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English title: The journey towards Web 2.0 – A study on how far popular tourist 

destinations' websites have come in relation to Web 2.0 

 
Abstract 
This essay is inspired by an earlier essay written in 2012 by Sanna Johansson and Erika Winther. 

In their essay they examined Sweden’s municipalities’ tourist websites and graded these based 

on a number of Web 2.0 criterias. In this essay we examine tourist websites belonging to the 15 

most popular tourist destinations in Sweden, Norway, Denmark, England, Scotland, Northern 

Ireland, Wales and Ireland. The purpose of this study is to give a general overview of how far 

these countries’ tourist websites have come in terms of web development, in relation to Web 2.0. 

By observing the websites based on a number of criteria, we place them on a scale between Web 

1.0 and Web 2.0. Some examples of criteria that are being studied are whether the websites are 

interactive and if the destinations make use of social media. We also examine whether there is a 

correlation between a country’s tourism revenue and its’ tourist websites. The results show that 

the mean value of all observed websites is Web 1.4. None of the examinated websites can be 

categorized as Web 2.0. The results also show that the countries are similar in terms of web 

development, apart from Northern Ireland and Wales where the scores are substantially lower 

than the other countries’. There is some correlation between a country’s tourism revenue and its 

tourist websites in terms of web development. The country that has recieved the highest score in 

our study is also the country that has the highest tourism revenues, and vice versa. 

 

Key words: Web 2.0, tourism, tourist website, web development, social media 
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Sammanfattning 
Denna uppsats har sin utgångspunkt i en kandidatuppsats skriven år 2012 av Sanna Johansson 

och Erika Winther. I deras uppsats observerade de svenska kommunernas turistwebbplatser och 

gav dessa en gradering utifrån hur pass mycket de uppfyllde olika kriterier för Web 2.0. I denna 

uppsats studerar vi istället turistwebbplatser tillhörande de 15 mest populära resmålen i Sverige, 

Norge, Danmark, England, Skottland, Nordirland, Wales och Irland. Syftet med studien är att få 

en generell uppfattning om hur långt dessa länders turistwebbplatser har kommit i 

webbutvecklingen. Genom att observera webbplatserna, undersöker vi utifrån ett antal kriterier 

hur långt dessa har kommit i webbutvecklingen i relation till Web 2.0. Beroende på hur många 

kriterier en webbplats uppfyller placeras den på en skala mellan Web 1.0 och Web 2.0. Exempel 

på kriterier som har undersökts är om webbplatserna är interaktiva och om de är kopplade till 

sociala medier. Studien undersöker även om det finns ett samband mellan ett lands turistintäkter 

och dess turistwebbplatser. Resultatet visar att medelvärdet för samtliga studerade 

turistwebbplatser är Web 1.4. Ingen av webbplatserna kan kategoriseras som Web 2.0. Resultatet 

visar att webbutvecklingen inte skiljer sig nämnvärt mellan de olika länderna, bortsett från 

Nordirland och Wales som visar på låga resultat. Det finns en viss korrelation mellan ländernas 

turistintäkter och deras turistwebbplatser. Det land som fått högst resultat i vår undersökning är 

även det land som har högst turistintäkter, och likväl är det land som fått lägst resultat i vår 

undersökning det land som har minst turistintäkter. 

 

Nyckelord: Web 2.0, turism, turistwebbplats, webbutveckling, sociala medier 
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1. Inledning 
Turistnäringen är en industri som inbringar flera miljarder kronor om året. Bara i Sverige 

uppgick turistintäkterna till 98,3 miljarder kronor år 2013.1 Internet är ofta den arena där kunder 

och företag möts för allra första gången, vilket gör Internet till en viktig kommunikationskanal.2 

Detta styrks av det faktum att 8 av 10 svenska Internetanvändare använder Internet för att söka 

information om resor.3 Att synas på Internet kan med andra ord vara en avgörande faktor för en 

turistdestination. 

 

Det har gått cirka tio år sedan begreppet Web 2.0 myntades. Web 2.0, även känt som den sociala 

webben, kännetecknas av medskapande och interaktion. Att låta användarna skapa och påverka 

innehållet på en webbplats är något som med fördel kan nyttjas av företag inom rese- och 

turistbranschen. TripAdvisor är ett framgångsrikt exempel på detta. Där skapar användarna 

innehållet och samarbetar för att få fram ett så bra och relevant innehåll som möjligt. 

Användarna har ofta nytta av att kunna interagera med andra användare och ta del av deras 

erfarenheter och synpunkter angående ett turistmål.4 

 

År 2012 skrev Sanna Johansson och Erika Winther en kandidatuppsats i ämnet medieteknik, där 

syftet var att ge en generell överblick av hur Sveriges kommuner använder Internet som 

kommunikationskanal. De undersökte även om det fanns skillnader mellan stora och små 

kommuner. I deras studie observerade de 280 webbplatser manuellt och undersökte huruvida 

webbplatsernas turistsidor uppfyllde kriterierna för Web 2.0 enligt ett observationsschema som 

de själva tagit fram. Observationsschemat bestod av elva kriterier och ju fler kriterier en 

webbplats uppfyllde, desto mer Web 2.0 var den. Deras urval bestod av Sveriges samtliga 290 

kommuner och observationen gällde kommunernas turistsidor (tio kommuner visade sig dock 

sakna turistsidor).5 

                                                
1 World Travel and Tourism Council Data, 2013. Travel and Tourism Direct Contribution to GDP 
http://knoema.com/WTTC2013/world-travel-and-tourism-council-data-2013 (Hämtad 2015-01-07). 
2 Hellman, Peter & Bergman, Kristina. Kommunicera turism på nätet. Rapport 0036, Tillväxtverket: s. 17. Stockholm : 
Tillväxtverket, 2009. 
3 Findahl, Olle. Svenskarna och Internet 2014. Rapport, .SE (Stiftelsen för Internetinfrastruktur), s. 14-15, 2014. 
https://www.iis.se/docs/SOI2014.pdf 
4 Barreda, Albert & Bilgihan, Anil. An analysis of user-generated content for hotel experiences. Journal of Hospitality 
and Tourism Technology, Vol 4, Iss: 3 (2013), s. 263-280. 
http://www.emeraldinsight.com.till.biblextern.sh.se/doi/pdfplus/10.1108/JHTT-01-2013-0001 (Hämtad 2014-12-22) 
5 Johansson, Sanna & Winther, Erika. Sveriges kommuners turisthemsidor – En studie om var Sveriges kommuner 
befinner sig i webbutvecklingen i relation till web 2.0. Kandidatuppsats, Södertörns högskola, 2012. 
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Vi finner Johansson och Winthers studie intressant och vill med denna studie bredda urvalet till 

att inkludera andra länder för att se om det finns likheter eller skillnader mellan olika länders 

turistwebbplatser. Utöver Sverige har vi inkluderat sju länder och observerat 15 turistwebbplatser 

per land; totalt 120 resmål. De länder som ingår i studien är Sverige, Danmark, Norge, England, 

Skottland, Wales, Nordirland och Irland. Anledningen till detta urval är att vi anser att dessa 

länder är jämbördiga kulturellt och ekonomiskt, på så vis att samtliga är europeiska i-länder och 

tillhör den västerländska kulturen. Detta spelar in när vi analyserar ländernas poäng i förhållande 

till deras intäkter intjänade från turismen. 

