism websites använde vi oss av en uppsättning kriterier som 

vi vägde NTO:s svar mot för att se om de uppfylldes eller ej. Vi konsulterade figur 6: 

Framgångsfaktorer. Bättre kundrelationer med sociala medier från Lena Carlssons bok 

Marknadsföring och kommunikation i sociala medier och reducerade framgångsfaktorerna till 

fem kriterier att bedöma NTO:s svar efter: ”snabb respons” och ”finnas till hands i rätt tid” blev 

kriterium (1) snabb respons, vilket vi bedömde som uppfyllt om NTO svarade inom 24 timmar. 

”Ge goda råd”, ”problemlösare” och ”intressant innehåll” gav (2) problemlösning, där vi tog 

ställning till om responsen gav svar på frågan. ”Uppriktigt intresserad” och ”personlig” kunde 

uppfyllas genom att NTO ställde en motfråga eller på annat sätt uppmanade till fortsatt kontakt. 

Kriteriet blev (3) dialog. ”Social förmåga” och ”tillmötesgående” slogs ihop till (4) Bemötande, 
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där vi bedömde om svaret är glatt och vänligt formulerat. Det sista kriteriet (5) Tredje part lade 

vi själva till för att mäta C2C-aktivitet. 

 

Mailintervjuer 

Bortfallet vid denna datainsamlingsmetod blev för stort för att någon jämförelse NTO emellan 

skulle kunna göras, men svaren vi fick har kunnat jämföras med resultaten för observationen 

och fältstimuleringen för de berörda turistorganisationerna. 

 

2.3 Sekundärdata 

Sekundärdata är data som har samlats in av andra forskare. När undersökaren använder sig av 

sekundärdata är det viktigt att vara säker på att källan är trovärdig och det är bra att kunna backa 

upp den med andra källor som säger samma sak. Fördelar med sekundärdata är att det är mindre 

tidskrävande att samla in än primärdata och oftast även mindre kostsamt. Data som samlas in 

har ofta en hög kvalitet om forskaren väljer en trovärdig eller vetenskaplig källa, exempelvis 

granskade, vetenskapliga publikationer. Det finns även nackdelar som är värda att belysa, 

exempel på sådana är att insamlaren inte sätter sig in i materialet lika mycket som hen skulle ha 

gjort som förstainsamlare, och att man som andrainsamlare inte har kontroll över kvaliteten på 

datamängden.20 

 

De främsta sekundärdata som har använts för denna uppsats är litteratur inom marknadsföring 

och sociala medier, samt elektroniska vetenskapliga artiklar som har hittats på Södertörns 

högskolas bibliotek och högskolans databas SöderScholar. Dessa sekundärdata har använts för 

att bygga en teoretisk grund inom ämnet. Vidare har internetsökningar genomförts för att 

komplettera primärdatan med grundläggande information om olika sociala medierna och de fem 

nationella turistorganisationerna. 

 

2.4 Metodanalys 

 

2.4.1 Validitet 

Begreppet validitet betyder att en indikator vars syfte är att mäta ett begrepp verkligen mäter det 

den ska mäta. Det finns en rad olika typer av validitet, exempelvis ytvaliditet, samtidig validitet, 

begreppsvaliditet, konvergent validitet och prediktiv validitet. Ett exempel på validitet ges i 

Bryman och Bell där det diskuteras om en persons intelligenskvot visar på hur intelligent 

personen i fråga är och om tentamensfrågor verkligen visar på om en student har uppnått 

kursmålen.21 Enligt Denscombe innebär validitet hur pass träffsäkra metoderna för att erhålla 

data är.22 Det vi ville mäta var hur NTO använder sig av sociala medier i sin marknadsföring.  

För att få så hög validitet som möjligt valde författarna forskningsmetoder som vi ansåg vara 

lämpliga för att besvara våra forskningsfrågor: Observation för att se hur NTO de facto arbetar, 

                                                           
20 Bryman & Bell, Företagsekonomiska forskningsmetoder s. 231 
21 IBID s.95-99 
22 Denscombe, Forskningshandboken s. 378 
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fältstimulering för att påverka NTO till en reaktion och se hur de reagerar i en dialogsituation, 

samt en mailintervju för att få ett ”inifrånperspektiv” på hur de arbetar.  

 

2.4.2 Reliabilitet 

Reliabilitet är ett begrepp som innebär hur pålitligt ett mått är. Reliabilitet brukar delas upp i de 

tre faktorerna stabilitet, intern reliabilitet och interbedömarreliabilitet. Helt enkelt bedömer 

reliabiliteten hur väl testet mäter det som det mäter, hur pålitligt ett mått är. Reliabilitet handlar 

även om att få samma resultat om studien genomförs en gång till. Författarna har försökt att 

uppnå en så hög reliabilitet som möjligt genom att ha en tydlig datainsamlingsprocess med god 

planering.23 Ett schema sattes upp när, var och hur en kommentar skulle skrivas för att de inte 

skulle kunna påverka varandra och frågorna kom i en logisk ordningsföljd. För att ytterligare 

öka reliabiliteten i vår studie har vi valt att besvara vår forskningsfråga genom att använda oss 

av tre olika metoder, observation, fältstimulering och mailintervju. Detta ökar undersökningens 

stabilitet. 

 

Faktorer som kan leda till en högre reliabilitet är att den strukturerade observationen är belägen 

före fältstimuleringen för att den inte ska ha någon påverkan av oss författare. Genom att välja 

fältstimulering som undersökningsmetod minskas risken för reaktivitet och vi registrerar 

därmed en så naturtrogen respons från NTO som möjligt. Slutligen genomfördes mailintervjun 

efter perioderna för de båda andra undersökningarna för att minska risken för reaktivitet i dessa, 

vilket skulle ha blivit fallet om NTO kände igen våra namn från mailintervjun. Det är möjligt att 

respondenterna i mailintervjuerna känner igen våra namn från observationen och 

fältstimuleringen, men vi anser att detta inte stör resultatet. För att öka interbedömmar-

reliabilitet valde författarna att genomföra all tolkning och kategorisering av den insamlade data 

tillsammans. Detta för att undvika att data tolkas på olika sätt av de två författarna, vilket skulle 

ge en orättvis snedvridning av resultatet. 

 

2.5 Etisk diskussion 

Enligt Denscombe ska en forskare i sin forskning vara ärlig, respektera rättigheter och värdighet 

samt undvika att deltagarna lider någon skada genom undersökningen.24 Eftersom vi är oärliga i 

fältstimuleringen vill vi här redogöra för den etiska diskussion som har förts oss författare 

emellan under uppsatsskrivandet. 

 

2.5.1 Den tredje forskaren 

När författarna planerade inläggen i fältstimuleringen blev det tydligt att det inte skulle räcka 

med att endast två personer skrev inlägg eftersom undersökningen då antingen skulle bli för 

tunn, eller att författarnas namn skulle återupprepas misstänksamt många gånger. Vi ansåg 

därför att en tredje interaktiv person borde interagera med NTO på deras sociala medier. Vår 

första tanke var att skapa en fiktiv personlighet som bägge författarna kunder kontrollera. Det 

skulle vara en ung kvinna i vår ålder med ett traditionellt skandinaviskt för- och efternamn för 

                                                           
23 Bryman & Bell, Företagsekonomiska forskningsmetoder s. 93-95 
24 Denscombe, Forskningshandboken s. 193 
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att matcha oss befintliga undersökare. Vid närmare eftertanke beslutade vi oss dock att stryka 

denna idé av etiska och juridiska skäl. Vi var inte bekväma med att skapa tre profiler på olika 

sociala medier och kommunicera med de nationella turistorganisationerna via en låtsaskaraktär, 

vilket kändes mer oärligt än att skriva från våra egna konton. Istället kontaktades en vän som 

ställde upp att använda sina privata Facebook-, Twitter- och YouTube-konton för att skriva 

kommentarer efter våra specifika instruktioner. Denna lösning var vi mer bekväma med än 

alternativet med att skapa en fiktiv personlighet. 

 

2.5.2 Falska förespeglingar 

Vi förvrider sanningen i fältstimuleringen. Vi använder våra rätta identiteter, men vi utger oss 

för att vara presumtiva besökare som säger att vi vill besöka landet, när vi i själva verket inte 

har för avsikt att göra det. Vi är därmed oärliga i fältstimuleringen. 

 

Bryman och Bell tar upp fyra områden där etiska frågeställningar särskilt bör lyftas:  

 om deltagarna kommer till skada 

 om deltagaren inte ger sitt samtycke 

 om undersökningen inkräktar på privatlivet 

 om det förekommer någon form av bedrägeri eller falska förespeglingar25 

 

De två frågeställningar som berör den fältstimulering som har genomförts inom ramen för 

denna uppsats är frågan om samtycke och frågan om falska förespeglingar. Bryman och Bell 

citerar American Academy of Managements (AoM) Code of Ethical Conduct: “Falska 

förespeglingar ska minimeras och, om detta ändå är nödvändigt, ska graden och effekterna av 

detta göras så små som möjligt. Forskare ska vara noggranna när det gäller att väga vinster mot 

kostnader avseende människors värdighet.” 26 

 

I Forskningshandboken kan utläsas att forskaren ska undvika falska förespeglingar i största 

möjliga mån då forskare förväntas vara öppna och ärliga med vad de arbetar med. I samma bok 

står att det finns vissa krav på när det faktiskt är godtagbart att vara oärlig i sin forskning och ett 

exempel är att forskaren har en tydlig och grundlig motivering till varför undersökningen var 

hemlig.27 

 

Inför fältstimuleringen förde vi författare en diskussion om huruvida det var nödvändigt att utge 

oss för att vara presumtiva resenärer och därmed föra NTO bakom ljuset. Vi kom fram till att 

inte meddela undersökningsobjekten att vi genomförde en fältstimulering, eftersom syftet med 

undersökningen var att generera en så naturlig reaktion som möjligt. Vi bedömde risken som 

väldigt hög att resultatet skulle bli missvisande om NTO visste om att deras bemötande blev 

bedömt. Detta vägdes sedan mot risken att någon av deltagarna skulle komma till skada eller bli 

kränkt. Vi bedömde denna risk som liten, bland annat eftersom de som svarar på våra inlägg 

från NTO:s sida svarar för NTO:s räkning och inte visar sina personliga namn. 

                                                           
25 Bryman & Bell, Företagsekonomiska forskningsmetoder, s 556 
26 IBID s.567 
27 Denscombe, Forskningshandboken s. 193-203 
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3. Teoretisk referensram 
 

3.1 Användningsmodellen (Uses and gratifications model) 

 

I sin bok tillämpad kommunikationsvetenskap beskriver Larsåke Larsson olika typer av 

kommunikationsmodeller. Inom området mottagarorienterade modeller tar han upp 

användningsmodellen (Uses and Gratifications model) av McQuail och Windahl. Denna modell 

visar på att konsumenter själva fritt söker information för att tillfredsställa sina behov, och de 

vänder sig till de media som bäst tillgodoser dem med den information de behöver. Resultatet 

av medieanvändningen beror på hur nyttig konsumenten anser att informationen som mediet 

förmedlat är.28 

 

Figur 1. Användningsmodellen: Larsåke Larsson, Tillämpad kommunikationsvetenskap, s.51 

 

Denna modell pekar på att organisationer som vill nå ut till konsumenter med sitt budskap bör 

finnas på de platser och i de medier som konsumenterna vänder sig till för att söka information, 

samt att informationen där motsvarar konsumenternas förväntningar för att de ska återkomma 

till mediet för sina framtida informationsbehov. 

 

Redan 2007 var internet den viktigaste informationskällan för människor i arbetet, och den näst 

viktigaste för folk i hemmet. Internet nådde ut till drygt 60 % av alla konsumenter i USA för en 

genomsnittlig vecka. Det visar på att företag bör finnas där konsumenterna finns, alltså på 

internet. Konsumenter vänder sig dessutom allt oftare till sociala medier för att söka 

information och fatta köpbeslut.29 

 

Vid valet av vilka sociala medier som ett företag ska bli aktiva på så är det viktigt att tänka på 

användarna. Vilka medier använder sig huvudmålgruppen av, och på vilket sätt? Andra viktiga 

faktorer att ta hänsyn till är vilken typ av kommunikation som passar budskapet och företaget 

självt. Idag vänder sig många till ett företags hemsida när de söker information. Det är viktigt 

                                                           
28 Larsson, Tillämpad kommunikationsvetenskap, s. 51 
29 Glynn Mangold, Faulbs, Social Media: The new hybrid element of the promotion mix 
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att integrera hemsidan med de sociala medierna så att en besökare av hemsidan lätt hittar 

vidare.30 

 

3.2 Envägskommunikation och flervägskommunikation 

Grunig och Hunt tog år 1984 fram en PR-modell som idag är välkänd. Det är en induktivt 

framtagen modellkarta som visar på fyra olika sätt att bedriva PR-verksamhet. Variablerna 

envägs- respektive tvåvägskommunikation och symmetri respektive asymmetri ger fyra 

modeller för Public Relations:  

 

1. Publicitetsmodellen innebär asymmetrisk envägskommunikation. Kommunikationen har 

en propagandaliknande form där sändaren försöker nå ut med reklam till mottagaren. 

2. Den publika informationsmodellen är även den en asymmetrisk form av 

envägskommunikation, men här finns ett större fokus på att informationen ska vara 

korrekt och saklig. Denna PR-modell används ofta av myndigheter. 

3. I Den asymmetriska tvåvägsmodellen dominerar övertalning, men sändaren eftersöker 

även någon typ av återkoppling från mottagaren genom till exempel webbsvar eller 

åsiktsundersökningar. 

4. Den symmetriska tvåvägsmodellen ses som idealformen. Här råder balans i kontakten 

mellan organisationen och dess omvärld. Alla parter får höras i en dialog, vilket även sägs 

leda till god etik. 

 

Grunigs och Hunts modell har legat till grund för omfattande vidare forskning, bland annat till 

Excellenceprojektet vars resultat redovisades år 2002 av författarna Grunig, Grunig & Dozier. 

Resultatet var en utveckling av den tidigare modellkartan, och författarna framlade bland annat 

att även om den symmetriska tvåvägsmodellen fortfarande fick anses som ett ideal, så lyftes 

vikten av att kunna växla mellan olika modeller och tillvägagångssätt fram.31 

 

Shannon och Weaver tog fram en basmodell för kommunikation i slutet av 1940-talet. Den var 

baserad på telefoni och visar ett linjärt kommunikationsförlopp med en sändare som skickar ett 

budskap via ett medium till en mottagare. Modellen byggdes senare ut med bland annat 

feedback, för att visa på vikten av återkoppling.32 Denna traditionella typ av enkelriktad 

kommunikation har varit standard inom reklam, och kallas ibland för interruption marketing - 

avbrytande marknadsföring - eller pushmarknadsföring, där ett budskap närapå tvingas på 

mottagaren.33 Det kan jämföras med den nyare marknadsföringsformen pullmarknadsföring där 

sändaren förbereder ett så attraktivt budskap som möjligt och gör det tillgängligt för mottagare 

att nå om och när det passar mottagarna. Detta ställer krav på sändaren att vara intressant och 

sökbar. Sociala medier skapar en plattform för pullmarknadsföring där konsumenten söker upp 

företaget. Där möjliggörs inte enbart feedback från konsumenten, utan det finns dessutom 

förutsättningar för dialog och flervägskommunikation där det inte längre är tydligt vem som är 

                                                           
30 Carlsson, Marknadsföring och kommunikation i sociala medier, s. 128 
31 Larsson, Tillämpad kommunikationsvetenskap, s. 55-56 
32 IBID s. 47-49 
33 Carlsson, Marknadsföring och kommunikation, s. 26 
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avsändare och vem som är mottagare. Det handlar inte längre endast om B2C (business to 

consumer) utan även om C2B (consumer to business) och C2C (consumer to consumer). Detta 

ändrar spelreglerna och gör att makten förskjuts från företaget mot konsumenten. Samtidigt 

finns här värdefulla möjligheter att få höra vad kunderna tycker och att bygga upp en relation 

med och förtroende hos dem. Många som arbetar med sociala medier anser att det är just här 

som deras styrka ligger – relationer, förtroende och dialog – snarare än klassiskt säljsnack.34  

 

 
Figur 2. Traditionell relation vs. sociala medier: Göteborgs Landsting, 2014-01-06 

 

Författarna till artikeln Social media: the new hybrid element of the promotion mix anser att 

marknadsförare bör inkludera sociala medier i marknadsföringsmixen. För att lyckas med detta 

måste de ta till sig det nya paradigmet inom kommunikation, ett paradigm som erkänner kraften 

hos information som lätt delas mellan konsumenter inom sociala medier. Detta nya paradigm 

ser sociala medier som ett hybridelement i marknadsföringsmixen eftersom det kombinerar 

några egenskaper hos klassiska marknadsföringsverktyg med en kraftigt förstäkt version av 

word-of-mouth. Marknadsförarna kan inte kontrollera materialet och innehållet som publiceras 

till lika hög grad jämfört med traditionell marknadsföring, men de har möjligheten att ändå leda 

diskussionen åt ett visst håll genom att välja rätt typ av forum, att vara generösa med 

information inom de olika metoderna och fokusera på ämnen som är viktiga för 

konsumenterna.35 

 

3.3 Web 2.0  
I sin bok Marknadsföring och kommunikation i sociala medier förklarar författaren Lena 

Carlsson inledningsvis begreppet ”Web 2.0”. Begreppet myntades år 2004 och ett annat ord för 

det är ”den sociala webben”. Till skillnad från tidigare webbtjänster så är ett viktigt inslag i 

denna nya generation webbtjänster att användarna själva har möjlighet att styra innehållet. 

Sociala medier som Facebook, YouTube och Wikipedia är exempel på webbtjänster inom Web 

                                                           
34 Carlsson, Marknadsföring och kommunikation, s. 34-37 
35 Glynn Mangold & Faulds, Social media: The new hybrid element of the promotion mix 
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2.0.36 World wide web utvecklades i början 1990-talet och under de första tio åren 

kännetecknades den av Web 1.0 där webben användes som en statisk publiceringskanal. På 

många sätt var webben revolutionerande men den användes fortfarande främst som en 

asymmetrisk envägskanal. Marknadsförare kopierade helt enkelt sin ordinarie push-

marknadsföring för att kommunicera till en passiv publik genom en monolog, men nu i ett nytt 

medium. Webben saknade dynamiskt innehåll och interaktivitet. Utvecklingen av Web 2.0 har 

lett marknadsföringen bort från den ensidiga masskommunikationen och mot deltagande 

teknologi och sociala kanaler. Fokus ligger på användaren snarare än på den som har skapat 

websidan. Användaren är en aktiv deltagare och medskapare av innehållet som publiceras. 

Detta flyttar fokus från monolog till dialog mellan kund och företag men även mellan kund och 

kund.37 

 

 Web 1.0 Web 2.0 

Marknadsföringsfokus Hemsidan eller innehållet Användaren/deltagaren 

Ansats Push Push och pull 

Marknadens roll Publik Deltagare 

Marknadens beteende Passivt Passivt och aktivt 

Interaktivitet Mellan maskiner Mellan maskiner och personer 

Produkterbjudande Produktion Samproduktion 

kommunikationsmodell Monolog (en till flera) Dialog (en till en, flera till flera) 

Kontroll Hos källan Hos källan och mottagaren 
Figur 3. Marknadsföringens digitala evolution: Bains, Fill & Page, Marketing, s. 635 (Författarnas översättning) 

 

I artikeln Marketing meets Web 2.0, social media, and creative consumers: Implications for 

international marketing strategy beskrivs Web 2.0 ha orskat tre olika effekter. För det första har 

det orsakat en förskjutning av aktiviteter från skrivbordet till webben. För det andra anses det ha 

orsakat en förskjutning i värdet av produktionen från företaget till konsumenten, och för det 

tredje har det orsakat en förskjutning av makt till konsumenten från företaget. Detta kan 

definieras som en serie av tekniska innovationer vad gäller både hårdvara och mjukvara som 

underlättar att skapa billigt innehåll, samverkan och kompatibilitet, och som sätter 

kunder/konsumenter i fokus istället för företaget när det gäller design, samarbete och 

kommunikation på Internet. Företrädaren till Web 2.0 var Web 1.0 och de huvudsakliga 

skillnaderna är ett flyttat fokus från företaget till konsumenten, från individer till grupper, från 

knutpunkter till nätverk och från instruktion till innovation. Web 2.0 är en teknisk innovation, 

men dess effekter är sociologiska och revolutionerande i deras implikationer inom företagande. 

Nu när användandet av Web 2.0 har ökat, innebär det att konsumenter både skapar och 

använder sig av informationen, och detta kräver att användarna har ett rikare sammanhang 

genom användarvänliga gränssnitt som uppmuntrar och underlättar användandet. Web 2.0 har 

haft två huvudkonsekvenser där det har påverkat de globala marknaderna. För det första har det 

gett upphov till det som kallas sociala medier, och för det andra har det gett upphov till 

fenomenet som har kommit att kallas kreativa konsumenter. De kreativa konsumenterna är de 

konsumenter som producerar mycket av det mervärde som finns inom sociala medier, och det 

                                                           
36 Carlsson, Marknadsföring och kommunikation i sociala medier, s. 8 
37 Baines, Fill & Page, Marketing, s. 634  
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sociala värdet finns i deras nätverk av vänner. Kreativa konsumenter är motorn i den nya 

medievärlden.38 

 
Figur 4. Sociala medier, Web 2.0 och kreativa konsumenter: Burthon, Pitt, Plangger & Shapiro. Marketing meets 

Web 2.0, social media, and creative consumers: Implications for international marketing strategy. 

(Författarnas översättning) 

 

3.4 Sociala medier 

Nationalencyklopedin definierar sociala medier som kommunikationskanaler genom vilka 

användare kan kommunicera direkt med varandra genom exempelvis text, bild eller video. 

Sociala medier skiljer sig från massmedia genom att det är användarna själva som producerar 

innehållet.39 I sin bok Marknadsföring och kommunikation i sociala medier beskriver Lena 

Carlsson det som ”plattformar för användargenererat innehåll, tillgängligt i ett öppet nätverk av 

människor”. Hon använder även orden ”mötesplats” och ”mötestillfällen” samt ger 

communities (digitala mötesplatser), uppslagsverk med användargenererat innehåll, 

videodelningssajter och bloggar som exempel på sociala medier.40  

 

Nedan presenteras en tabell från Michael Nilssons bok Sociala? Media?. Tabellen visar 

marknadsföringens utveckling från traditionella medier till sociala medier. Det kan utläsas att 

makten förskjuts mot konsumenten, att företagen släpper en del av sin kontroll och att 

kommunikationen är mer inriktad på individen.41 

                                                           
38 Berthon, Pitt, Plangger & Shapiro, Marketing meets Web 2.0, social media, and creative consumers: 
Implications for international marketing strategy.   
39 NE.se http://www.ne.se/sociala-medier?i_h_word=sociala+media Hämtad 2013-12-30 
40 Carlsson, Marknadsföring och kommunikation i sociala medier, s. 10 
41 Nilsson, Sociala? Medier?, s. 134 

http://www.ne.se/sociala-medier?i_h_word=sociala+media
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Traditionell media Sociala medier 

En-till-många En-till-en och en-till-många 

Mer monolog Mer dialog 

Kontroll över budskap Budskapet får ett eget liv 

Masskommunikation Individualiserad kommunikation 

Generellt behov Relationsskapande 

Slutet Transparent 

Definierad målgrupp Otydlig målgrupp 

Producentstyrt Konsumentmakt 

Styrd debatt Svårstyrd offentlig debatt 

Verktyg för mätbarhet Saknar verktyg för mätbarhet 

Försäljningsdrivet Driva debatt och hjärtefrågor 

Huvudkanal Komplement 

Segmentering Webbgemenskaper 

Hög kostnad Låg kostnad 

Envägsinformation Tvåvägsinformation 
Figur 5. Traditionell media vs. sociala medier: Nilsson, Sociala? Medier? s. 134 

 

Fler och fler konsumenter lämnar traditionell marknadsföring via till exempel radio, tv och 

tidningar till förmån för nya informationskällor. Konsumenter idag kräver mer kontroll över sin 

mediekonsumtion och de kräver omedelbar information. Konsumenter vänder sig allt oftare till 

olika typer av sociala medier för informationssökningar och för att ta köpbeslut eftersom de 

uppfattar sociala medier som en mer trovärdig källa än företagsstödda meddelanden som sänds 

via de traditionella kanalerna.42 Vi har gått in i en ny tidsepok där sociala medier och två-

vägskommunikation är centrala. Nya applikationer och verktyg underlättar kommunikation via 

internet vilket i sin tur underlättar kontakt med människor världen över. År 2010 besökte 24 % 

fler personer olika sociala medier än år 2009. I studien Marketers Current and Future Use of 

Social Media var år 2010 63 % av marknadsförare aktiva inom sociala medier och av de 37 % 

som inte använde sig av dessa funderade 62 % på att börja använda sig av marknadsföring inom 

sociala medier.43 

 

Hur och varför används då dessa medier? Carlsson skriver att för privatpersoner handlar det ofta 

om att hålla kontakt med vänner, knyta nya kontakter, sprida information om hjärtefrågor samt 

att söka hjälp, svar på frågor och inspiration. I affärslivet kan följande användningsområden 

uppstå: kunskap om kunders köpbeteende och respons på kommunikationsinsatser, 

kundsupport, rekrytering samt traditionell marknadskommunikation och 

varumärkesbyggande.44 Carlsson hänvisar till en undersökning av Forrester Research angående 

användarna av sociala medier. Dessa kan delas in i olika grupper: Kreatörer, kritiker, samlare, 

deltagare och åskådare. Kreatörer skapar och skriver eget material som de laddar upp på en eller 

flera websidor. Kritiker kommenterar och postar recensioner. Samlare samlar på länkar, foton 

                                                           
42 Glynn Mangold, Faulbs, Social Media: The new hybrid element of the promotion mix 
43 Extra Mile Audience Research, Marketer’s current and future use of social media, s.2 
44 Carlsson, Marknadsföring och kommunikation i sociala medier, s. 20-21 
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och prenumererar på olika tjänster och Deltagare besöker regelbundet nätverkssajter. Åskådaren 

läser diskussionsforum, bloggar och så vidare men gör inte egna inlägg eller deltar i 

diskussioner. Det är Åskådarna som är den största gruppen bland användare av sociala medier, 

både i Sverige och i andra länder, vilket innebär att även om ett företag får få eller inga 

kommentarer på sina inlägg, så behöver det inte betyda att budskapet inte når ut.45 

 

I forum där kunderna likaväl som företaget själva kan initiera kontakt finns förstås risken för 

negativa kommentarer. I boken Sociala? Medier? ger Michael Nilsson råd om hur ett företag 

bör agera om det råkar ut för negativa kommentarer i sociala medier. Den första strategin är att 

”vända andra kinden till”, att helt enkelt inte bry sig. Denna strategi kan väljas efter att företaget 

har sett till faktorer som hur seriös avsändaren verkar vara, hur många läsare den når ut till och 

om personen i fråga anses vara trovärdig. En annan strategi att bemöta den negativa feedbacken 

är genom att prata med personen i fråga. Viktigt att tänka på då är att basera sitt svar på fakta, 

att företaget visar sin syn på saken och inte anklagar kunden, utan neutralt bemöter kritiken.46 

 

Positiv feedback är lättare att svara på 

och denna ska företaget alltid ta till sig. 

Företaget kan exempelvis bemöta 

positivt feedback genom att dela den 

med andra på de sociala medier som 

används, de kan göra ett blogginlägg 

eller posta en tweet. En viktig aspekt att 

ha i åtanke när det talas om sociala 

medier och marknadsföring är att 

sociala medier inte enbart är en kanal 

för marknadskommunikation, utan 

snarare en diskussionskanal där dialog 

värdesätts.47 

 

I sin bok Marknadsföring och 

kommunikation i sociala medier 

presenterar Lena Carlsson en bild med 

framgångsfaktorer för att skapa bättre 

kundrelationer i sociala medier. Denna 

figur ligger till grund för de kriterier 

som har använts för att bedöma de 

nationella turistorganisationernas 

interaktioner på sociala medier, vilka 

observerades genom fältstimuleringen 

inom ramen för denna uppsats. Figur 6. Framgångsfaktorer. Carlsson s. 96 

  

                                                           
45 Carlsson, Marknadsföring och kommunikation i sociala medier s.22 
46 Nilsson, Sociala? Medier?, s.141-142 
47 IBID, s. 140 
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3.4.1 För- och nackdelar med sociala medier 

Som alltid har myntet två sidor. Det finns en rad olika anledningar till att företag använder sig 

av sociala medier i sin marknadsföring, och det finns även anledningar till att företag avstår helt 

eller är återhållssamma med sin verksamhet inom sociala medier. 

 

Fördelar 

Lena Carlsson räknar upp följande fördelar med ett aktivt deltagande i sociala medier i sin bok 

Marknadsföring och kommunikation i sociala medier. 

 Företaget har en möjlighet att skapa en helt egen publiceringskanal, eller flera, genom 

de sociala medierna 

 Nya medier innebär nya möjligheter att nå omvärlden 

 Direktkontakt med kunder 

 Chans att nå ut med sin information direkt till kunderna utan att behöva ta en omväg 

genom pressen 

 Tillfälle att skapa dialog 

 Besvara frågor, bemöta kritik 

 Det är gratis. Men det kostar tid och framförallt engagemang48 

 

Artikeln Marketing meets Web 2.0, social media, and creative consumers: Implications for 

international marketing strategy påpekar att en fördel med sociala medier är att det har en  

 Hög tillgänglighet. Kan användas av många samtidigt vilket skapar väldigt effektiv 

marknadsföring.49 

 

I artikeln Community relations 2.0  tar författarna upp en rad anledningar till varför sociala 

medier är bra att använda sig av som företag.  

 Det ger djupare och starkare relationer 

 Det ger upphov till snabba organisationer. Med det menas att kunder och konsumenter 

på ett snabbt och effektivt sätt kan informeras om olika evenemang eller dylikt. 

 Sociala medier leder till att det blir mer syntes i kunskapen: både företag och kund kan 

ta del av information och de förstår varandra bättre. 