 

I Johansson och Winthers studie kom de bland annat fram till att de mindre kommunerna inte 

kommit lika långt i webbutvecklingen som de större kommunerna. Detta förklaras med att små 

till medelstora företag ofta har mindre kunskaper och resurser än större företag. I denna studie 

har vi istället valt att undersöka om det finns ett samband mellan ett lands turistintäkter och dess 

turistwebbplatser (i förhållande till Web 2.0). 

 

Vi har använt samma metod som Johansson och Winther, men gjort ett annat urval. Vi har utgått 

från samma kriterier, men vi har valt att plocka bort ett kriterium och lagt till ett annat.  

1.1 Syfte 
Syftet med studien är att få en generell uppfattning om hur långt turistwebbplatser för populära 

resmål i Sverige, Norge, Danmark, England, Skottland, Wales, Nordirland och Irland har kommit 

i webbutvecklingen. Anledningen till att vi valt att göra just denna studie är att vi håller med 

Johansson och Winther om att vidare forskning behövs inom detta område och att deras studie 

har potential för att vidareutvecklas.  

1.2 Frågeställning 
Hur långt har populära resmåls turistwebbplatser kommit i webbutvecklingen – i 

relation till Web 2.0? 

– Finns det någon skillnad mellan de länder som ingår i studien? 

– Finns det ett samband mellan ett lands turistintäkter och dess turistwebbplatser? 
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1.3 Begreppsdefinition 
Dela – En funktion som gör det möjligt att dela en webbplats innehåll i sociala medier såsom 

Facebook och Twitter. För att kunna dela innehåll krävs det att man har ett konto på respektive 

socialt nätverk. Delafunktionen syns som en ikon på webbplatsen. 

 

Gilla – En funktion som gör att användaren kan gilla en webbplats Facebooksida genom att ge 

den “tummen upp”. En webbplats kan ha en gilla-ikon på sin webbplats som är kopplad till dess 

Facebooksida. Det går då att gilla Facebook-sidan via webbplatsen. 

 

Land – I denna uppsats använder vi ordet land även när vi skriver om Storbritanniens riksdelar 

England, Skottland, Nordirland och Wales. Då dessa riksdelar ses som självständiga och har 

varsin huvudstad så ser vi dessa som jämförbara med exempelvis Irland (som är ett eget land och 

inte ingår i Storbritannien).  

 

Responsiv design – Med responsiv design menar vi att webbplatsens layout anpassar sig 

automatiskt efter skärmens storlek och upplösning. 

 

RSS – En teknik som gör att man kan prenumerera på webbplatser. När nytt material (såsom en 

nyhetsartikel, ett blogginlägg, ljud- eller videoklipp) publiceras på en webbplats, visas detta i 

prenumerantens RSS-flöde.6 

 

Tagga –  I denna uppsats används ordet “tagga” när vi skriver om Twitter och Instagram. I dessa 

applikationer kan användaren tagga andra användare som då får en notis om detta. I Instagram-

appen användaren man antingen tagga en annan användare direkt i en bild eller i bildtexten 

genom att skriva @ följt av användarnamn. Det senare alternativet fungerar likadant på Twitter. 

Användaren kan också använda sig av så kallade hashtags. En hashtag är ett ord som inleds med 

tecknet #, vilket gör att ordet blir en sökbar länk. Genom att klicka på länken eller söka på en 

viss hashtag, ser användaren alla publika inlägg/bilder/tweets där denna hashtag använts. 

 

                                                
6 Encyclopedia Britannica. RSS. http://global.britannica.com.till.biblextern.sh.se/EBchecked/topic/1508925/RSS 
(Hämtad 2014-11-25). 
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Turistwebbplats – Med turistwebbplats menar vi ett resmåls officiella webbplats (med egen 

domän) som riktar sig till turister. Ofta är det resmålets turistbyrå som står bakom  

turistwebbplatsen. 

 

Wiki – En databas för att skapa och söka information. En wiki bygger på kollektiv intelligens 

och kollaboration. Vem som helst kan redigera informationen genom en webbläsare – inga 

speciella behörigheter behövs. Den mest kända wikin är online-encyklopedin Wikipedia.7 

 

Wikitravel – Wikitravel nås via wikitravel.org och är en reseguide på Internet. Innehållet på 

Wikitravel skapas gemensamt av användare över hela världen.8 
  

                                                
7 Wikipedia. Wiki. http://en.wikipedia.org/wiki/Wiki (Hämtad 2014-12-12) 
8 Wikitravel. Wikitravel: Wikitravel på svenska. 2009-12-05. http://wikitravel.org/sv/Wikitravel:Svenska_Wikitravel 
(Hämtad 2014-12-15). 
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2. Tidigare forskning 
Sanna Johansson och Erika Winther skrev år 2012 en kandidatuppsats i ämnet medieteknik, där 

syftet var att ge en generell överblick av hur Sveriges kommuner använder webben som 

kommunikationskanal. De undersökte även om det fanns skillnader mellan stora och små 

kommuner.9 

 

Följande elva kriterier användes vid Johansson och Winthers studie: 

 

De tog fram en analysmodell som kategoriserade kommunernas turisthemsidor på en skala 

mellan Web 1.0 och Web 2.0 utifrån ovanstående kriterier. 

 

Resultatet visade att majoriteten av turistsidorna befann sig mellan Web 1.0 och Web 1.5. 

Medelvärdet var Web 1.3. Ingen av Sveriges kommuner uppnådde Web 2.0 genom sina 

turistwebbplatser. Det fanns även skillnader mellan stora och små kommuner och de större 

kommunerna hade kommit längst i webbutvecklingen.10 

 

                                                
9 Johansson & Winther, op cit. 
10 Ibid 

1. Har kommunen en turisthemsida? 

2. Går det att dela webbplatsen genom Facebook? 

3. Går det att dela webbplatsen genom Twitter? 

4. Är webbplatsen kopplad till kommunens Facebooksida? 

5. Är webbplatsen kopplad till kommunens Twitter? 