 Bättre filtrering av information, konsumenten har större kontroll över 

informationsintaget och kan välja vad den tar till sig.50 

 

Nackdelar  

Följande negativa sidor med sociala medier bör företag beakta innan de ger sig på det. 

 Det kräver tid och engagemang. 

 Företaget har inte full kontroll över vad som skrivs.  

 Tänk om någon skriver illa om företaget? Missnöjda kunder kan publicera negativa 

kommentarer som företaget inte vill att övriga kunder ska se. Carlsson påpekar dock 

                                                           
48 Carlsson, Marknadsföring och kommunikation i sociala medier, s. 53 
49 Berthon, Pitt, Plangger & Shapiro, Marketing meets Web 2.0, social media, and creative consumers: 
Implications for international marketing strategy 
50 Kane, Fichman, Gallauger & Glaser, Community relations 2.0 
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att konsumenter kommer tala om produkter även om företaget själva inte är 

närvarande.51 

 Det som skrivs skapar en historia, alltså det finns kvar inom sociala medier och blir en 

del av företagets historia52 

 

3.4.2 Sociala medier och resande 

Sociala medier har historiskt sett haft en stor roll i resenärers informationssökning. Websidor 

såsom LonelyPlanet och Tripadvisor där användarna kan dela med sig av sina erfarenheter har 

funnits sedan sent 1990-tal, i jämförelse med exempelvis Facebook som har skjutit i höjden 

under senare 2000-tal. Marknadsföringsforskare använder ofta termen elektronisk word-of-

mouth för att beskriva vad sociala medier faktiskt gör och vad det har för effekt att skriva sin 

åsikt på bloggar, Twitter, Facebook med mera. Som det ser ut idag verkar det som att 

turismaktörer fokuserar på utnyttjandet av sociala medier som en marknadsföringskanal för att 

utveckla och skapa en positiv image och för att sprida deras destination eller attraktion. Sociala 

medier som TripAdvisor och VirtualTourist som är inriktade på resor blir mer och mer 

populära, och kommer troligtvis utvecklas till kundens primära informationskälla. 

Turismmarknadsförare kan inte ignorera sociala medier och dess roll i att distribuera 

information, eftersom de då skulle gå miste om en viktig målgrupp.53 

 

Turism är en tjänst som produceras och konsumeras på en och samma gång. En upplevelse går 

inte att känna på eller prova i förhand, och för att undvika att köpa grisen i säcken är det därför 

viktigt för kunden att få så tydlig förhandsinformation som möjligt. Det gör också att 

rekommendationer från vänner och bekanta (word-of-mouth) blir desto viktigare. Studier visar 

på att sociala medier är en viktig kanal när det gäller informationssök inför en resa och att dessa 

påverkar beslutet om destination och dylikt, samt att många resenärer anser att information 

postade av de som redan upplevt resan väger tyngre än om en turistorganisation skriver något 

om en destination. Turism är dessutom en väldigt personlig service. Genom sociala medier kan 

turister idag digitalisera sina semesterbilder och publicera dem på webben för att dela dem med 

vänner och bekanta. Det som brukade vara personligt har nu utvecklats till masskommunikation 

genom internet. Detta har ändrat förutsättningarna för destinationsmarknadsföring då 

reseföretagen nu får hjälp på traven av privatpersoner som oombett delar sina reseberättelser 

och bilder med omvärlden på Internet – på gott och ont. Tekniska innovationer leder till 

konkurrensfördelar för turismdestinationer och expansionen av ICT har också resulterat i ökad 

användning av sociala medier.54 

 

3.5 Relationsmarknadsföring 
I Evert Gummessons bok Relationsmarknadsföring: Från 4P till 30R kan följande definition 

läsas: ”Relationsmarknadsföring är marknadsföring som sätter relationer, nätverk och 

                                                           
51 Carlsson, Marknadsföring och kommunikation i sociala medier, s. 53, 107, 112-113 
52 Nilsson, Sociala? Medier?, s. 82 
53 Xiang & Gretzel, Role of social media in online travel information search 
54 Muñar, Social Media Strategies and Destination Management 
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interaktion i centrum”. 55 I relationsmarknadsföring ingår alltså tre centrala begrepp; relationer, 

nätverk och interaktion. Det handlar om att bygga relationer med kunder, med 

samarbetspartners och möjliggörare samt inom företaget. Inom turismen är dessa relationer till 

nytta innan, under och efter besöket. Den aspekt av relationsmarknadsföring som är mest 

relevant för denna uppsats är relationsbyggandet med kunden, då en återkommande kund är en 

billig kund. Här kan sociala medier hjälpa innan, under och efter vistelsen genom att bidra till 

den virtuella reseupplevelsen, exempelvis genom att dela bilder på Flickr eller Instagram. 

 

För att tydligare förklara relationsmarknadsföring kan det ställas mot traditionell 

transaktionsmarknadsföring. Gummesson förklarar att inom transaktionsmarknadsföring 

används 4P (marknadsmixen bestående av pris, plats, produkt och påverkan), men inom 

relationsmarknadsföring beskrivs 30 olika typer av relationer, vilka förkortas 30R.56 

Transaktionsmarknadsföring avser engångsförsäljning. Det är ett utbyte av pengar och varor 

och säger ingenting om kommande transaktioner. I relationsmarknadsföring däremot är 

kundlojalitet en huvudfaktor. Där handlar det om att skapa relationer och ett långsiktigt 

handlande. 57 En av de fyra viktigaste huvudfaktorerna när det kommer till 

relationsmarknadsföring är långsiktigt samarbete och win-win-situationer. Med det menar 

Gummesson att ett viktigt bidrag inom relationsmarknadsföring är samarbete där man ser 

leverantörer och andra intressenter som medparter. I och med detta är relationsmarknadsföring 

värdeskapande och relationerna är meningsfulla och att behålla kunderna så att relationerna blir 

längre är ett huvudsakligt mål.58 

 

Relationsmarknadsföring delas upp i fyra olika block: de klassiska marknadsrelationerna, 

speciella marknadsrelationer, megarelationer och nanorelationer.59 De 30 relationerna fördelas 

på dessa block. Relation nummer ett heter ”Den klassiska dyaden: relationen mellan leverantör 

och kund” och faller in under blocket Klassiska marknadsrelationer. I detta kapitel nämns fyra 

punkter som väl förklarar vad relationsmarknadsföring går ut på och varför det lönar sig i 

längden: 

 Om du är trevlig mot dina kunder så kommer de tillbaka eftersom de tycker om dig 

 Om de tycker om dig så spenderar de mer pengar 

 Om de spenderar mer pengar så kommer du vilja behandla dem bättre 

 Och om du behandlar dem bättre så kommer de tillbaka och cirkeln börjar om igen.60 

Gummesson tar även upp e-relationer. Det är relation nummer 12 och den faller in under 

blocket Speciella marknadsrelationer. E-relationer berör de interaktioner och relationer som 

sker genom IT. Gummesson beskriver internet som ett elektroniskt nätverk av relationer utan 

varken centrum, chef eller ägare, och det skapar förutsättningar för relationer inom alla de fyra 

blocken. Han menar att hemsidorna på internet inte längre endast fungerar som en 

                                                           
55 Gummesson, Relationsmarknadsföring: Från 4P till 30R, s.16-17 
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57 IBID s. 31-33 
58 IBID s. 29 
59 IBID s. 44 
60 IBID s. 51 



30 
 

informationsplats utan även som en marknadsplats för att köpa och sälja, samt en arena för 

social kontakt. Den fysiska marknadsplatsen har till viss del nu flyttats ut på internet, och att 

inte finnas på rätt e-nätverk på internet idag jämför Gummesson med om gårdagens bönder inte 

hade ett stånd på marknadsplatsen för att sälja sina varor. Han talar också om vikten av att 

kombinera high-tech med high-touch, det vill säga att inkorporera den mänskliga kontakten i 

teknologin.61 

 

3.6 e-WOM 
Idag när det med teknikens hjälp är så lätt att sprida sina åsikter så är det viktigare än någonsin 

att ha nöjda kunder. Både negativa och positiva omdömen kan spridas med blixtens hastighet 

genom olika internetforum.62 Begreppet e-WOM är en utveckling av det vi känner till som 

word-of-mouth (WOM), vilket definieras som ”person-to-person communication between a 

receiver and a communicator whom the receiver perceives as non-commercial regarding a 

brand, product, or service”.63 WOM påverkar konsumenters val och ses vara ännu mer effektiv 

än traditionell marknadsföring och olika typer av reklam. Internet tillåter kommunikation 

mellan människor från helt skilda delar av världen, från olika kulturer, alla tider på dygnet. Det 

är denna typ av kommunikation som sprids över internet mellan privatpersoner som kommit att 

kallas för e-WOM, electronic word-of-mouth. Detta har gett upphov till tvåvägskommunikation 

och kommunikation mellan många källor. Denna typ av marknadsföring ses som mer trovärdig 

än andra informationskällor på internet, då inget direkt kommersiellt intresse kan noteras i 

kommunikationen. En faktor som har lett till att e-WOM har vuxit är Web 2.0 där konsumenten 

lättare kan kommunicera genom exempelvis sociala medier. Konsumenten har blivit en aktiv 

deltagare istället för en passiv sådan och deltar nu mer och mer i diskussioner online.64 

 

I artikeln eWOM and the importance of capturing consumer attention within social media 

definieras eWOM som “any positive or negative statements made by potential, actual, or 

former costumers about a product or company, which is made available to a multitude of 

people and institutions via the Internet”. Artikeln tar upp att meddelanden som sänds på detta 

sätt sprids långt mycket snabbare och mer effektivt än vanlig WOM. Som ett exempel kan 

nämnas att det var tjugonde minut på Facebook delas en miljon länkar och publiceras 185 

miljoner statusuppdateringar. Det finns två olika grenar inom eWOM. Den första gäller 

konsumentforum, hemsidor för produktfeedback och liknande, där utlåtandena fokuserar på 

produktprestanda. Den andra typen av eWOM är med emotionellt inriktad. Det handlar om 

diskussioner online i forum som inte är specifikt utformade för utvärdering av produkter, som 

på sociala medier. Denna andra typ av eWOM är mer känslomässigt och subjektivt betingad.65 

 

I och med framväxten av sociala medier har intresset för att studera användandet av 

reseberättelser i marknadsföring inom turistbranschen vuxit. I artikeln Assessing the 
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effectiveness of consumer narratives for destination marketing beskrivs hur Storytelling är ett av 

de mest kraftfulla verktygen för att visa sanningen bakom produkter, tjänster och varumärken. 

Som ett resultat av detta blir det allt vanligare att DMO (Destination Marketing Organizations) 

kopplar resebloggar till och länkar till resesajter från deras hemsida. Studien som författarna till 

artikeln genomför indikerar att reseberättelser verkligen har effekt på läsarens önskan om att 

besöka en plats. Framförallt om läsaren kan identifiera sig med den som har skrivit 

reseberättelsen.66 

 

4. Empiri/resultat 
 

4.1 National Tourism Organisation - NTO 
 

National Tourism Organisations är organisationer som marknadsför ett helt land. 

 

4.1.1 Visitnorway 

Visitnorway.com är den officiella reseportalen i Norge. Visitnorway är en del av Inovasjon 

Norge vars huvudägare är det norska närings- och handelsdepartementet. Inovasjon Norge 

bildades år 2004. Det var en sammanslagning av de fyra organisationerna Statens närings- och 

distriktsutvecklingsfond, Norges exportråd, Statens vägledningskontor för uppfinnare och 

Norges turistråd. Inovasjon Norge är en organisation som arbetar både lokalt och globalt, med 

kontor i drygt 30 länder såväl som i alla de norska fylkena. Deras uppdrag är att utveckla de 

norska distrikten, öka innovationen i näringslivet och profilera Norge som resmål.67 För denna 

sista uppgift används kanalen Visitnorway.com. Det finns profilerade varianter av hemsidan för 

de viktigaste målmarknaderna: Kina, Danmark, Frankrike, Tyskland, Italien, Japan, 

Nederländerna, Norge, Polen, Ryssland, Spanien, Sverige, Storbritannien och USA. Utöver 

dessa finns en internationell version.68 Hemsidan ska inspirera framtida besökare och hjälpa 

dem inför sin resa till Norge.69 

 

4.1.2 VisitBritain 

VisitBritain är den officiella nationella turistbyrån i Storbritannien som ansvarar för 

marknadsföringen av landet och för att öka landets turismintänkter. VisitBritain finansieras av 

departementet för kultur, media och sport. Deras uppdrag är att öka värdet av inkommandet 

turism och för att uppnå detta arbetar de tillsammans med många samarbetspartners både inom 

och utanför landets gränser. De strävar efter att öka turismen i alla delar av Storbritannien samt 

att öka landets anseende i internationella besökares ögon. VisitBritain har ett globalt nätverk av 

samarbetspartners och använder sig av dessa för att försäkra sig om att Storbritannien 
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marknadsförs på ett inspirerande sätt världen runt. De har kontor i 21 andra länder vilka 

motsvarar 74 % av intäkterna från den inkommande turismen.70 

 

4.1.3 Destination Germany 

Varumärket Destination Germany hanteras av GNTB – German National Tourist Board, i 

uppdrag av det federala ministeriet för ekonomi och teknologi.71 GNTB har arbetat med 

internationell marknadsföring av resmålet Tyskland i över 60 år. De beskriver och 

kommunicerar de olika attraktionerna som finns i landet till den världsomfattande marknaden. 

De utvecklar nya strategier och koncept som baseras på olika teman, event och attraktioner. 

GNTB förlitar sig på det nära samarbetet med den tyska reseindustrin och olika partners från 

handel- och branschorganisationer. Målen med verksamheten är bland annat att öka den 

inkommande turismen, stärka Tyskland som affärsresmål samt positionera Tyskland som en 

mångfacetterad och attraktiv destination.72 

 

4.1.4 Visit Greece 

GNTO (Greek National Tourism Organisation) är en statlig organisation som överses av kultur- 

och turismministeriet. Det etablerades 1927 och rekonstruerades 1950. Sedan 1950 har GNTO 

lett marknadsföringen av Grekland. Organisationen har sitt huvudkontor i huvudstaden Aten 

och har även kontor i landets olika regioner.73 GNTO har internationella kontor i följande 

länder: Australien, Österrike, Belgien, Bulgarien, Kina, Tjeckien, Cypern, Frankrike, Tyskland, 

Israel, Italien, Japan, Nederländerna, Rumänien, Ryssland, Spanien, Sverige, Storbritannien, 

Irland, USA.74 

 

4.1.5 Italia.it 

Italia.it är den officiella turistorganisationen i Italien och är sponsrad av den italienska 

regeringen. Dess främsta mål är att vara en källa för information om platser, attraktioner och 

tjänster som är relevanta för italiensk turism. Ett samarbete mellan Office for tourism 

administration, det italienska ministeriet för kultur och turism och den italienska turistbyrån 

ligger bakom sidans innehåll. Idén att utveckla ett projekt som skulle marknadsföra italiensk 

turism föddes år 2002 av den italienska ministerkommittén som finansierade projektet. Detta 

skulle sedan mynna ut i italia.it. Sedan 2012 har IT-företaget Unicity S.p.A. rätten att skapa och 

hantera innehåll på Italia.it. Det är även de som sköter italia.its aktiviteter på sociala medier.75 
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4.2 Travelling through the web: A first step toward a comparative analysis 

of European national tourism websites 
I denna artikel har författarna Antonios A. Giannopoulos och Eleni P. Mavragani studerat och 

betygsatt hemsidorna till 13 europeiska NTO. De fem länder vars NTO studeras i denna uppsats 

figurerar alla i undersökningen i artikeln. Författarna beskriver ONTS (Official National 

Tourism Sites) som den virtuella plats där befintliga och potentiella besökares elektroniska 

reseupplevelse påverkar deras egna förväntningar och intryck av landet som destination både 

före, under och efter resan. De menar att ONTS har två huvudsakliga funktioner: som (1) kanal 

för information om den nationella turismprodukten och som (2) en kompletterande kanal för 

försäljning av turismtjänster. Artikeln syftar till att undersöka hur väl ONTS uppfyller dessa två 

uppgifter. Baserat på tidigare forskning har fem variabler tagits fram för bedömningen av 

hemsidorna: Visual appearance, Quality and variety of information, Ease of use, Interactivity 

och Personalization. Inom visual appearance studeras design och layout. Quality and variety of 

information fokuserar på användbarheten i sidans innehåll. Ease of use tar upp hur 

lättmanövrerad sidan är, och om den exempelvis går att översätta till andra språk. De två sista 

kategorierna interactivity och personalization är de mest relevanta för denna uppsats. Det 

nämns att det är inom interactivity som den senaste informations- och kommunikationstekniken 

används. Här nämns funktioner som online booking, nedladdningsbart material, gratis spel, 

interaktiva kartor, kommunikation genom e-mail och nyhetsbrev och Web 2.0-funktioner som 

bloggar, e-forum och wikis. Däremot nämns inte sociala medier. Om denna artikel hade skrivits 

idag så skulle ”tydliga länkar till sociala medier” vara det viktigaste kriteriet för interaktivitet. 

Resultatet av undersökningen visar att de flesta ONTS erbjöd kommunikation genom e-mail 

och nyhetsbrev samt ”cutting-edge ” e-turismapplikationer som virtuella kartor, turer och så 

vidare. Detta menar författarna pekar på att den traditionella en-vägskommunikationen 

förändras. Destinationsmarknadsförare förväntas nu lägga mer fokus på interaktivitet, och detta 

påverkar marknadsföringen av turistprodukten. Artikelförfattarna ser interactivity som ett 

område där ONTS verkligen har möjlighet att differentiera sig genom tvåvägskommunikation. 

Personalization handlar om att kunna skräddarsy innehållet på sidan efter personliga önskemål 

och möjlighet att skicka feedback genom frågeformulär. Särskilt den sistnämnda var något som 

saknades hos de flesta ONTS enligt Giannopoulos och Mavraganis observation. 

 

Av de länder som studeras i denna uppsats fick Storbritanniens ONTS högst poäng i 

Giannopoulos och Mavraganis undersökning. Tätt efter kom Tyskland följt av Norge och Italien 

med samma poäng. Grekland fick lägst poäng av de fem. Poängordningen gäller både specifikt 

för kategorierna interactivity och personalization och för poängtotalen. Efter att vi själva har 

bekantat oss med dessa fem ONTS så kan vi konstatera att hemsidorna har uppdaterats sedan 

artikeln skrevs och att resultatet idag skulle se helt annorlunda ut, men mer om det senare.76 
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4.3 Sociala medier 

 

4.3.1 Facebook 

Facebook grundades år 2004 av Harvard-studenten Mark Zuckerberg. Idag har Facebook över 

fem miljoner användare enbart i Sverige, varav drygt fyra miljoner användare är aktiva varje 

dag. Totalt världen över har 1,15 miljarder människor ett Facebook-konto, vilket motsvarar 

drygt 16 % av jordens befolkning.77 

 

De flesta som använder Facebook gör det för att hålla kontakten med släkt och vänner. På 

denna community används inte ”nicknames”, utan alla användare ska gå under sitt riktiga 

namn.78 Varje användare har en egen profilsida med en tidslinje. På denna kan olika typer av 

material publiceras, exempelvis bilder, videor, musik, länkar till artiklar och hemsidor. Vänner 

kan skriva inlägg och länka eller dela material på sina vänners tidslinjer. Det går också att 

kommunicera med sina vänner genom privata medelanden. På allt publicerat material går det att 

kommentera och/eller dela det vidare på sin egen tidslinje eller till vänner, och/eller ”gilla” 

genom att trycka på Gilla-knappen. Det finns en ruta där användare kan skriva in en status-

uppdatering: ett inlägg om vad användaren funderar på för stunden. Det finns funktioner för att 

skapa grupper, event och digitala fotoalbum. I fotona går det att ”tagga” (etikettera) sina vänner. 

Direkt efter att ha loggat in på Facebook kommer användaren till en förstasida med ett 

nyhetsflöde. I detta flöde dyker användarens vänners publikationer upp. Företag och föreningar 

kan skapa en Facebook-sida, vilket blir som en motsvarighet till företagets profil-sida och 

tidslinje. De Facebook-användare som gillar en sida kommer se uppdateringar från den sidan i 

sitt nyhetsflöde.79 

 

4.3.2 Twitter 

År 2006 sändes den första tweeten iväg av Jack Dorsey. 2007 introducerades fenomenet hashtag 

(#).80 Det finns idag totalt drygt 645 miljoner aktiva Twitter-användare i världen och 135 000 

nya registrerar sig varje dag. I snitt postas 58 miljoner tweets per dag, men 40 % av Twitter-

användarna twittrar inte själva utan läser endast vad andra skriver.81 

 

Twitter kan beskrivas som en mikroblogg där användarna postar korta meddelanden (max 140 

tecken) som deras följare kan ta del av. Varje användare får själv bestämma om deras tweets 

ska vara synliga för alla eller endast för de följare som användaren själv har godkänt. I ett flöde 

på förstasidan syns de senaste tweetsen från personer som användaren följer. Det går att svara 

på tweets, att favoritmarkera dem och att ”retweeta” någon annans inlägg, vilket betyder att 

kopiera det och twittra det själv. På Twitter får användarna välja att gå under vilka 
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användarnamn de vill, och för att twittra direkt till en annan användare skrivs @ följt av 

personens användarnamn.82 

 

4.3.3 YouTube 

YouTube, som startades 2005, är en mötesplats där innehållet skapas av användarna.83 Varje 

månad besöker fler än en miljard unika användare YouTube och varje minut laddas det upp 100 

timmar videomaterial på sajten. YouTube finns översatt till 61 språk och finns tillgängligt i lika 

många länder.84 Det är ett videomedium där användare kan lägga upp egna videor och dela dem 

med hela världen. Alla som besöker YouTube.com kan se de videor som ligger uppladdade, 

även utan att ha ett eget YouTube-konto. Däremot krävs ett YouTube-konto för att kunna 

kommentera och rösta upp eller rösta ned videor, vilket görs genom att klicka på tummen upp 

eller tummen ned. Användare som har ett eget konto kan ladda upp videor, prenumerera på 

andra användares kanaler och skapa spellistor med videoklipp.85 YouTube är det största mediet 

för att dela rörliga bilder vilket de själva tror gynnar användandet.86 

 

4.3.4 Google + 

Google + är en community som utvecklats av Google. I januari 2012 hade tjänsten över 90 

miljoner användare. Vänner kan läggas i olika cirklar, och varje användare kan sedan ställa in 

olika säkerhetsinställningar för olika cirklar och välja att exempelvis dela en bild med alla 

kontakter i cirklarna vänner och familj, men inte arbetskollegor. Varje användare har ett ”flöde” 

där information visas från de vänner och intressesidor som användaren följer. Det finns 

möjlighet att skriva statusuppdateringar, direktmeddelanden, videochatta med flera användare i 

så kallade ”hangouts”, kommentera inlägg och att trycka på +1-knappen bredvid inlägg, vilket 

är motsvarigheten till att ge tummen upp på YouTube och gilla på Facebook. Användandet av # 

underlättar sökning i Google +.87 

 

4.3.5 Flickr 

Bilddelningssajten Flickr ägs av Yahoo, och i mars 2013 hade den 87 miljoner användare, totalt 

8 miljarder uppladdade foton och 3,5 miljoner nya uppladdade bilder dagligen.88 Här kan 

användare skapa virtuella fotoalbum och ladda upp sina verk. Andra användare kan 

kommentera och stjärnmarkera. Det finns också grupper där flera användare kan gå med och 

ladda upp bilder. Inom grupperna kan varje användare starta en diskussion som inte behöver 

vara kopplade till en särskild bild och hoppas på att antingen gruppens administratör eller någon 

annan medlem svarar.89 
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4.3.6 Instagram 

Instagram grundades 2010 av Mike Krieger och Kevin Systrom. Det är en gratis-applikation till 

smarta mobiltelefoner där användare kan lägga upp bilder och videoklipp för att visa sina 

vänner (följare). Instagram har 90 miljoner användare varje månad världen över, och varje dag 

laddas 40 miljoner bilder upp. Varje sekund gillas Instagram-bilder 8 500 gånger och bilder 

kommenteras 1 000 gånger per sekund.90 Användare använder applikationen genom att ta ett 

foto med sin mobiltelefonkamera och ladda upp det i Instagram. Där får fotografen sedan välja 

bland fler olika filter som ändrar fotots skärpa och färgskala (det kan till exempel göras svart-

vitt) innan det laddas upp. Användaren får själv bestämma om alla ska kunna se de bilder som 

hen lägger upp, eller endast de följare som användaren har godkänt. Det går att gilla och 

kommentera på andras och sina egna bilder, men inte att skicka privata meddelanden. Det går 

även att se sitt Instagram-flöde via en webbläsare på en dator.91 92 

 

4.3.7 Pinterest 

Pinterest grundades år 2010 och hade i oktober 2013 70 miljoner användare.93 Det är ett socialt 

medium som fungerar som en samling anslagstavlor. Varje användare får skapa virtuella 

anslagstavlor med olika teman där de ”pinnar”- fäster - fotografier eller lappar med citat. Detta 

sociala medium är mer fokuserat på bilder än på text, och det anses vara väldigt enkelt att 

använda.94 

 

4.3.8 TripAdvisor 

TripAdvisor är världens störta reseforum och här kan användare planera sin perfekta resa med 

hjälp av tips från andra resenärer. Tipsen på TripAdvisor är upplagda av privatpersoner som har 

erfarenheter av resor, vilket ökar tipsens trovärdighet. På sidan finns olika resealternativ med 

länkar till bokningsverktyg. TripAdvisor har mer än 44 miljoner marknadsmässiga medlemmar 

och 150 miljoner publicerade åsikter. Varje månad har hemsidan 60 miljoner unika besökare. 

Reseforumet finns 30 länder över hela världen och hanterar webbplatser under 20 andra 

resevarumärken.95 

 

4.3.9 Foursquare  

Foursquare grundades hösten 2008 då första versionen av nätverket presenterades, men 

lanserades första i mars 2009 i Texas. Grundarna Dennis Crowley och Naveen Selvadurai 

möttes när de arbetade på samma kontor och nätverket växte fram i New York. Idag använder 

över 40 miljoner människor Foursquare, varje dag sker över 4,5 miljoner olika incheckningar 

och de har över 160 anställda på de olika kontoren belägna i New York, San Fransisco och 

                                                           
90 Instagram http://www.resume.se/nyheter/media/2013/01/18/instagram-slar-tillbaka-vi-har-90-miljoner-

anvandare/ Hämtad 2013-11-24 
91 Instagram http://www.facebook.com/help/instagram/424737657584573?locale=sv_SE hämtad 2013-11-24 
92 Instagram http://instagram.com/about/faq/ Hämtad 2013-11-24 
93 Digital Marketing Ramblings http://expandedramblings.com/index.php/pinterest-stats/#.UxjpZ4WR73U 
Hämtad 2014-03-06 
94 Sydsvenskan http://www.sydsvenskan.se/kultur--nojen/efter-lajka-kommer-pinna/ Hämtad 2013-11-24 
95 Tripadvisor http://www.tripadvisor.se/pages/about_us.html Hämtad 2013-11-24 

http://www.resume.se/nyheter/media/2013/01/18/instagram-slar-tillbaka-vi-har-90-miljoner-anvandare/
http://www.resume.se/nyheter/media/2013/01/18/instagram-slar-tillbaka-vi-har-90-miljoner-anvandare/
http://www.facebook.com/help/instagram/424737657584573?locale=sv_SE
http://instagram.com/about/faq/
http://expandedramblings.com/index.php/pinterest-stats/#.UxjpZ4WR73U
http://www.sydsvenskan.se/kultur--nojen/efter-lajka-kommer-pinna/
http://www.tripadvisor.se/pages/about_us.html
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London. Foursquare är en gratis applikation för smarta mobiltelefoner som hjälper användaren 

att få ut så mycket som möjligt från sin nuvarande position. Applikationen kan användas för att 

dela och spara platser som användaren redan har besökt. Under en resa kan en resenär som 

söker inspiration göra en sökning på Foursquare och får då personliga tips som är baserade på 

sin historia. På så sätt ges tips på vad användaren kan vara intresserad av att göra eller besöka.96 

 

4.3.10 Hashtag (#) och snabel-A (@) 

Tecknet # uttalas ”Hashtag” och det används allt mer frekvent inom sociala medier. Genom att 

använda en hashtag samlas all information om en viss sak på ett ställe. Så vid en sökning på 

Twitter på #flygplan visas alla de tweets som har taggats med #flygplan.97 Symbolen @, eller 

Snabel-A, används på bland annat Twitter och Instagram för att tagga en annan användare, 

exempelvis @AnvändareAndersson.98 

 

4.4 Resultat av strukturerad observation 
I den strukturerade observationen studerade vi NTO:s aktivitet på sju sociala medier under en 

10-dagarsperiod: 27 oktober-5 november 2013. I tabellen nedan visas vilka NTO som är aktiva 

på vilka sociala medier och deras respektive användarnamn. 

 

 
 

Visitnorway använder sig av Facebook, Twitter, Instagram, YouTube, Flickr och Google +, 

samt mail.ru och VK (två ryska sociala medier). Ikoner för de olika sociala medierna finns i 

högerkanten på deras hemsida och de har en länk till TripAdvisor längst ner på sidan så att 

besökarna lätt kan läsa andra resenärers reseberättelser om landet. Det finns även en funktion 

som möjliggör prenumeration på ett nyhetsbrev via e-mail.99 

 

VisitBritain använder sig av Facebook, Twitter, YouTube, Flickr och Pinterest. De använder sig 

även av tre olika bloggar: The Curiosity Blog, VisitBritain Super Blog och VisitBritain TV. 