6. Går det att prenumerera på webbplatsen genom RSS? 

7. Använder webbplatsen video (till exempel YouTube) som kommunikationskanal? 

8. Finns kommunen på wikitravel.org? 

9. Sker det social interaktion på webbplatsen (genom till exempel kommentarsfält)? 

10. Finns det en blogg på webbplatsen? 

11. Kan användare vara med och påverka innehållet på webbplatsen (genom att till 

exempel lägga till egna bilder och egen information)? 
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3. Teori 

3.1 Web 1.0 
Web 1.0 är som Internet såg ut i dess begynnelse, innan Web 2.0. Det som främst skiljer Web 1.0 

från Web 2.0 är avsaknaden av användargenererat innehåll. Användaren kan varken påverka 

webbplatsens innehåll eller publicera eget innehåll såsom bilder, videoklipp eller kommentarer. 

Användaren kan ses som en konsument snarare än medskapare.11 

 

Cormode och Krishnamurthy menar att det kan vara svårt att kategorisera en webbplats som 

antingen Web 1.0 eller 2.0 – många hamnar någonstans mittemellan. I en studie från 2008 ansåg 

de exempelvis att Friendster (som på den tiden var ett socialt nätverk likt MySpace och 

Facebook) kunde kategoriseras som Web 1.5 eftersom användaren inte hade tillräckligt med 

möjlighet att påverka eller interagera med innehållet.12 

3.2 Web 2.0 
De första Web 2.0-webbplatserna kom kring 2003–2004 och begreppet Web 2.0 myntades 

däromkring.13 I oktober 2004 hölls den första Web 2.0-konferensen, där O’Reilly och Battelle 

definierade vad de ansåg vara Web 2.0.14 Året därpå, 2005, publicerade O’Reilly en artikel på 

ämnet, och det är den definition han uttryckte i artikeln som kommit att bli vedertagen. 

 

Web 2.0 kallas också för den sociala webben, då den ger användarna möjlighet att generera och 

publicera innehåll.15 Det som utmärker Web 2.0 är samlandet av kollektiv intelligens, vilket sker 

genom användarengagemang. Online-encyklopedin Wikipedia och fotodelningssajten Flickr är 

två exempel som brukar nämnas när man talar om Web 2.0. Sociala medier är sprungna ur Web 

2.0 och är ett sätt att se på Web 2.0 i praktiken.16 Bloggar är också en viktig del av Web 2.0, 

liksom RSS-tekniken som gör det möjligt att prenumerera på en webbplats.17 

                                                
11 Cormode, Graham & Krishnamurthy, Balachander. Key differences between Web 1.0 and Web 2.0. First Monday, 
Vol 13, nr 6. 2008-06-02. http://firstmonday.org/ojs/index.php/fm/article/view/2125/1972 (Hämtad 2014-12-05). 
12 Cormode & Krishnamurthy, op cit. 
13 Ibid 
14 O’Reilly, Tim. What is Web 2.0. 2005-09-30. http://www.oreilly.com/pub/a/web2/archive/what-is-web-
20.html?page=2 (Hämtad 2014-11-25). 
15 Boulos, Kamel N. Maged & Wheeler, Steve. The emerging Web 2.0 social software: an enabling suite of sociable 
technologies in health and health care education. Health Information & Libraries Journal, no. 24 (2007) s. 2. 
16 Macnamara, Jim. Public communication practices in the Web 2.0 - 3.0 mediascape: The case for PRevolution. 
PRism. 2010. s. 2. http://www.prismjournal.org/fileadmin/Social_media/Macnamara.pdf.  
17 O’Reilly, op cit. 
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Ett annat kännetecken för Web 2.0 är applikationer som är oberoende av vilken plattform man 

använder dem på. O’Reilly nämner musiktjänsten iTunes som ett exempel på en applikation som 

fungerar på flera plattformar.18 

 

I rapporten Svenskarna och Internet 2014 framgår det att användandet av mobil teknik (smarta 

telefoner och surfplattor) ständigt ökar. Framförallt är det användandet av surfplattor som ökat de 

senaste åren. 2014 har 53 procent av den svenska befolkningen (12+ år) tillgång till en surfplatta, 

vilket är en kraftig ökning med 48 procentenheter sedan 2011. I rapporten framgår det även att 

en ökande andel av Internettiden ägnas mobilen; nu upptas 29 procent av den totala Internettiden 

av mobilen.19 

 

Responsiv design innebär att en webbplats layout automatiskt anpassar sig efter skärmstorlek.20 

En webbplats vars layout automatiskt anpassar sig till mindre skärmar underlättar för användare 

av smarta telefoner och surfplattor. 

3.3 Turism på Internet 
Internet utgör den viktigaste källan till information idag och år 2014 söker 78 procent av 

Sveriges Internetanvändare information om resor minst en gång om året.21 Sjöberg menar att 

turistnäringen har mycket att vinna på en digital närvaro. Det är ett effektivt sätt att nå en stor 

publik och dessutom är det gratis att använda digitala kommunikationskanaler såsom Facebook, 

Twitter och YouTube.22 

 

Hellman och Bergman skriver att den tvåvägskommunikation som sker på Internet kallas för 

Travel 2.0 i turism- och resesammanhang.23 Internet spelar en allt större roll för marknadsföring 

och kommunikation i turism- och resebranschen och en ökande del av turistnäringens affärer 

sker via Internet.24 De skriver vidare att turistnäringen rekommenderas att använda sig av sociala 

medier då dessa ger ökade möjligheter till interaktion, dialog och utbyte av erfarenheter. 

                                                
18 Ibid 
19 Findahl, op cit. s. 14-15. 
20 Glassman, Nancy R. & Shen, Phil. One Site Fits All: Responsive Web Design. Journal of Electronic Resources in 
Medical Libraries, Volume 11, Issue 2 (2014): s. 78-90. 
21 Findahl, op cit. s. 37-38. 
22 Sjöberg, Anders. Internet för turism & event, 1:a uppl. Strategiförlaget, 2009, s. 32. 
23 Hellman, Peter & Bergman, Kristina. Kommunicera turism på nätet. Rapport 0036, Tillväxtverket: s. 17. Stockholm : 
Tillväxtverket, 2009. 
24 Hellman & Bergman, op cit. s. 5. 
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Hellman och Bergman nämner Facebook, Twitter, LinkedIn och YouTube som några av de 

största inom genren.25 Sett till antalet aktiva användare är Facebook störst; 1,35 miljarder 

medlemmar är aktiva på det sociala nätverket minst en gång i månaden.26 Twitter är minst i 

sammanhanget med 284 miljoner aktiva användare per månad.27 

 

Hellman och Bergman poängterar vikten av att turistnäringens aktörer förstår och möter sina 

kunder på webben, eftersom det ofta är där kunder och företag möts för allra första gången. 