Den sistnämnda är en videoportal där besökare som skapar ett konto kan logga in och se 

                                                           
96 Foursquare https://foursquare.com/about Hämtad 2013-11-24 
97 DN http://blogg.dn.se/webbloggen/2010/02/04/veckans-ord-hashtag-6050/ Hämtad 2013-11-22 
98 GP http://blogg.gp.se/teknik/tag/snabel-a/ Hämtad 2013-11-22 
99 Visitnorway http://www.visitnorway.com/se?gclid=CI25sPzCzboCFYVb3god2RgAGg Hämtad 2013-12-05 

https://foursquare.com/about
http://blogg.dn.se/webbloggen/2010/02/04/veckans-ord-hashtag-6050/
http://blogg.gp.se/teknik/tag/snabel-a/
http://www.visitnorway.com/se?gclid=CI25sPzCzboCFYVb3god2RgAGg
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videor.100 De har dessutom skapat en egen social plattform som de kallar för LoveWall. Detta är 

ett ambitiöst bildforum där privatpersoner kan gå in och ”love”-markera bilder på brittiska 

landskap, sevärdheter och personligheter, samt dela dem via andra sociala medier.101 Tyvärr är 

det svårt att hitta till LoveWall från VisitBritains hemsida. Det är möjligt att RSS-prenumerera 

(RSS står för Real Simple Syndication och är en funktion på Internet för att prenumerera på 

uppdateringar av innehållet på en sida102) på de två sistnämnda, samt att anmäla sig för 

nyhetsbrev från sidan. På deras hemsida finns en ruta där uppdateringar på Facebook, Flickr och 

de tre bloggarna visas i realtid, däremot går det inte att se vad som sker på Pinterest eller 

YouTube. Det saknas tydliga länkar till de olika sociala medierna så att besökare av sidan lätt 

skulle kunna gå in och gilla eller följa. TripAdvisor-länk saknas.103 

 

Destination Germany använder sig av Facebook, Twitter och Instagram. Den sistnämnda under 

kontonamnet och hashtagen youthhotspotsgermany. Det finns en möjlighet att RSS-

prenumerera på pressnyheter som publiceras på sidan. Det är inte lätt att hitta de sociala 

medierna på hemsidan, först under fliken "Press" finns ett Twitterflöde. Länk till Facebook-

sidan, Instagram-sidan samt TripAdvisor saknas helt.104 

 

Visit Greece använder sig av Facebook, Twitter, YouTube, Google +, Flickr, Instagram, 

Pinterest och Foursquare. Det går även att RSS-prenumerera på deras blogg samt prenumerera 

på nyhetsbrev. På bloggen erbjuds besökare möjligheten att vara ”guestblogger”. På så sätt kan 

resenärer uppdatera bloggen och dela med sig av sina egna upplevelser. Länk till TripAdvisor 

saknas.105 

 

Italia.it använder sig av Facebook, Twitter, YouTube, Google +, Pinterest, Foursquare och 

JoinItaly. Länkar till dessa medier ligger direkt under den stora headern i en stilren grå färg som 

inte stör den övriga informationen. Det finns ingen möjlighet att prenumerera på något 

nyhetsbrev och länk till TripAdvisor saknas. Under fliken "share" går det att följa en 

liveuppdatering av vad som sker på de olika sociala medierna.106 

 

Alla inlägg i alla medier är i regel på engelska. Undantagen är Italia.it, som ofta postar på 

italienska. I deras inlägg på Google+ finns en text på italienska följt av en engelsk text. På 

YouTube lägger de upp samma video (med italienskt tal) flera gånger men med textning på 

olika språk. Visitnorway har flera olika Facebook-sidor för olika språk och nationaliteter. Vi har 

skrivit till dem på deras svenska sida. De har även några olika Twitter-konton och YouTube-

konton och där använde vi de internationella sidorna. 

 

                                                           
100 Visit Britain http://www.visitbritain.com/en/EN/ Hämtad 2013-12-05 
101 LoveWall http://lovewall.visitbritain.com/en Hämtad 2013-12-05 
102 Happiness. http://www.happiness.se/artiklar/vad-ar-rss Hämtad 2014-01-01 
103 Visit Britain http://www.visitbritain.com/en/EN/ Hämtad 2013-12-05 
104 Destination Germany http://www.germany.travel/en/index.html Hämtad 2013-12-05 
105 Italia.it http://www.italia.it/en/home.html Hämtad 2013-12-05 
106 Observation per 2013-12-05 

http://www.visitbritain.com/en/EN/
http://lovewall.visitbritain.com/en
http://www.happiness.se/artiklar/vad-ar-rss
http://www.visitbritain.com/en/EN/
http://www.germany.travel/en/index.html
http://www.italia.it/en/home.html
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Vi var intresserade av att se om NTO skulle publicera samma material i flera olika medier, men 

till vår förvåning var inläggen självständiga och någorlunda anpassade till det medium där det 

publicerades. De repetitioner vi noterade var: 

 

 Visitnorway publicerade samma musikvideo på hemsidan, på YouTube och på 

Google+. 

 På sin Google+-sida länkar Visit Greece till en Instagrambild. De gör det just för att 

uppmärksamma sitt Instagram-konto och de uppmanar sina följare att hashtagga. 

 En av Italiens YouTube-videor lades även upp på Google+, med engelsk textning. 

 

Tabellerna nedan visar resultatet av vår strukturerade observation.  
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4.4.1 Facebook 

 

 

 

4.4.2 Twitter 
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4.4.3 YouTube 

 

 
 

N1. Madcon's All I Do video premiered on VisitNorway107 

 

N2. Behind the scenes with Madcon filming "All I Do”108 

 

 

Den vita Tryffeln från Alba: 

I1. La Truffe Blanche d'Alba (FR) - Piémont - Italia.it109. (Fransk textning) 

 

I2. The White Truffle of Alba (EN) - Piedmont - Italia.it110 (Engelsk textning) 

 

I3. Der Diamant von Alba: Weiße Trüffel (DE) - Piemont - Italia.it111 (Tysk textning) 

 

I4. La Trufa Blanca de Alba (ES) - Piamonte - Italia.it112 (Spansk textning) 

 

Informationsvideo om två av UNESCOs världsarv utanför Rom:  

I5. The Villas of Tivoli (EN) - Rome - Latium - Italia.it113 (Engelsk textning) 

 

I6. Las Villas de Tívoli (ES) - Roma - Lacio - Italia.it114 (Spansk textning) 

 

I7. Les Villas de Tivoli (FR) - Rome - Latium - Italia.it115 (Fransk textning) 

 

I8. Tivolis Villen - Rom (DE) - Latium - Italia.it116 (Tysk textning)  

                                                           
107 YouTube http://www.youtube.com/watch?v=ZWAoZ5PW6U8 Hämtad 2013-12-06 
108 YouTube http://www.youtube.com/watch?v=oPeEavLQUfg Hämtad 2013-12-06 
109 YouTube http://www.youtube.com/watch?v=aIPFgyYZhms Hämtad 2013-12-06 
110 YouTube http://www.youtube.com/watch?v=mVCl5atpH7Y Hämtad 2013-12-06 
111 YouTube http://www.youtube.com/watch?v=XiLl2PM_1C0 Hämtad 2013-12-06 
112 YouTube http://www.youtube.com/watch?v=bs_2TgL6cyM Hämtad 2013-12-06 
113 YouTube http://www.youtube.com/watch?v=ruJWiQgQslI Hämtad 2013-12-06 
114 YouTube http://www.youtube.com/watch?v=P1bew0izkZg Hämtad 2013-12-06 
115 YouTube http://www.youtube.com/watch?v=7xe5AQkU_Oc Hämtad 2013-12-06 
116 YouTube http://www.youtube.com/watch?v=k-HRlGmlSEk Hämtad 2013-12-06 

http://www.youtube.com/watch?v=ZWAoZ5PW6U8
http://www.youtube.com/watch?v=oPeEavLQUfg
http://www.youtube.com/watch?v=aIPFgyYZhms
http://www.youtube.com/watch?v=mVCl5atpH7Y
http://www.youtube.com/watch?v=XiLl2PM_1C0
http://www.youtube.com/watch?v=bs_2TgL6cyM
http://www.youtube.com/watch?v=ruJWiQgQslI
http://www.youtube.com/watch?v=P1bew0izkZg
http://www.youtube.com/watch?v=7xe5AQkU_Oc
http://www.youtube.com/watch?v=k-HRlGmlSEk
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4.4.4 Google+ 

 

 
 

N1. Top 10 norska platser för längdskidåkning. Bild och länk till artikel på Visitnorways 

hemsida.  

N2. Madcons musikvideo 

Bild: Rapduon Madcon. Dessutom länk till Visitnorways hemsida där man kan se videon 

 

 

G1. Video om Aten. 

G2. Bild på Xanthi + bildtext. 

G3. Bild på Thessaloniki + bildtext. 

G4. Video från en konsert. GNTO lanserar kampanj för ett sportevent. 

G5. Bild på en ravin + bildtext. 

G6. Bild på vattenfall + bildtext. 

G7. Bild på bro + bildtext. 

G8. Video från Atens maraton. 

G9. Instagramlänk till bilder med hastagen #Monemvasia och uppmaning till läsarna att 

fortsätta hastagga sina bilder med #visitgreecegr. 

G10. Bild på öl + bildtext. 

G11. Bild på grekisk maträtt + bildtext. 

 

 

I1. Video från the Villas of Tivoli (samma video som på YouTube, med engelsk textning). 

I2. Bild på en lejonstaty i Genova + bildtext. 

I3. Bild på filmskaparen Federico Fellini + bildtext. 

I4. Bild på italiensk arkitektur i Bologna + bildtext. 

I5. Bild på italienskt landskap + bildtext. 

I6. Bild på Urbino, Renässansens vagga + bildtext. 

I7. Bild på staden Basilicata + bildtext. 
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4.4.5 Flickr 

 

 
 

Flickr är ett bilddelningsforum. Det är inte NTO själva som står för uppladdningen av bilder i 

gruppen, utan professionella och hobbyfotografer. Fotona i gruppen visas inte i kronologisk 

ordning och därför går det inte att se vilka foton som har laddats upp under ett visst 

tidsintervall. Observationen av detta medium begränsas därför till totalt antal medlemmar och 

uppladdade bilder i gruppen, samt aktivitet i diskussionsforumet. I VisitBritains Flickr-grupp 

Best of Great Britain hade ett diskussions-inlägg gjorts under den utsatta perioden. Det var 

från en mycket missnöjd vinnare av en fototävling. Enligt egen utsago så hade han efter ett 

halvår och flera kontakter med VisitBritain fortfarande inte hade fått sitt pris. Cirka en vecka 

senare fick han svar från Dani på VisitBritain som sa att hon nyss kommit tillbaka från 

ledighet och nu skulle följa upp ärendet. Hon bad om ursäkt och sa att hon skulle göra vad 

som krävs för att se till att han fick sitt pris. Hon avslutade med att säga att hon skulle e-maila 

honom när hon hade mer information. 
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4.4.6 Instagram 

 

 
 

4.4.7 Pinterest 

 

 
 

På Italia.it finns små ikoner som länkar till deras sidor på sociala medier, men länken till 

Pinterest går fel. Istället för att gå till Italia.its Pinterest-sida, med välkomstmeddelande, 

kontaktinformation och deras olika anslagstavlor, så länkas besökaren till en sida med 

osorterade pins som Italia.it har skapat. 
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4.4. Resultat av fältstimulering 
Med stöd av figur 6, Framgångsfaktorer. Bättre kundrelationer med sociala medier tog vi 

fram fem kriterier att bedöma NTO:s svar under fältstimuleringen efter: 

 

 Snabb respons. Svar inom 24 timmar.  

 Problemlösning. Ges ett informativt svar på frågan? 

 Dialog. Uppmanar NTO till fortsatt kontakt genom att skriva en motfråga eller säga att 

vi är varmt välkomna med fler frågor? 

 Bemötande. Är svaret vänligt? 

 Tredje part. Kommenterar eller gillar andra användare inläggen vi skriver eller 

svaren vi får? 

 

Tre olika inlägg har skrivits på Facebook och Twitter, av tre olika personer. I övriga medier 

har ett inlägg gjorts per medium. I tabellerna nedan presenteras resultaten. 

 

1 = kriteriet uppfylls 

0 = kriteriet uppfylls inte 
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Kommentarer 

       

Facebook 1 1 1 0 1 0  

Facebook 2 1 1 0 1 0  

Facebook 3 1 1 0 1 0 Väldigt snabba svar på Facebook 

Twitter 1 0 0 0 0 0  

Twitter 2 0 0 0 0 0  

Twitter 3 0 0 0 0 0  

YouTube 0 0 0 0 0  

Google+ 0 0 0 0 0  

Flickr 0 0 0 0 1  

Instagram 0 0 0 0 0  

 

Tabellen visar att Visitnorway använder sig av sex olika plattformar inom sociala medier, 

men svarar endast på frågor via Facebook. Där svarar de dock väldigt snabbt och 

tillmötesgående. 
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STORBRITANNIEN 
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Facebook 1 0 0 0 0 0  

Facebook 2 0 0 0 0 0  

Facebook 3 0 0 0 0 0  

Twitter 1 0 0 0 0 0  

Twitter 2 0 0 0 0 0  

Twitter 3 0 0 0 0 0  

YouTube 0 0 0 0 0  

Flickr bortfall bortfall bortfall bortfall bortfall Bortfallet beror på att fältstimuleringen 
utfördes i fel grupp (det finns en nyare) 

Pinterest 0 0 0 0 0  

 

I detta diagram går det att utläsa att VisitBritain använder sig av fem olika sociala medier. 

Tyvärr så svarar de inte på en enda av våra frågor i något av medierna 
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Facebook 1 0 1 1 0 1  

Facebook 2 1 1 1 1 1  

Facebook 3 0 0 0 0 1  

Twitter 1 0 0 0 0 0  

Twitter 2 0 0 0 0 0  

Twitter 3 1 1 1 1 1  

Instagram 0 0 0 0 0  

 

Destination Germany är den NTO som är aktiv på minst antal sociala medier. Däremot 

begränsar de inte dialogen endast till Facebook, utan svarar även på Twitter. Dock är svaren 

sporadiska. 
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GREKLAND 
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Facebook 1 1 1 1 1 0  

Facebook 2 0 0 0 0 0  

Facebook 3 1 1 bortfall 1 0 Inlägget är bortplockat och vår kopia av inlägget 
visar inte hela svaret 

Twitter 1 0 0 0 0 0  

Twitter 2 0 0 0 0 0  

Twitter 3 0 0 0 0 0  

YouTube 0 0 0 0 0  

Google+ 0 0 0 0 0  

Flickr 0 0 0 0 1  

Instagram 0 0 0 0 0  

Pinterest 0 0 0 0 0  

 

Grekland är aktiva på sju sociala medier, men likt Norge så är det enbart Facebook som de 

använder för dialog. I inget av de andra medierna har de svarat på våra inlägg, och som 

tabellen visar har de inte svarat på alla Facebook-inlägg heller. Ytterligare en likhet med 

Norge är att trots att Visit Greece själva inte svarade på Flickr svarade en annan användare på 

vårt inlägg, vilket visar på interaktion mellan användarna.   
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ITALIEN 
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Facebook 1 1 1 1 1 1  

Facebook 2 1 1 1 1 1  

Facebook 3 1 1 1 1 0 Så fort inlägget hade besvarats av NTO plockade vi bort 
det, vilket kan ha påverkat resultatet för "Tredje part" 

Twitter 1 1 0 1 1 0  

Twitter 2 0 0 0 0 0  

Twitter 3 1 1 1 1 0  

YouTube 0 0 0 0 1  

Google+ 0 0 0 0 1  

Pinterest 0 0 0 0 0  

 

Italien är denna undersöknings främsta användare av sociala medier. De använder sig inte av 

flest olika medier men de har störst svarsfrekvens på de medier de använder. Italia.it har 

svarat på alla Facebook-inlägg och två av tre Twitter-inlägg. Italia.it har generellt sett väldigt 

aktiva följare som gärna kommenterar på andra användares inlägg.  