Samtidigt menar de att turistnäringen kännetecknas av bristande kunskaper och knappa resurser 

när det kommer till att använda webben som kommunikationskanal.28 Framförallt är det små och 

medelstora företag som saknar kunskap vad gäller Internet.29 

3.3.1 För- och nackdelar med användargenererat innehåll 
Berthon et al. menar att Web 2.0 och sociala medier har inneburit ett maktskifte, där makten har 

gått från företagen till dess kunder. Att makten finns hos kunderna har både för- och nackdelar 

då det kan slå åt båda hållen.30 

 

Barreda och Bilgihan skriver att konsumenter är intresserade av vad andra konsumenter har att 

säga. Detta kallas word-of-mouth (WOM) eller på svenska mun-till-mun-kommunikation. WOM 

i form av recensioner, kommentarer och betyg har stor inverkan på potentiella kunder. Positiv 

WOM är därför ett kraftfullt och effektivt sätt att marknadsföra ett varumärke och värderas högt 

av experter inom marknadsföring.31  

 

Nackdelen med WOM är att en missnöjd kund kan innebära en katastrof för ett företag och dess 

varumärke. Ett känt exempel är “United Breaks Guitars”. Dave Carroll hade flugit med United 

Airlines och till sin besvikelse upptäckt att bagagepersonalen hade haft sönder hans gitarr. Efter 

att ha haft kontakt med United Airlines kundtjänst i över ett år utan att ha lyckats få ut någon 

ersättning, skrev Carroll en låt och spelade in en musikvideo om händelsen. Han publicerade 

                                                
25 Ibid, s. 11. 
26 Facebook Newsroom. Company info – Statistics. http://newsroom.fb.com/company-info/ (Hämtad 2015-01-02) 
27 About Twitter. Twitter Usage. https://about.twitter.com/company (Hämtad 2015-01-02) 
28 Hellman & Bergman, op cit., s. 13. 
29 Ibid, s. 17. 
30 Berthon, Pierre R et al. Marketing meets Web 2.0, social media, and creative consumers: Implications for 
international marketing strategy. Business Horizons, Vol 55, issue 3 (2012), s. 261-271. 
http://www.sciencedirect.com.till.biblextern.sh.se/science/article/pii/S0007681312000080 (Hämtad 2014-12-22) 
31 Barreda & Bilgihan. An analysis of user-generated content for hotel experiences. s. 263-280.  
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musikvideon på YouTube och det dröjde inte länge innan traditionella medier uppmärksammade 

Carrolls historia. Den negativa uppmärksamheten fick kännbara konsekvenser för United 

Airlines då detta ledde till att deras aktie sjönk dramatiskt.32 

3.4 Turistnäringens ekonomiska betydelse 
 

Länder (i storleksordning 
baserat på turistintäkter) 

Turistintäkter 201333  Turismens andel av 
nationernas totala BNP 2013 
(i procent) 
 

1. England 580,034  4,035 

2. Sverige 98,336  2,737 

3. Norge 83,538  2,739 

4. Skottland 64,940 4,841 

5. Danmark 45,842 1,943 

6. Wales 37,244 6,345 

7. Irland 34,346 2,247 

8. Nordirland 8,448 2,449 

Tabell 1 visar turismens ekonomiska betydelse för respektive land i studien. 

I denna studie vill vi även undersöka om det finns ett samband mellan de respektive ländernas 

turistintäkter och deras turistwebbplatser (i förhållande till Web 2.0). Vi har därför tagit reda på 

hur mycket de respektive länderna tjänade på turistnäringen år 2013, se tabell 1. För att få en 

                                                
32 Berthon et al. op cit, s. 261-271.  
33 I miljarder SEK (omräknat från respektive inhemsk valuta mha valutaomvandlaren på valuta.se 2015-01-08). 
34 Visit Britain. Tourism: jobs and growth – The economic contribution of the tourism economy in the UK, s. 13. (2013) 
http://www.visitbritain.org/Images/Final%20proof%2015%20Nov_tcm29-39296.pdf (Hämtad 2015-01-07). 
35 Visit Britain, op cit. s. 13. 
36 World Travel and Tourism Council Data, op cit. 
37 Ibid 
38 Ibid  
39 Ibid 
40 Visit Britain. op cit. s. 15.  
41 Ibid, s. 15. 
42 World Travel and Tourism Council Data, op cit. 
43 Ibid  
44 Visit Britain. op cit. s. 15. 
45 Ibid, s. 15. 
46  World Travel and Tourism Council Data, op cit. 
47 Ibid. 
48 Visit Britain. op cit. s. 15. 
49 Ibid, s. 15. 
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uppfattning om vilken betydelse turismen har för ländernas totala ekonomi, har vi även 

undersökt hur stor andel turismen utgjorde av ländernas totala bruttonationalprodukt (BNP) 

samma år.  
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4. Metod 

4.1 Observationsstudie 
Liksom Johansson och Winther, har vi använt observation som metod. Observationen har till stor 

del utgått från det observationsschema som Johansson och Winther tog fram, dock har ett av 

kriterierna bytts ut. Detta diskuteras vidare under rubrik 4.1.1 Val av kriterier.  

 

Observationen som genomfördes var en strukturerad kvantitativ observation.50 De kriterier som 

undersöktes var tydligt formulerade som frågor och innehållet på webbplatserna genomsöktes 

efter svar på dessa. Kriterierna frågade efter ett specifikt innehåll, som antingen fanns eller inte 

fanns. Detta gjorde att resultatet blev detsamma oavsett vem det var som utförde observationen, 

då frågorna inte behövde tolkas eller värderas. Vi har metodiskt gått igenom webbplatserna för 

att kunna avgöra om kriterierna uppfyllts eller inte. För att undersöka kriteriet “Är webbplatsen 

responsiv?” har webbplatserna även besökts via en smartphone.  

 

Följande kriterier har undersökts: 

 

                                                
50 Bell, Judith. Introduktion till forskningsmetodik 4 upplagan. s.191. Studentlitteratur AB, Lund. 2010.  

1. Har resmålet en turistwebbplats? 

2. Går det att dela webbplatsen via Facebook (finns det en “dela-ikon”)? 

3. Går det att dela webbplatsen via Twitter (finns det en “dela-ikon”)? 

4. Är webbplatsen kopplad till en Facebooksida (finns det en “gilla-ikon”)? 

5. Är webbplatsen kopplad till ett Twitterkonto (finns det en “följa-ikon”? 

6. Går det att prenumerera på webbplatsen via RSS? 

7. Använder webbplatsen video som kommunikationskanal? 

8. Sker det social interaktion på webbplatsen, till exempel via kommentarsfält? 

9. Finns det en blogg på webbplatsen? 

10. Kan användaren vara med och påverka innehållet på webbplatsen, genom att till 

exempel ladda upp egna bilder eller lägga till egen information? 