 

4.5 Resultat av mailintervjuer 
Efter genomförd fältstimulering kontaktades varje NTO med tre frågor via mail för att få 

insikt i hur arbetet bakom kulisserna fungerar hos varje enskild NTO. Trots upprepade försök 

till kontakt fick vi aldrig svar från Destination Germany, Visit Greece eller Italia.it. Nedan 

presenteras svaren från Elinor Eriksson, senior advisor/project manager på Innovation 

Norway och Adriana Conte, digitals campaign and partnerships manager på VisitBritain. 

 

Visitnorway 

1. Har VisitNorway en policy kring sociala medier? Finns det till exempel riktlinjer om hur 

ofta ni bör publicera nytt material, eller hur snabbt ni bör svara på besökares inlägg på era 

sidor? 

Vi har dessvärre ingen utarbetad policy. Vi har som riktlinje att försöka publicera något nytt 

på FB varje dag. Ibland blir det 2 inlägg någon dag och inget en annan dag. Vår målsättning 

är att svara så snabbt som möjligt och det ska helst inte gå mer än 24h. 

 

2. Har VisitNorway någon anställd som är specifikt ansvarig för sociala medier, eller 

fördelas det ansvaret på flera anställda? Om en enskild anställd har ansvaret för sociala 

medier, har denne andra arbetsuppgifter utöver det? I så fall, vilka? 
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Det är jag som sköter om våra sociala medier. Jag har dock även många andra projekt såsom 

att arbeta med våra marknadsföringskampanjer. 

 

3. Hur valde VisitNorway vilka sociala medier ni skulle använda? Varför har ni valt att 

anpassa vilka sociala medier som visas beroende på språkinställning? 

Vi jobbar på vårt huvudkontor med Pinterest, Instagram men här i Stockholm jobbar vi enbart 

med Facebook och twitter. Vi har tyckt att FB är det som passar vår verksamhet bäst då det 

numera är en rätt mogen målgrupp som finns på FB och det matchar bilden av vår målgrupp. 

Vi har en stor Global Facebook Page och denna styrs i huvudsak sedan på land så de som är 

svenskar och inte har valt något annat får mina inlägg medan de tyska läsarna får min tyska 

kollegas inlägg. Vi tycker att det är bra med en global sida för statistikens skull men vill 

tycker att det är viktigt med lokal anpassning det är ju inte samma saker som en svensk tycker 

är intressant att veta om Norge som en tysk tycker.117 

 

VisitBritain 

 

1. Do you have a social media policy? E.g do you have guidelines about how often to publish 

new material, or how quickly to respond to social media user's posts on your page? 

We don’t have a written social media policy. However, we do have a policy which is to post 

globally at least once a day. To augment this, where we have local marketing staff in market, 

they also post locally to their audiences at least once a day. In addition, we have weekly calls 

with the global content team to discuss content, upcoming campaigns and any issues that may 

arise. 

 

2. Is there anyone in your organization who is specifically in charge of social media 

management, or is this task distributed between several employees? If there is only one 

person in charge of social media management, does this person have any other tasks? If so, 

what are they? 

This task is distributed between myself and the digital content manager. Together we look 

after management of the page. However, we both have numerous tasks on top. For me, I look 

after our LoveWall platform, the planning and implementation of any digital campaigns and I 

further support our internal partnerships team with ongoing commercial partner relationships 

that we may have. Our digital content manager also looks after content across all of our digital 

platforms. He also looks after content for campaign activity (ATL and BTL) as well as 

blogger activity. 

 

3. How did your organization choose which social medias to use? Why Facebook, Twitter, 

YouTube, Flickr and Pinterest? 

VisitBritain began its social media activity back in 2009. Back then, the real buzz was 

predominantly around Facebook, Twitter, YouTube and Flickr, so these were the platforms to 

be on from a brand’s perspective. We jumped on Pinterest only at the start of this year. The 

reason for this is because it was the fastest growing platform which really lends itself to 

tourism and beautiful images! So, it made sense to get on board.118 

  

                                                           
117 Eriksson, Elinor. Senior advisor/Project manager, Innovation Norway, Mailintervju 2013-11-29 
118 Conte, Adriana, Digital campaigns and partnerships manager, Visit Britain. Mailintervju 2013-11-22 
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5. Analys 
 

5.1 Vad har officiella nationella turistorganisationer att vinna på att arbeta 

med sociala medier? 
Teorigenomgången ger vid handen att det finns många anledningar för företag att använda sig 

av sociala medier som ett komplement till sin ordinarie marknadsföring. Tjänsteföretag i 

synnerhet har mycket att vinna, och där ingår förstås turismföretag. Men innan ett företag ger 

sig ut på sociala medier så finns det några saker att ha i åtanke. 

 

Det må vara gratis, men för att lyckas på sociala medier krävs både tid och engagemang. 

Företagen behöver räkna med att offra några timmar av sin personals arbetstid för att göra det 

helhjärtat. Företaget måste också vara berett på att släppa ifrån sig en del av kontrollen till 

konsumenterna. Kunderna får möjlighet att utrycka sina åsikter om företagets produkter och 

tjänster, och detta inför en stor publik. Detta kan vara till skada för företaget om synpunkterna 

som läggs fram är negativa. Det bör dock påpekas att negativ kritik av detta slag kan uppstå 

ändå. Vem som helst kan starta en grupp eller ett upprop och dela det i sociala medier. Om 

företaget inte är aktiva där så har de heller ingen chans att försvara sig. Ett företag som 

inbjuder till diskussion på sitt eget forum har större chans att bemöta kritiken, och kan genom 

detta framstå som mer ärligt. För att detta skall lyckas krävs förstås att företaget lägger 

tillräckligt med tid och engagemang att ta hand om kunderna i de sociala medierna för att inte 

framstå som arrogant och oengagerat. 

 

För de företag som har övervägt ovanstående och har bestämt sig för att satsa på sociala 

medier så har de många fördelar att se fram emot: 

 

Att finnas där kunderna finns 

727 miljoner människor använder dagligen Facebook och 58 miljoner tweets postas varje dag 

på Twitter. Sociala medier är med andra ord ett forum där många människor vistas dagligen 

och det är därmed en arena som marknadsförare inte har råd att missa – både för traditionell 

marknadsföring och för mer relationsskapande dialog. Det är ett tidseffektivt medium 

såtillvida att det har hög tillgänglighet och informationen går ut till många kunder samtidigt. 

Fler och fler konsumenter är dessutom trötta på traditionell marknadsföring och stänger ute 

reklam från traditionella kanaler som TV och radio. De föredrar att söka sin egen information 

och vänder sig gärna till sociala medier, som de ser som en mer trovärdig källa. Från 2009-

2010 ökade besökarna på sociala medier med 24 %. Att antalet användare ökar i en sådan takt 

visar på att detta är framtidens forum. Redan 2010 var 63 % av marknadsförare aktiva inom 

sociala medier, och fler funderade på att bli det. Har dagens företag verkligen råd att INTE 

finnas med på sociala medier? 

 

Dialog och flervägskommunikation 

Artikeln Travelling thorugh the web: a first step toward a comparative analysis of european 

national tourism websites studerar och betygsätter europeiska NTO:s hemsidor, och en av de 

aspekter som de belyser är att den nya informations- och kommunikationsteknologin 
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utvecklas inom området interaktivitet. Författarna till artikeln menar på att det är inom detta 

område som NTO och andra destinationsmarknadsförare kan differentiera sig genom att öka 

möjligheterna för mer dubbelriktad kommunikation med kunderna. Sociala medier kan 

erbjuda detta. I dessa medier finns möjligheter inte bara för dialog utan även för 

flervägskommunikation. Kommunikationen går här inte endast från företag till kund, utan 

även från kund till företag och från kund till kund. Detta är en rättvisare form av 

kommunikation där alla får komma till tals, och en organisation som inbjuder sina följare till 

samtal och diskussion och välkomnar deras åsikter framstår som sympatiskt. 

 

Direktkontakt med kunden 

På företagets hemsida kan de presentera sig själva, sina produkter och olika typer av 

företagsnyheter, men där saknas ofta en feedback-funktion. Dialogformatet som råder i 

sociala medier möjliggör en plattform där företaget kan besvara frågor och bemöta kritik 

öppet. Det är ett utmärkt forum för feedback från kunder om befintliga produkter – feedback 

som kan ligga till grund för en framtida produktförbättring. Diskussioner i sociala medier kan 

hjälpa företagen att förstå kunderna bättre - och vice versa - och ge inspiration till nya 

produkter. 

 

När fler och fler använder sociala medier i sitt dagliga liv så blir det en naturlig del av 

vardagen. Direktkontakten som är möjlig i sociala medier har gjort dem till ett komplement 

till traditionella kontaktverktyg inom kundsupport. Istället för att sitta och vänta i telefonkö 

väljer många nu istället att be om hjälp på företagets Facebook-sida. Då finns också chansen 

att någon annan konsument hinner svara på frågan innan företaget själva gör det. 

 

Slutligen så innebär den snabba direktkommunikationen som sociala medier erbjuder ett 

snabbt och effektivt sätt för företag att gå ut med nyheter, kampanjer och evenemang. 

 

Relationer och varumärkesbyggande 

Sociala medier kallas för ”sociala” av en anledning. Människor använder dem i första hand 

för att hålla kontakt med vänner och familj. Detta fungerar även för företag. I och med 

ovanstående styrkor, som direktkontakt i jämställd dialogform, ökar kundernas möjlighet att 

ta kontakt med företaget. Detta ökar deras förtroende för företaget, vilket i sin tur lägger 

grunden för en positiv attityd gentemot företaget och en långvarig kontakt mellan företag och 

kund. Relationsmarknadsföring syftar till att bygga upp starka relationer mellan kund och 

företag. Detta eftersom en kund som är välvilligt inställd till ett företag är mer benägen att 

återkomma, och kommer dessutom tala gott om företaget för sina vänner. Det handlar alltså 

om varumärkesbyggande och lojala kunder som är ambassadörer för företagets produkter. 

 

Fördelar med sociala medier, specifikt för nationella turistorganisationer 

Sociala medier har historiskt sett spelat en stor roll i resenärers informationssökning inför en 

resa och är det än idag. Information i dessa medier påverkar beslut om destinationer och 

liknande. Många resenärer tycker att tidigare resenärers åsikt om resan väger tyngre än vad 

företaget själva säger. Detta beror på att turism är en tjänst och tjänster inte kan upplevas på 

förhand, vilket leder till att andras åsikter och erfarenheter väger desto tyngre vid tjänsteköp 
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än vid köp av produkter. Vi tror dessutom att just resor är ännu känsligare då det ofta handlar 

om en stor kostnad och att en resa är en högengagemangsprodukt. Då är det desto viktigare att 

köpet inte blir fel. Sociala medier är ett verktyg för blivande kunder att ta del av andra 

resenärers åsikter och berättelser, vilka är lättare att lita på än information från företaget 

själva, eftersom företaget självklart vill framställa sin produkt i ett så bra ljus som möjligt. 

 

#TeknikensUnder 

Elektronisk word-of-mouth handlar om att sprida åsikter och erfarenheter om produkter och 

tjänster till vänner och bekanta via internet. Sociala medier är generellt sett ett bra forum för 

sådan spridning, men för reseindustrin är de optimala. Ett av de bästa sätten att marknadsföra 

en främmande plats är genom lockande bilder och videor, teknik som sociala media-formatet 

stödjer, exempelvis bilddelningssajten Flickr. I artikeln Travelling thorugh the web: a first 

step toward a comparative analysis of european nationaltourism websites beskrivs NTO:s 

hemsidor som elektroniska reseupplevelser som påverkar resenärens förväntningar både före, 

under och efter resan. Vi ser sociala medier som en förlängning av hemsidorna, där personer 

som är intresserade av ett land självmant väljer att följa dem på sociala medier och på så sätt 

får dagliga doser av inspiration (reklam) i till exempel sitt Instagramflöde i mobiltelefonen. 

Denna dagliga påminnelse håller intresset till liv, vilket dels ökar chanserna för att personen 

själv åker (tillbaka) till landet, dels fungerar som relationsskapande och varumärkesbyggande, 

vilket leder till en positiv bild av landet hos personerna i fråga som de kan sprida till vänner. 

Utöver detta vill vi påpeka att sociala medier är flexibla såtillvida att NTO själva kan välja 

tidpunkt och frekvens för inläggen, samt att de utan större ansträngning kan anpassas efter vad 

som händer i världen för en mer träffsäker marknadsföring. 

 

5.2. Hur arbetar europeiska officiella nationella turistorganisationer med 

sociala medier? 
Alla fem NTO som vi har studerat finns på Facebook och Twitter. Utöver dessa två medier 

har olika NTO använt sig av olika ytterligare medier. Eftersom hemsidan ofta är den plats där 

folk först söker sig för att få information så inleds vår observation där, framförallt för att se 

hur hemsidorna hänvisar besökaren till sociala medier. I artikeln Traveling through the web: a 

first step toward a comparative analysis of European national tourism websites bedöms 13 

europeiska NTO:s hemsidor och högst poäng får Storbritannien och Tyskland. Vi har märkt 

att så inte är fallet längre. Av de fem NTO vi har studerat anser vi att Norge, Grekland och 

Italien har bäst hemsidor. Efter dem kommer Storbritannien och Tyskland. Men fokus ligger 

som sagt inte på hemsidorna, så låt oss nu analysera de nationella turistorganisationernas 

hantering av sociala medier. 

 

Visitnorway 

Visitnorway använder sig av Facebook, Twitter, YouTube, Google +, Flickr och Instagram, 

samt mail.ru och VK (två ryska sociala medier). Ikoner för de olika sociala medierna finns i 

högerkanten på hemsidan och dessa varierar beroende på språkinställning på hemsidan. De 

ryska medierna syns tillexempel endast i den ryska språkinställningen. Längst ned på sidan 

finns en länk till TripAdvisor. Det är även möjligt att prenumerera på nyhetsbrev via e-mail. 
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Facebook är Visitnorways flaggskepp. De tre inlägg som vi gjorde på deras sida i 

fältstimuleringen besvarades snabbt, informativt och med mycket vänlig och personlig ton. 

Däremot så visade observationen att de inte uppdaterar särskilt ofta, endast en gång under tio 

dagar. Detta går emot svaret vi fick från Elinor Eriksson på Visitnorway, som berättade att de 

försöker publicera något på Facebook varje dag. En annan riktlinje som de har enligt Eriksson 

är att svara på frågor inom 24 timmar, vilket de klarade med råge. Hon skriver också att 

Visitnorway har haft sin målgrupp i åtanke när de valt att fokusera på just Facebook. 

Målgruppstänket syns också i att Visitnorway har flera sidor/profiler på både Facebook och 

Twitter, nischade för olika nationaliteter. 

 

På Twitter gör @visitnorway 75 inlägg på 10 dagar, men alla är länkar till hemsidan. De 

använder inte heller några hashtags, vilket är synd. Visitnorways Twitter känns mest som små 

miniportioner av hemsidan. Den hade kunnat vara mer levande om den varit mer personlig 

och haft mer interaktion i form av att till exempel be privatpersoner hashtagga #visitnorway 

och sedan retweeta dessa bilder. Vi fick tyvärr inget svar på något av de tre Twitter-inläggen 

vi skrev under fältstimuleringen, vilket spär på känslan att Visitnorway endast använder 

Twitter som ett sätt att portionera ut delar av hemsidan istället för att använda det som ett 

forum för dialog med kunderna. 

 

Visitnorway laddade upp två videor på YouTube under den observerade perioden och många 

har sett dem, gillat och kommenterat. De svarade dock inte på den rättframma fråga som vi 

ställde i en kommentar till en av deras videor. Samma gäller för frågan vi ställde i 

kommentarsfältet till ett inlägg på Visitnorways Google+-sida. Under observationsperioden 

gjorde de två inlägg på detta forum, vilket är i underkant, vid en jämförelse med Visit Greece 

och Italia.it. Vi får känslan att Google+ inte är ett prioriterat medium. 

 

Både Flickr och Instagram är bildorienterade medier. Visitnorway finns på Flickr sedan 2005 

och har över 20 000 uppladdade bilder. Vi testade att skriva ett inlägg i diskussionsforumet 

och fick inte svar av administratörerna själva, men däremot av en hjälpsam gruppmedlem. 

Denna C2C-kontakt är inte att underskatta. Trots att Visitnorway aldrig svarade på vår fråga 

på Instagram så lade de upp sju bilder där under den period som vi observerade, och de 

svarade faktiskt på en fråga i kommentarsfältet till en av dessa bilder. Till skillnad från på 

Twitter så använder de sig dessutom av både hashtags och snabel-A:n på Instagram, vilket är 

mycket bra eftersom # ökar sökbarheten och @ indikerar interaktion med andra användare. 

 

Sammanfattningsvis så märks det att Visitnorway lägger fokus på Facebook. Det är det enda 

medium de använder för dialog (med undantag för en besvarad kommentar på Instagram). I 

inget av de andra medierna fick vi svar på våra frågor under fältstimuleringen, dessa används 

snarare för traditionell envägskommunikation. 

 

VisitBritain 

VisitBritain använder sig av Facebook, Twitter, YouTube, Flickr och Pinterest. De använder 

sig även av tre olika bloggar och det egenskapade sociala bildforumet LoveWall. På hemsidan 

finns ett flöde där de senaste uppdateringarna på några av dessa sociala medier syns, men inte 

alla. Det saknas ikoner på förstasidan där besökare enkelt kan klicka för att skickas direkt till 

VisitBritains olika sociala medier och gilla eller följa dem där. Först från LoveWall går det att 

se att VisitBritain finns på Pinterest, och det finns heller inte någon tydlig länk till LoveWall 
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från förstasidan. Att VisitBritain har en YouTube-kanal syns inte någonstans, förmodligen 

eftersom de har sin egen videoplattform: VisitBritain.tv. 

 

VisitBritain har i särklass flest likes på sin Facebook-sida av de fem NTO, nära 2 miljoner. De 

får också flest likes, kommentarer och delningar på sina inlägg. Kanske är det på grund av den 

stora mängden följare som VisitBritain har valt att stänga av funktionen som gör att besökare 

kan skriva egna inlägg på deras Facebook-sida. Det är möjligt att det annars skulle bli för 

mycket för dem att hantera. Detta sker dock på bekostnad av dialogen och kundsupporten. 

Under fältstimuleringen så skrev vi våra tre inlägg som kommentarer på material som 

VisitBritain själva publicerat, och som väntat fick vi inga svar. Även observationen visade att 

frågor i kommentarsfälten förblev obesvarade. 

 

Även på Twitter är VisitBritain överlägsen de andra när det kommer till antal följare, drygt 

150 000, vilket är mer än tre gånger så många som Italia.it som har näst flest. Det är också 

VisitBritain som står för flest tweets, 159 stycken under tio dagar. De är duktiga på att 

använda hashtags. Det gör deras tweets sökbara och synliga på flera håll. Alla deras tweets 

innehåller länkar till bilder och videos. Tyvärr svarar de inte på något av våra tweets, och inte 

heller på någon annans. 

 

VisitBritain hade inte lagt upp någon YouTube-video under observationsperioden och de 

svarade inte på vår fråga i det forumet. Vi tror att de satsar med på sin egen videoplattform 

VisitBritain TV, men det skulle inte skada att lägga upp de videorna även på YouTube. En 

nackdel med att negligera YouTube till förmån för en egen variant är nämligen att de går 

miste om den stora YouTube-publiken. Någon som vill se filmer från Storbritannien och 

hamnar på VisitBritain.tv kan nog bli avskräcka av att behöva skapa ett konto och logga in. 

YouTube, däremot, vet många redan hur det fungerar. Det är viktigt att finnas där kunderna 

finns, och att erbjuda information där kunderna söker efter information. Genom att inte 

uppdatera sin YouTube-kanal tappar Vist Britain på den punkten. 

 

På bildforumet Flickr har VisitBritain återigen flest gruppmedlemmar och flest bilder. Här 

observerade vi en intressant interaktion med en missnöjd vinnare av en foto-tävling som ännu 

inte hade fått sitt pris. Det är en bra idé av VisitBritain att anordna en tävling genom sociala 

medier för att engagera sina gruppmedlemmar, men det gäller förstås att följa upp ordentligt. 

Detta exempel visar också på hur viktigt det är att faktiskt vara aktiv på medierna, det vill 

säga hålla utkik efter negativa kommentarer som behöver bemötas istället för att öppet ligga 

kvar och dra ned varumärkets trovärdighet. 

 

Pinterest är enligt Adriana Conte, Digital campigns and partnerships manager på VisitBritain, 

deras nyaste medium. De valde att engagera sig där i början av året för att det var det snabbast 

växande sociala mediet och för att det passar utmärkt för vackra turistiska bilder. Adriana 

Conte förklarar att när VisitBritain 2009 registrerade sig på sociala medier så var det 

Facebook, Twitter, YouTube och Flickr som var de hetaste medierna, och därför valde de just 

dem. Hon säger också att de inte har någon skriven policy för sociala medier, men att de ändå 

har en policy om att publicera material globalt minst en gång om dagen. Med tanke på deras 
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flitiga twittrande så kan vi se att denna policy uppfylls med råge. Utöver globala publiceringar 

så har de lokala marknadsförare som publicerar material på mer lokala kanaler, även detta 

minst en gång dagligen. 

 

VisitBritain är ambitiösa och går utanför ramarna genom att skapa egna sociala forum som 

LoveWall och VisitBritain TV. De är mycket bra forum med stora möjligheter till 

personifiering, men de skulle vinna på att integreras bättre med hemsidan och andra sociala 

medier. Framförallt saknas tydliga länkar till sociala medier på VisitBritains förstasida (och 

länkar som leder rätt. Flickr-länken på LoveWall leder till en nedlagd VisitBritain-grupp). I 

fältstimuleringen fick vi inte ett enda svar från dem i något av de sociala medierna, vilket var 

en besvikelse och ger dem underkänt på dialogkriteriet.  

 

Destination Germany 

Destination Germany använder sig av Facebook, Twitter och Instagram. Tyvärr går det inte 

att se detta på hemsidan. Ikoner med direktlänkar till sociala medier saknas helt, de finns inte 

någonstans på sidan. I övrigt är sidan funktionell med många olika språkinställningar, bilder 

och funktionella kartor. 

 

Under observationsperioden postar Destination Germany fyra bilder på Facebook. De får 

många likes, delningar och kommentarer. Dessutom publicerar tio användare på tidslinjen, 

vilket visar på aktivitet. Tyvärr så får varken frågor ställda i kommentarsfält eller direkt på 

tidslinjen svar av Destination Germany, inte heller gillar de eller kommenterar de inlägg som 

görs på deras tidslinje. I fältstimuleringen skrev vi till dem tre gånger på Facebook, varav vi 

fick svar inom 24 timmar en gång, svar inom en vecka en annan gång, och inget svar alls den 

sista gången. Då fick vi däremot svar av en annan besökare på sidan istället. Det finns liv på 

Destination Germanys Facebook-sida, men det är oftast inte Destination Germany själva som 

bidrar till det. 

 

Då är interaktionen nästan bättre på Twitter. Av 40 observerade tweets var två stycken 

interaktioner med privatpersoner. Även när vi själva twittrade till dem fick vi svar på ett av tre 

tweets, vilket ändå får sägas vara bättre än inget. De har en bra användning av hashtags och 

snabel-A:n. Men de är inte lika generösa med dem på Twitter som på Instagram. Två bilder 

laddads upp under observationsperioden, och en kommentar på en av bilderna besvarades 

faktiskt av Destination Germany. 

 

Sammanfattningsvis kan vi konstatera att Destination Germany är den NTO som är aktiv på 

minst antal sociala medier. Det är den enda av de fem som inte har en YouTube-kanal, vilket 

är synd. Vidare så är det ett stort misstag att inte länka till de sociala medier som faktiskt finns 

från hemsidan. Det verkar ändå finnas en ambition om dialog hos Destination Germany, 

eftersom de lyckas svara besökare i samtliga tre medier där de är aktiva. De lyckas inte hela 

vägen ut dock, med endast 2 av 3 svar på Facebook och 1 av 3 på Twitter. 
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Visit Greece 

Visit Greece använder sig av Facebook, Twitter, YouTube, Google +, Flickr, Instagram, 

Pinterest och Foursquare. Ikoner för dessa syns tydlig på förstasidan. Det går även att RSS-

prenumerera på deras blogg samt prenumerera på nyhetsbrev. På bloggen erbjuds besökare 

möjligheten att vara ”guestblogger”. På så sätt kan resenärer uppdatera bloggen och dela med 

sig av sina egna upplevelser. Detta är en klok funktion eftersom resenärer tenderar att lita på 

faktiska tidigare resenärer mer än på själva reseföretagen när de söker information.  

 

Visit Greece har en livlig Facebook-sida. De själva gör sex inlägg under observationsperioden 

och 24 personer gör 34 andra inlägg under samma period. Visit Greece visar på viss 

återkoppling genom att gilla två av de 34 inläggen. Vi får svar på två av tre frågor vi ställer 

till dem, och svaren är både snabba, vänliga och informativa. På Twitter får vi däremot ingen 

respons alls på våra frågor i fältstimuleringen, men under observationen kan vi se att ett av 55 

tweets var en interaktion med en privatperson. Visit Greece är väldigt flitiga med att använda 

hashtags, och #Greece finns nästan alltid med. 

 

Ingen video laddades upp på YouTube under observationsperioden och vi fick inte svar på vår 

fråga. Däremot var Visit Greece desto mer aktiva på systermediet Google+ där de gjorde elva 

inlägg på tio dagar. Även här användes väldigt många hashtags. Det hade inte gjorts något 

inlägg i diskussionsforumet i Visit Greeces grupp på Flickr under den observerade perioden, 

men när vi skrev ett själva så fick vi svar. Precis som i Visitnorways grupp så var det dock 

inte NTO själva som svarade, utan en annan gruppmedlem. Vi fick inte heller någon respons 

på våra kommentarer på Instagram och Pinterest. 

 

Liksom Visitnorway är Visit Greece aktiva på många medier, men använder bara Facebook 

för dialog. 

 

Italia.it 

Italia.it använder sig av Facebook, Twitter, YouTube, Google +, Pinterest, Foursquare och 

JoinItaly. Länkar till dessa medier ligger direkt under den stora headern på förstasidan i en 

stilren grå färg som inte stör den övriga informationen. Det finns ingen möjlighet att 

prenumerera på något nyhetsbrev och länk till TripAdvisor saknas. Under fliken "share" går 

det att följa en liveuppdatering av vad som sker på de olika sociala medierna. 

 

På Italia.its Facebook-sida är det främst besökare som publicerar material. Under den 

observerade perioden postade Italia.it själva två saker, medan 39 enskilda besökare skrev 

sammanlagt 59 inlägg, varav Italia.it gillade 16 och kommenterade tre, vilket gör dem till den 

mest interaktiva NTO av de fem. Detta visar sig även i svarsfrekvensen i fältstimuleringen. Vi 

fick snabba, trevliga och informativa svar på samtliga ställda frågor. Även på Twitter var 

svarsfrekvensen hög, där fick vi svar på 2 av 3 frågor. Observationen visar att detta inte var en 

ovanlighet, av 71 tweets så var 4 interaktioner med privatpersoner. 23 var dessutom retweets, 

ofta från italienska turismaktörer, vilket tyder på ett aktivt twittrande där personen bakom inte 

bara matar in färdig information utan även söker efter andra relevanta tweets. Italia.it 

använder hashtags, och särskilt #IlikeItaly. Cirka hälften av tweetsen är på italienska. 
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På YouTube lade Italia.it upp inte mindre än åtta videor under observationsperioden, två 

videor med textning på fyra olika språk. Frågan som vi ställde i ett kommentarsfält fick inte 

svar av Italia.it, men av en annan användare. Samma sak gällde för vår fråga på Google+. I 

detta forum är alla deras inlägg på både italienska och engelska, och de använder hashtags i 

alla inlägg. 

 

Italia.it är den NTO med högst svarsfrekvens, och det är också den NTO som verkar ha mest 

lojala och aktiva följare, eftersom i vi ofta fick kommentarer av tredje parter i 

fältstimuleringen.  

 

Sammanfattningsvis kan vi konstatera att samtliga fem NTO som studeras i denna uppsats 

verkar förstå de tekniska fördelar som sociala medier erbjuder, och vikten av att finnas där för 

att inte missa en stor publik. Däremot verkar mindre fokus läggas på flervägskommunikation, 

varumärkesbyggande och kundsupport. Många direkt ställda frågor förblir obesvarade, vilket 

är ett problem. Med tanke på den stora vikt som resenärer lägger vid av word-of-mouth vid 

köp av resor är det underligt att inte alla NTO har en direktlänk till både Foursquare och 

Tripadvisor – två sociala medier speciellt utformade för personliga omdömen om platser runt 

om i världen. 

 

6. Slutsats 
 

En aktiv närvaro på sociala medier kan medföra många fördelar för ett företag. Denna uppsats 

har specifikt undersökt vilka fördelar officiella nationella turismorganisationer kan tänkas 

åtnjuta. Utöver positiva effekter som är generella för de flesta typer av organisationer har 

nämligen tjänsteföretag, och i synnerhet upplevelseinriktade företag som turistbyråer, extra 

mycket att vinna på att investera sin tid i sociala medier. 

 

Bland de generella fördelarna kan räknas upp det ständigt växande antal människor som 

använder sociala medier varje dag. Det är en växande arena där företag kan nå många 

personer samtidigt, och dessutom till en liten kostnad. En ökande reklamtrötthet gör att 

människor tar avstånd från klassiska kommunikationskanaler och söker sig till nya. Sociala 

medier kan fungera som nya kanaler för klassisk enkelriktad påverkan, men de är även 

utformade för en annan, mer jämlik typ av kommunikation. Symmetrisk 

tvåvägskommunikation har sedan 1980-talet setts som en svåruppnåelig, ideal 

kommunikationsform. Sociala medier bidrar idag med en plattform som gör den möjlig. Detta 

flyttar en del av makten från företaget mot konsumenten, som nu inte bara kan ta initiativet till 

kontakt med företaget utan även enkelt tala med andra konsumenter. Denna direktkontakt med 

kunderna är föredelaktig för företaget ur ett etiskt perspektiv, men den ger också gyllene 

tillfällen för snabb feedback om befintliga produkter och inspiration till nya produkter. 