11. Är webbplatsen responsiv? 
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Varje kriterium i observationen är värt ett poäng. Om endast det första kriteriet (Har resmålet en 

turistwebbplats?) uppfylls, kategoriseras webbplatsen som Web 1.0. För att de resterande 

kriterierna ska kunna uppfyllas, krävs naturligtvis att det första kriteriet har uppfyllts. Kriterierna 

är därefter oberoende av varandra. Vi placerar resultaten på en skala mellan 1.0 och 2.0. De 

resmål som inte har någon turistwebbplats får 0.0, alltså ingen poäng alls och placerar sig 

därmed utanför skalan.  

 

I studien utförd av Johansson och Winther valde de att illustrera analysmodellen som en trappa. 

Vi har valt att inte använda denna då vi anser att en trappa är missvisande eftersom de olika 

stegen inte är beroende av varandra (med undantag av det första kriteriet “Har resmålet en 

turistwebbplats?” som måste uppfyllas för att resten av kriterierna ska kunna uppnås). 

4.1.1 Val av kriterier 
Vi har till största del valt att använda samma kriterier som Johansson och Winther använde i sin 

studie. Johansson och Winther motiverade sitt val av kriterier genom att hänvisa till Boulos och 

Wheeler som menar att medskapande, social interaktion, bloggar och RSS är centrala delar av 

Web 2.0. Vi håller med om detta och har därför valt att behålla merparten av kriterierna. Vi har 

dock valt att plocka bort ett av kriterierna som Johansson och Winther använde, och lagt till ett 

annat som vi saknade. 

 

I Johansson och Winthers studie ingick kriteriet “Finns kommunen på wikitravel.org?” men i vår 

studie har vi valt att exkludera Wikitravel. Wikistrukturen är en viktig aspekt inom Web 2.0, men 

huruvida ett resmål finns med på Wikitravel eller ej säger ingenting om dess turistwebbplats – 

vilket är studiens huvudsakliga fokus. Vi har alltså inte gjort samma bedömning gällande detta 

kriterium. Vi anser istället att den aspekt av wiki som gör det till en sådan viktig del av Web 2.0 

är det faktum att det är användarna själva som skapar och påverkar innehållet. I 

observationsschemat finns användarens möjlighet att påverka innehållet med som ett eget 

kriterium (se kriterium nummer 10 ovan). Detta innebär att den aspekt av wiki som kan och bör 

undersökas finns med, dock utformad på ett annat sätt än om själva resmålet är representerat på 

Wikitravel.  
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Vi valde att lägga till kriteriet “Är webbplatsen responsiv?” eftersom O’Reilly menar att det är 

viktigt för applikationer att vara oberoende av plattform för att kunna räknas som Web 2.0.51 

Med dessa två ändringar gjorda (samt ett annat urval, se nästa rubrik) är vår undersökning alltså 

inte identisk med den som gjordes av Johansson och Winther, dock har vi använt oss av samma 

metod. 

4.2 Urval 

4.2.1 Val av resmål 
De webbplatser som observerats är turistwebbplatser för de 15 mest populära resmålen i åtta 

olika länder. De delar av världen som undersökts är Skandinavien samt Storbritannien och 

Irland. Anledningen till att det är dessa platser som undersökts är för att vi anser de vara 

jämbördiga ekonomiskt och kulturellt. De sidor som observerats tillhör alltså de 15 mest 

populära resmålen i Sverige52, Norge53, Danmark54, England55, Nordirland56, Skottland57, 

Wales58 och Irland59. 

 

Vi har valt att observera 15 resmål per land för att komma upp i ett antal som kan analyseras på 

ett representativt sätt. Genom att analysera 120 webbplatser kan vi ange frekvens och även ange 

resultaten i procent.60 Anledningen till att vi valde de 15 populäraste platserna istället för 15 

stycken slumpvist utvalda platser är att det ger oss möjlighet att göra rättvisa jämförelser vilket 

inte hade varit möjligt om urvalet hade skett slumpvist. De platser som är populärast resmål är 

dessutom mest troliga att ha turistwebbplatser. 

 

                                                
51 O’Reilly, op cit. 
52 TripAdvisor. Populära resmål i Sverige. http://www.tripadvisor.se/Tourism-g189806-Sweden-Vacations.html 
(Hämtad 2014-11-20) 
53 TripAdvisor. Populära resmål i Norge. 
http://www.tripadvisor.se/Tourism-g190455-Norway-Vacations.html (Hämtad 2014-11-20) 
54 TripAdvisor. Populära resmål i Danmark.  
http://www.tripadvisor.com/Tourism-g189512-Denmark-Vacations.html (Hämtad 2014-11-20) 
55 TripAdvisor. Popular destinations in England. http://www.tripadvisor.ca/Tourism-g186217-England-Vacations.html 
(Hämtad 2014-11-21) 
56 TripAdvisor. Populära resmål i Nordirland. http://www.tripadvisor.se/Tourism-g186469-Northern_Ireland-
Vacations.html (Hämtad 2014-11-21) 
57 TripAdvisor. Populära resmål i Skottland. http://www.tripadvisor.com/Tourism-g186485-Scotland-Vacations.html 
(Hämtad 2014-11-21) 
58 TripAdvisor. Populära resmål i Wales. http://www.tripadvisor.se/Tourism-g186425-Wales-Vacations.html (Hämtad 
2014-11-21) 
59 TripAdvisor. Populära resmål i Irland. http://www.tripadvisor.se/Tourism-g186591-Ireland-Vacations.html 
(Hämtad 2014-11-20). 
60 Trost, Jan. Enkätboken. Andra upplagan. Lund: Studentlitteratur. 2001, s. 22. 
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Vilka som är de 15 populäraste resmålen har utlästs via TripAdvisor, som har en topplista för 

varje land. Topplistorna bygger på betyg och recensioner från TripAdvisors egna användare.61 

Anledningen till att denna information hämtades från TripAdvisor är för att det är en webbplats 

där användarna själva betygsätter resmålen. Den data som finns på webbplatsen bör alltså spegla 

hur verkligheten ser ut. Ett annat alternativ hade varit att utgå från antalet turister, men det skulle 

bli problematiskt då länderna baserar sin turiststatistik på olika grunder. Norge räknar till 

exempel inte antal turister, utan antal incheckningar på hotell.62 Detta gör en jämförelse mellan 

de olika ländernas siffror nästintill omöjlig att genomföra på ett korrekt sätt. Vi ansåg det vara 

mer tillförlitligt att använda samma källa för samtliga resmål.  

4.2.2 Avgränsningar  
Den första avgränsningen som gjordes var att datainsamlingen endast skedde med hjälp av 

observation. Anledningen till detta är att tidsbegränsningen för denna uppsats endast tillåter en 

huvudsaklig datainsamlingsmetod.63 Det hade inte heller varit möjligt att besvara 

frågeställningen med någon annan metod. 