Företag bör använda denna nära kontakt med kunderna till att lära sig mer om dem. Ökad 

kunskap om kunderna kan sedan i sin tur leda till mer träffsäkra produkter och 
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marknadsföringskampanjer. Sociala medier är för övrigt en mycket lämplig plats för just 

marknadsföringskampanjer eftersom det är ett snabbt medium med stor räckvidd. 

 

För tjänsteföretag i synnerhet är relationsmarknadsföring en god idé. Vid köp av något så 

abstrakt som en tjänst ökar kundens upplevda risk, och det blir desto viktigare att kunden litar 

på företagen som tjänsten köps av. När en kund har byggt upp en god relation med ett företag 

så litar hen på det, och är mer benägen att komma tillbaka för framtida köp. En av sociala 

mediers starka sidor är att de är så lämpade för relationsmarknadsföring. Genom att bjuda in 

kunderna till flervägskommunikation och svara på frågor skapas ett förtroende och grunden 

läggs till en långsiktig relation. Känslan av en relation blir starkare när kunden självmant 

gillar eller följer företaget genom ett socialt medium, och därmed får kontinuerliga 

uppdateringar från företaget, daglig välkommen reklam, som blandas med strömmen av 

publikationer från vänner i det medium där kunden vistas regelbundet.  

 

Resebranschen är en bransch där informationssökning via internet länge har spelat en stor roll 

och det finns anledningar bakom detta. Till att börja med så lämpar sig internet rent tekniskt 

för marknadsföring av resor, eftersom det innebär möjligheter att visa lockande bilder och 

filmer på resmålen. På så sätt börjar resan redan hemma framför datorn. Ytterligare en 

anledning är att resor är en sådan högengagemangsprodukt att en god relation till leverantören 

ibland inte räcker, kunden vill höra vad folk som redan har genomfört resan tycker. Detta 

kallas för elektronisk word-of-mouth och är mycket inflytelserikt vid val av destination. Det 

finns sociala medier som är specifikt utformade för reseberättelser, men i alla typer av sociala 

medier flödar eWOM fritt. 

 

De fem NTO som har studerats i denna uppsats är aktiva på olika sociala medier, men alla har 

Facebook och Twitter gemensamt. Samtliga lägger ner tid på att uppdatera sina flöden på 

sociala medier, men de flesta använder endast Facebook för att föra en dialog med sina 

följare. De andra medierna används främst som nya kanaler för traditionell enkelriktad B2C-

kommunikation. 

 

På kriteriet feedback och interaktivitet får Vist Britain underkänt, eftersom de inte svarade på 

en enda fråga under fältstimuleringen. De har dock konstruerat två egna sociala plattformar 

med stor interaktiv potential, även om dessa inte ingick i uppsatsens undersökning. 

Visitnorway och Visit Greece svarade på frågor på Facebook, men inte på något annat 

medium. Destination Germany är aktiv på minst antal sociala medier, och svarsfrekvensen är 

sporadisk på Facebook, men till skillnad från de tidigare tre så svarade de faktiskt även på 

Twitter vid ett tillfälle. Italia.it får ses som den NTO som lyckas bäst i sociala medier enligt 

de undersökningar som har genomförts till denna uppsats. De har en tydlig hemsida med klart 

synliga ikoner som länkar till de olika sociala medierna. De är aktiva på många medier och är 

den turistorganisation som svarade på flest frågor i fältstimuleringen. De verkar även ha den 

mest aktiva följarkåren. Besökarna på Italia.its sociala medier postar egna bilder och svarar på 

andra användares frågor. En sådan vänlig och gemytlig stämning kan inte vara annat än till 

gagn för Italia.it, deras varumärke och relationsbyggande. 
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Det är synd att Facebook är det enda sociala mediet där våra studerade NTO svarar på sina 

följares frågor. De har mycket att vinna på att skapa en dialog: Feedback, ökad 

kundkännedom, idéer, fördjupade kundrelationer och ökat förtroende från kundens sida för att 

nämna några. Därmed inte sagt att NTO borde stänga ned sina andra sociala medier om de 

inte kan göra det ”helhjärtat”. Även om dessa medier endast används för traditionell 

envägskommunikation så fyller de en funktion. För det första når NTO ut till en mycket stor 

publik genom sina sociala medier. Vad viktigare är – det är rätt publik. Det är människor som 

själva har valt att ta emot regelbunden reklam eftersom de är intresserade av produkten. Så 

länge NTO publicerar material i sina kanaler i sociala medier så får deras följare regelbundna 

påminnelser om det vackra landskapet, det ljumma klimatet och den goda maten i 

favoritlandet. Dessa inlägg fungerar som souvenirer från den senaste resan och inspiration 

inför nästa resa. Samtidigt byggs relationen upp mellan NTO och följaren, och chansen att 

denne reser till landet ökar, liksom chanserna för att han rekommenderar landet till vänner och 

bekanta till deras semester. 

 

När de nationella turistorganisationerna inte svarar på sina följares kommentarer kan det inte 

kallas dialog, men det är faktiskt ändå en tvåvägskommunikation eftersom följarna ändå har 

en chans att reagera på deras inlägg. Och även om NTO själva inte tar chansen eller tar sig 

tiden till att föra en dialog med sina följare så betyder det faktum att kunderna har möjlighet 

att kommentera på inlägg att NTO har öppnat dörren för en flervägskommunikation. Vid flera 

tillfällen och i olika medier kunde vi under den strukturerade observationen och 

fältstimuleringen observera exempel på C2C, följare som pratade med varandra, gillade 

varandras inlägg och svarade på frågor om inte NTO hann göra det först. Här har NTO alltså 

öppnat upp för att andra följare rentav sköter deras kundtjänst gratis åt dem. Att ha kunder 

som är så pass engagerade är varje organisations dröm, och det är ett kvitto på att de så 

eftertraktade goda och långsiktiga relationerna mellan den nationella turistorganisationen och 

dess följare blomstrar. 
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http://www.visitbritain.org/aboutus/overview.aspx
http://lovewall.visitbritain.com/en
http://www.visitgreece.gr/
http://www.visitgreece.gr/en/gnto/about_us
http://www.visitgreece.gr/en/contact/gnto_offices_abroad
http://www.visitnorway.com/se?gclid=CI25sPzCzboCFYVb3god2RgAGg
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Visitnorway. Om Innovasjon Norge. http://www.visitnorway.com/se/Om-Visitnorway/Om-

Innovasjon-Norge/  

Hämtad 2014-01-03 

 

Visitnorway. Om Visitnorway. http://www.visitnorway.com/se/Om-Visitnorway/  

Hämtad 2014-01-03 

 

YouTube. http://www.youtube.com/  

Hämtad 2014-01-06 

 

YouTube. Behind the scenes with Madcon filming "All I Do” 

http://www.youtube.com/watch?v=oPeEavLQUfg  

Hämtad 2013-12-06 

 

YouTube. Der Diamant von Alba: Weiße Trüffel (DE) - Piemont - Italia.it 

http://www.youtube.com/watch?v=XiLl2PM_1C0  

Hämtad 2013-12-06 

 

YouTube. La Trufa Blanca de Alba (ES) - Piamonte - Italia.it  

http://www.youtube.com/watch?v=bs_2TgL6cyM  

Hämtad 2013-12-06 

 

YouTube. La Truffe Blanche d'Alba (FR) - Piémont - Italia.it. 

http://www.youtube.com/watch?v=aIPFgyYZhms  

Hämtad 2013-12-06 

 

YouTube. Las Villas de Tívoli (ES) - Roma - Lacio - Italia.it 

http://www.youtube.com/watch?v=P1bew0izkZg  

Hämtad 2013-12-06 

 

YouTube. Les Villas de Tivoli (FR) - Rome - Latium - Italia.it 

http://www.youtube.com/watch?v=7xe5AQkU_Oc  

Hämtad 2013-12-06 

 

YouTube. Madcon's All I Do video premiered on VisitNorway. 

http://www.youtube.com/watch?v=ZWAoZ5PW6U8  

Hämtad 2013-12-06 

 

YouTube. Press. Statistik. http://www.youtube.com/yt/press/sv/statistics.html 

Hämtad 2014-03-04 

 

YouTube. Riktlinjer för YouTube mötesplats 

http://www.youtube.com/t/community_guidelines  

Hämtad 2013-11-24 

 

http://www.visitnorway.com/se/Om-Visitnorway/Om-Innovasjon-Norge/
http://www.visitnorway.com/se/Om-Visitnorway/Om-Innovasjon-Norge/
http://www.visitnorway.com/se/Om-Visitnorway/
http://www.youtube.com/
http://www.youtube.com/watch?v=oPeEavLQUfg
http://www.youtube.com/watch?v=XiLl2PM_1C0
http://www.youtube.com/watch?v=bs_2TgL6cyM
http://www.youtube.com/watch?v=aIPFgyYZhms
http://www.youtube.com/watch?v=P1bew0izkZg
http://www.youtube.com/watch?v=7xe5AQkU_Oc
http://www.youtube.com/watch?v=ZWAoZ5PW6U8
http://www.youtube.com/yt/press/sv/statistics.html
http://www.youtube.com/t/community_guidelines
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YouTube. The Villas of Tivoli (EN) - Rome - Latium - Italia.it 

http://www.youtube.com/watch?v=ruJWiQgQslI  

Hämtad 2013-12-06 

 

YouTube. The White Truffle of Alba (EN) - Piedmont - Italia.it 

http://www.youtube.com/watch?v=mVCl5atpH7Y  

Hämtad 2013-12-06 

 

YouTube. Tivolis Villen - Rom (DE) - Latium - Italia.it  

http://www.youtube.com/watch?v=k-HRlGmlSEk  

Hämtad 2013-12-06 

 

7.3 Personlig kommunikation 

 

Conte, Adriana. Digitals campaign and partnerships manager, VisitBritain. 

Svar på mailintervju 2013-11-22 

 

Eriksson, Elinor. Senior Advisor/Project Manager, Innovation Norway 

Svar på mailintervju 2013-11-29 

 

  

http://www.youtube.com/watch?v=ruJWiQgQslI
http://www.youtube.com/watch?v=mVCl5atpH7Y
http://www.youtube.com/watch?v=k-HRlGmlSEk
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Bilaga 1. Fältstimulering 
 

Inläggen i kronologisk ordning: 

6   november Marie Facebook 1 

7   november Elin Twitter 1 

11 november Elin Facebook 2 

11 november Marie Twitter 2 

11 november Linn YouTube 

13 november Elin Pinterest 

14 november Elin Instagram 

14 november Marie Flickr 

15 november Linn Twitter 3 

16 november Marie Google+ 

18 november Linn Facebook 3 

 

Följande inlägg gjordes under fältstimuleringen. 

 

X = landet 

Y = huvudstaden 

 

Frågorna som är på svenska ställdes till Visitnorway på deras svenska Facebook-sida.  

 

Facebook 1, skrivet av Marie den 6 november 

Hej! Jag är intresserad av att åka till X. Var kan jag hitta mer information om olika 

sevärdheter? 

Hello! I’m interested in going to X. Where can I find more information about the sights? 

 

Facebook 2, skrivet av Elin den 11 november 

Hej! Vilken tid på året skulle ni säga är den bästa att besöka X?  

Hi! Which time of year would you say to visit X? 

 

Facebook 3, skrivet av Linn den 18 november 

Hello, I’m going to Y in early December. What would you recommend me to see? 

 

 

Twitter 1, skrivet av Elin den 8 november 

Hello there! Where can I find more info about what not to miss when in X?  

 

Twitter 2, skrivet av Marie den 11 november 

Hi, I’m travelling to Y with a person in a wheelchair. How is the accessibility generally in the 

city? 

 

Twitter 3, skrivet av Linn den 15 november 

Hello, which city is the best to go to for shopping? 
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YouTube, skrivet av Linn den 11 november 

I detta medium har vi lämnat en kommentar på en av NTO:s videor. Typfråga: I was there a 

few years ago and loved it! Is there anything similar that you could recommend for my next 

trip? 

 

Norge  

Video: Climbing the Via Ferrata in Tyssedal, Norway.  

En video som visar ett klättringsäventyr i Tyssedal i Norge. 

Kommentar: I did this! It was awesome and I recommend it! Now looking for my next 

climbing adventure in Norway. Any tips? 

 

Storbiritannien 

Video: Brighton 

En video som visar staden Brightons olika höjdpunkter. 

Kommentar:  I went to Brighton last year and I loved it! Do you have any tips in similar 

places in Britain that I should go to on my next holiday? 

 

Greece 

Video: Beautyshots of Greece 

Denna video visar vackra platser och kulturliv i Grekland.  

Kommentar: I’ve visited the beautiful island of Crete and I loved it! Do you have any 

recommendation for something similar for my next trip to Greece this summer? 

 

Italien 

Video: Ravenna: Ecstasy and Mosaics (EN) – Emilia Romagna – Italia.it 

Videon berättar om staden Ravennas historia. 

Kommentar: I visited Ravenna last year, such a beautiful place and rich history! Do you have 

any recommendations for me about other beautiful and historically important places in Italy 

for my next trip? I have already been to Rome of course. 

 

 

Google+, skrivet av Marie den 16 november 

På Google+ letade vi reda på den senast publicerade bilden på mat och kommenterade den.  

 

That looks yummy! I love trying local food when on holiday! I’m going to X in mid-December, 

do you know if there is a typical norwegian/greek/italian Christmas dish that I shouldn’t 

miss? Thanks :) 

 

 

Flickr, skrivet av Marie 14 november 

På Flickr gick med i NTO:s grupper och i dessa skapade vi en diskussion som heter Credit 

card friendly X. I gruppen skrevs följande meddelande: 
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Hi! I’m going to X soon with my boyfriend and we’re really looking forward to the trip! Just 

look at these gorgeous photos! I’m wondering how much cash to bring though. Is it common 

to be able to pay by credit card (VISA) in shops and restaurants? Thanks for your input :) 

 

 

Instagram, skrivet av Elin 14 november 

På Instagram valde vi ut en nytagen naturbild på vardera lands konto och kommenterade den. 

 

Norge 

Bild: En vacker solnedgång över havet i Nordnorge 

Kommentar: Fantastiskt fint! Hur kommer jag dit?  

 

Tyskland 

Bild: En vit och grön fyr i Warnemünde 

Kommentar: Cool! How do you get there? 

 

Grekland 

Bild: Vacker ruin med hav i bakgrunden 

Kommentar: Thats beautiful! How do I get there? 

 

 

Pinterest, skrivet av Elin 13 november 

På Pinterest valde vi ut en nytagen naturbild på vardera lands konto och kommenterade den. 

 

Storbritannien 

Bild: Träd och vågor 

Kommentar: Wow! How can I get there? 

 

Grekland 

Bild: Pool med vacker utsikt 

Kommentar: Wow! How can I get there? 

 

Italien 

Bild: Landskap i Toscana 

Kommentar: Wow! How can I get there? 

 