 

Vi valde även att avgränsa observationen på olika sätt. I de fall där det länkades till innehåll på 

externa webbplatser, valde vi att bortse från det innehållet. För att kriteriet som handlade om 

video skulle uppfyllas krävdes alltså att videoklipp fanns på själva turistwebbplatsen 

(“embedded”) och inte via till exempel en länk till YouTube. Anledningen till dessa 

avgränsningar är att fokus har legat på själva turistwebbplatsen – inte företaget eller 

organisationen som står bakom den. Detta innebär alltså att det är irrelevant ifall det finns en 

länk till en YouTube-kanal som i sin tur har videoinnehåll. Det är heller inte relevant med det 

innehåll som finns på en annan, extern webbplats, till exempel om turistwebbplatsen länkar till 

en annan webbplats med en blogg. I dessa fall har vi valt att se kriteriet som efterfrågar en blogg 

på webbplatsen som icke uppfyllt.  

4.3 Metodkritik 
Något som upptäcktes under datainsamlingen var det faktum att kriterierna som gäller sociala 

medier kunde ha varit utformade på ett mer givande sätt. Till exempel undersöks inte ifall 
                                                
61 Hunter, Marnie. Travelers’ choice: World’s top 25 destinations. CNN. 2014-04-08. 
http://edition.cnn.com/2014/04/08/travel/top-world-destinations-tripadvisor/ (Hämtad 2014-12-11) 
62 Visit Norway. Turism i Norge – Statistik. 2014-10-03. http://www.visitnorway.com/se/media--press/fakta-om-
norge/turism-i-norge/ (Hämtad 2015-01-15) 
63 Bell, op. cit. s.116. 
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webbplatsen är ansluten till de sociala medierna Instagram, Google+ eller YouTube. Detta gör att 

resultatet kan bli missvisande, då dessa kan ses som lika viktiga som Twitter eller Facebook som 

är de sociala medier vi har haft med i våra kriterier. Anledningen till att Twitter och Facebook 

har ingått i kriterierna är att det är dessa som finns i den tidigare undersökningsmodellen av 

Johansson och Winther.64 De hänvisar till Hellman och Bergman, som anser att Twitter och 

Facebook är två av de sociala nätverk som man bör använda sig av när man kommunicerar 

turism på Internet.65 

 

En nackdel med att använda TripAdvisor som källa för vilka städer som är de mest populära 

resmålen i respektive land, är att det kan ske ett visst bortfall då alla turister inte betygsätter de 

städer som de besöker. En annan faktor som kan ses som ett bortfall är de människor som reser 

som turister i sitt eget land, då man kan tänka sig att de vanligtvis inte betygsätter platser som de 

har besökt inom det egna landets gränser.  

 

Vi har endast observerat resmålens turistwebbplatser. Några av de undersökta kriterierna rör 

sociala medier och där har vi endast undersökt om dessa sociala medier förekommer på 

webbplatsen. Resmålen kan alltså vara representerade på Facebook och/eller Twitter utan att 

detta syns på webbplatsen. Vi har inte gått in på de respektive sociala medierna och sökt efter 

resmålen där. (Se under rubrik 3.2.3 Avgränsningar). 

 

Vi reserverar oss för eventuella ändringar som kan ha skett på de undersökta webbplatserna 

sedan observationen utfördes under vecka 47-48 år 2014. 
  

                                                
64 Johansson & Winther, op cit. 
65 Hellman & Bergman, op cit. 
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5. Resultat 
Undersökningen visar att 115 av de 120 resmål som ingår i studien har en turistwebbplats. 

Resultaten för varje enskild turistwebbplats finns i Bilaga 1. Det totala medelvärdet för samtliga 

turistwebbplatser i undersökningen är 1.4 och även medianen är 1.4. Resultat uppdelat på land 

finns under rubrik 5.2 Resultat för respektive land. Ingen av webbplatserna i undersökningen 

uppnår Web 2.0 eller 1.9. Fyra resmål i undersökningen har turistwebbplatser som uppnår Web 

1.8. Dessa resmål är Aberdeen, London, Birmingham och Blackpool, varav de tre sistnämnda 

ligger i England. Wales och Nordirland utmärker sig genom att ligga betydligt lägre på skalan än 

övriga länder. Fem resmål som ingår i studien har visat sig sakna en turistwebbplats och 

kategoriseras därför som Web 0.0. Dessa är Navan i Irland, Bushmills och Ballycastle i 

Nordirland samt Rhyl och Bangor i Wales. 

5.1 Hur mycket Web 2.0 är resmålens webbplatser? 
 

 
 
Diagram 1 visar var samtliga observerade resmål befinner sig i webbutvecklingen. 

25 resmål har webbplatser som kategoriseras som Web 1.6, vilket gör Web 1.6 till det enskilt 

vanligaste resultatet. Fem resmål uppnår inte något av kriterierna eftersom de saknar 

turistwebbplats, och kategoriseras därför som Web 0.0. Dessa resmål finns endast med för en 

korrekt uträkning av statistik och resultat. Inget resmål uppnår samtliga kriterier, vilket innebär 

att inget resmåls turistwebbplats är Web 2.0. 
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Som diagram 1 visar, befinner sig hälften (60 st) av turistwebbplatserna mellan Web 1.4 och 

Web 1.6. Endast 15 webbplatser placerar sig högre än så och kategoriseras som Web 1.7 (elva 

stycken) och Web 1.8 (fyra stycken). 

5.2 Resultat för respektive land 

5.2.1 Skandinavien 
 Sverige Norge Danmark 

Medelvärde 1.4 1.4 1.5 

Median 1.3 1.4 1.5 

Tabell 2. Visar studiens resultat över de skandinaviska länderna. 

Som tabell 2 visar är resultaten inom Skandinavien väldigt jämna. Medelvärdet skiljer sig endast 

med en punkt mellan länderna, där Sverige och Norge är Web 1.4 medan Danmark är Web 1.5. 

Medianen skiljer sig med två punkter, där Sverige har lägst poäng (1.3), Danmark har högst (1.5) 

och Norge hamnar däremellan (1.4). 

5.2.2 Storbritannien och Irland 
 England Skottland Wales Nordirland Irland 

Medelvärde 1.5 1.4 1.1 1.1 1.4 

Median 1.6 1.4 1.2 1.1 1.6 

Tabell 3. Visar studiens resultat över Storbritannien och Irland. 

Storbritanniens medelvärden skiljer sig med fyra punkter mellan de lägsta (Wales och Nordirland 

med 1.1) och det högsta (England med 1.5).  

5.3 Social interaktion 
Av de 115 undersökta webbplatserna är det endast ett fåtal som erbjuder möjlighet till social 

interaktion. På 14 webbplatser sker social interaktion via kommentarsfält och på lika många kan 

användaren påverka innehållet (notera att det inte behöver röra sig om samma webbplatser). På 

101 av 115 turistwebbplatser kan användaren alltså inte interagera med eller påverka 

webbplatsens innehåll. 

 

Det vanligaste sättet som användaren kan påverka innehållet på är genom att tagga resmålet i en 

tweet eller en bild på Instagram eller Flickr, så att dessa syns i Twitter- eller bildflöden på 
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webbplatsen. Gästböcker förekommer på två turistwebbplatser (dock noterades att dessa var fulla 

av spamkommentarer). Skottland är det land som uppfyller detta kriterium flest gånger, på 5 av 

15 webbplatser. Nordirland och Wales uppfyller inte detta kriterium på någon av sina sidor. I 

Skandinavien är det 1–2 webbplatser per land som uppfyller kriteriet. 

 

Kommentarsfält förekommer inte på någon av England eller Nordirlands turistwebbplatser. 

Wales och Skottland har kommentarsfält på endast en av sina turistwebbplatser. Det land som 

har flest sidor med kommentarsfält är Sverige som har detta på fyra webbplatser. Norge och 

Danmark har tre webbplatser vardera med kommentarsfält. 

5.4 Sociala medier 

5.4.1 Facebook och Twitter 

5.4.1.1 Dela 
På drygt hälften (66 st) av turistwebbplatserna finns ikoner som möjliggör delning av innehåll 

via Facebook och Twitter. Resultaten för Facebook och Twitter är exakt lika, eftersom att alla 

webbplatser som har en delafunktion för Facebook även har det för Twitter och vice versa.  

 

Danmark utmärker sig genom att vara det enda landet där samtliga undersökta turistwebbplatser 

har en delafunktion. Skandinavien och Irland har överlag ett högt resultat medan Storbritannien 

har ett mer varierande, men överlag lågt resultat. 

5.4.1.2 Gilla på Facebook eller följa på Twitter 
Det är vanligare att turistwebbplatserna har en länk till en Facebooksida än till ett Twitterkonto. 

92 av de 115 observerade webbplatserna är kopplade till en Facebooksida, vilket utgör 80 

procent. 69 av 115 observerade webbplatser är kopplade till ett Twitterkonto, vilket utgör 60 

procent. 
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Diagram 2 visar hur många resmål som finns på Facebook och Twitter. 

Det finns med andra ord en del resmål som har en koppling till en Facebooksida men inte till ett 

Twitterkonto. Den enda platsen som tvärtom har koppling till ett Twitterkonto utan att ha 

koppling till en Facebooksida är Limerick i Irland. Överlag är resultaten jämna mellan de olika 

länderna, men Danmark utmärker sig då alla de danska resmålens turistwebbplatser är kopplade 

till en Facebooksida. 

5.4.2 Video som kommunikationskanal 
På 38 procent (44 st) av de 115 observerade webbplatserna används video som 

kommunikationskanal. I de flesta fall rör det sig om videoklipp från resmålets officiella 

YouTube-konto, men även klipp via videotjänsten Vimeo förekommer. På en av webbplatserna 

finns en realtidsfilm från resmålet där tittaren kan följa vad som sker på platsen. 

 

Videoinnehåll på sidorna är med andra ord inte så vanligt förekommande. De länder som 

uppfyller detta kriterium flest gånger är Irland (8 st), Danmark (9 st) och England (12 st). Sverige 

uppfyller detta kriterium endast en gång, på Norrköpings turistwebbplats. Sverige har därmed 

lägst resultat på denna punkt. De resterande länderna har videoinnehåll på två till fem 

turistwebbplatser. Resultatet på denna punkt är alltså väldigt utspritt.  
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5.4.3 Blogg och RSS 
En fjärdedel av turistwebbplatserna (29 st) har en blogg. Irland och England är överlägsna på 

denna punkt; båda dessa har sju turistwebbplatser med bloggar. En del av bloggarna är dock 

dåligt uppdaterade  – under observationen upptäcktes bland annat en blogg som inte uppdaterats 

på två år. De skandinaviska länderna samt Wales är de länder som minst uppfyller detta 

kriterium. Sverige har endast blogg på en av de 15 webbplatser som observerats. Resten av 

Skandinavien samt Wales har bloggar på två av sina 15 turistwebbplatser.  

 

Vi studerade även hur många turistwebbplatser som erbjuder användaren möjlighet att 

prenumerera via RSS, vilket 12 procent (14 st) gör. Resultatet är lågt för nästan alla länder. 

Varken Skottland, Danmark eller Sverige har någon webbplats som erbjuder prenumeration via 

RSS. Norge är det land där flest webbplatser (5 av 15) uppfyller detta kriterium.  

5.5 Responsiv design 
Resultatet visar att 57 procent (66 st) av turistwebbplatserna har en mobilanpassad version av sin 

webbplats. 

 

Diagram 3 visar antalet responsiva turistwebbplatser för varje land. 

Responsiviteten på sidorna skiljer sig relativt mycket mellan de olika länderna. Vissa länder har 

detta på flera webbplatser, då ofta med liknande grafiska lösningar. Danmark är det enda land 

som uppfyller detta kriterium på alla webbplatser. Även Sverige och Norge har ett högt resultat 

med elva respektive nio sidor med responsiv design. Nordirland har tre sidor med responsiv 
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design, och hamnar därmed i botten gällande detta kriterium. Resten av Storbritanniens länder 

har ett medelhögt resultat med mellan sex och tio resmål med responsiv design på sidorna. Av de 

irländska turistwebbplatserna har endast fyra webbplatser responsiv design. 

5.6 De kriterier som uppfylls av flest respektive minst antal 
turistwebbplatser 
92 webbplatser är kopplade till Facebook, vilket gör det till det kriterium som uppfylls av flest 

webbplatser i undersökningen. De kriterier som uppfylls minst är möjligheten att prenumerera 

via RSS, interagera med webbplatsen (via exempelvis kommentarsfält) samt att påverka 

innehållet. Dessa tre kriterier uppfylls endast 14 gånger vardera. 
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6. Analys och diskussion 
Studien visar att 115 av 120 undersökta resmål har en turistwebbplats. Hellman och Bergman 

menar att turistnäringen har mycket att vinna på en digital närvaro, så det är positivt att så många 

som 96 procent av de undersökta resmålen har en turistwebbplats.  

 

När man ser på hur långt webbplatserna har kommit i sin webbutveckling, visar resultatet i 

undersökningen att ingen av de webbplatser som undersökts uppnår Web 2.0. Det som är viktigt 

för att en webbplats ska räknas som Web 2.0 uppfylls till viss del. Användaren bör ha möjlighet 

att påverka innehållet på sidan och på så sätt kunna räknas som medskapare mer än konsument. 

Detta uppfylls alltså inte helt på de webbplatser som undersökts, även om användaren i viss mån 

kan påverka innehållet på vissa sidor. Dock krävs det mer än en generell överblick av 

webbplatserna för att kunna definiera precis hur Web 2.0 webbplatserna är. Det går alltså inte 

bara att se till ett definierat kriterium, som till exempel om användaren kan ses som medskapare, 

för att kunna avgöra om sidan är Web 2.0 eller inte. Man måste gå djupare och se till flera 

mindre, mer exakta kriterier för att kunna avgöra detta. 

 

Cormode och Krishnamurthy menar att det kan vara svårt att kategorisera en webbplats som 

antingen Web 1.0 eller 2.0 – de flesta hamnar någonstans mittemellan. Detta visar sig också i 

våra resultat, då hälften av turistwebbplatserna placerar sig mellan Web 1.4 och Web 1.6. 

 

Överlag är turistwebbplatsernas resultat lägre än vad vi hade förväntat oss. Med tanke på att de 

första Web 2.0-webbplatserna kom för drygt tio år sedan, anser vi att turistwebbplatserna borde 

ha kommit längre i webbutvecklingen. 

6.1 Uppnås kriterierna för Web 2.0? 
Ingen webbplats uppnår Web 2.0 eller 1.9. Fem resmål uppnår inte något av kriterierna eftersom 

de saknar turistwebbplats, och kategoriseras därför som Web 0.0. Medelvärdet är 1.4, vilket är 

lågt men beror till stor del på Wales och Nordirlands låga resultat. 

 

Angående de fem resmål som saknar turistwebbplats, kan vi inte se något mönster som skulle 

kunna förklara varför det rör sig om just dessa resmål. I Nordirland respektive Wales saknar 2 av 

15 resmål en turistwebbplats, vilket givetvis drar ner snittet för dessa länder. 
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6.1.1 Skillnader och likheter mellan länder 

6.1.1.1 Skandinavien kontra Storbritannien och Irland 
 

 Skandinavien Storbritannien och Irland 

Medelvärde 1.4 1.3 

Median 1.5 1.4 

Tabell 4. Visar studiens resultat över Skandinavien kontra Storbritannien och Irland. 

Medelvärdet för Skandinaviens turistwebbplatser är 1.4 kontra Storbritannien och Irlands 1.3. 

Medianen är 1.5 respektive 1.4. I en jämförelse mellan Skandinavien, Storbritannien och Irland 

är resultaten väldigt lika. Vi kan konstatera att Skandinavien har fått snäppet högre resultat men 

att det inte rör sig om någon större skillnad. Detta är inte ett oväntat resultat då de undersökta 

länderna är kulturellt och ekonomiskt jämbördiga. Vissa delar av Storbritannien visar dock på ett 

något lägre resultat än de andra länderna. De länder som står ut är Wales och Nordirland, som 

har betydligt lägre resultat än övriga länder i undersökningen. Detta diskuteras vidare under nästa 

rubrik.  

6.1.1.2 Samband mellan turistintäkter och turistwebbplatser 
 

 
Figur 1 visar en lista över ländernas turistintäkter samt resultatet från studien. 

Ländernas intäkter från turistnäringen speglas till viss del i deras placeringar på Web 2.0-skalan. 

England är det land som tjänar överlägset mest på sin turism och England är också det land som 

(tillsammans med Danmark) placerar sig högst i vår studie med ett resultat på Web 1.5. Värt att 

notera är också att tre av de fyra resmål som uppnått högst resultat (Web 1.8) ligger i England.  
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På samma vis kan vi se att Nordirland placerar sig i botten i båda listorna, se figur 1. Nordirlands 

turistintäkter uppgår till betydligt mindre summor än resterande länders, och får även det lägsta 

resultatet Web 1.1 (tillsammans med Wales). Hellman och Bergman menar att det framförallt är 

små och medelstora företag som saknar kunskap vad gäller Internet. Om vi likställer länder med 

företag, kan detta förklara varför Nordirland placerar sig i botten.  

 

Att Wales placerar sig lågt på skalan tillsammans med Nordirland är anmärkningsvärt med tanke 

på att Wales tjänar mer än fyra gånger mer än Nordirland på sin turism. Wales turistintäkter 

utgör 6,3 procent av landets totala BNP, vilket är väldigt högt om man jämför med de övriga 

länderna. I till exempel Sverige utgör turistintäkterna endast 2,7 procent av landets totala BNP. 

Detta indikerar att turismen har stor betydelse för Wales ekonomi. Med tanke på att Hellman och 

Bergman skriver att en ökande del av turistnäringens affärer sker via Internet66 anser vi att Wales 

har all anledning att satsa mer på sina turistwebbplatser.  

 

I övrigt går det inte att se en tydlig korrelation mellan ländernas turistintäkter och deras 

turistwebbplatser. En del länder har fått samma resultat i Web 2.0-skalan trots att intäkterna 

skiljer sig markant. Till exempel är både England och Danmark Web 1.5 trots att England tjänar 

mer än tio gånger mer på sin turism och fyra länder har uppnått Web 1.4 trots markanta 

skillnader i turistintäkter. Undersökningens resultat speglas alltså till viss del av turistintäkterna, 

men inte helt och hållet. Våra undersökningskriterier hade behövt vara fler för att få fram ett 

resultat som skulle kunna jämföras mer ingående med turistintäkterna.  

6.2 Social interaktion 
Möjligheten till social interaktion saknas på 89 procent av webbplatserna. Berthon et al. menar 

att det finns risker med att låta användarna påverka innehållet, vilket kan förklara varför så få 

resmål erbjuder den möjligheten. Gemensamt för webbplatserna där användarna faktiskt kan 

påverka innehållet är att detta sker via sociala medier. Användarna kan använda resmålets 

hashtag och tagga resmålet i bilder eller tweets vilket gör att dessa syns i flöden på webbplatsen. 

Det är en slags “medelväg” som resmålen använder sig av. Genom detta tillvägagångssätt ger 

man användarna en möjlighet att påverka webbplatsen utan att ge dem total frihet. Om 

                                                
66 Hellman & Bergman, op cit, s. 5. 
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användarna måste gå via sociala medier tvingas de att ta ansvar för det innehåll som de 

producerar – och det blir dessutom tydligare för webbplatsens besökare vilka avsändarna är. 

 

Både funktionen som gör det möjligt för användaren att påverka innehållet på webbplatsen i 

form av till exempel bilder, samt kommentarsfunktionen som finns på vissa sidor, skapar en 

plattform för mun-till-mun-kommunikation (WOM). Användarnas bilder som visas på 

Instagram/Flickr visas inte bara på turistwebbplatsen utan även i användarnas egna flöden och 

sociala kanaler. Detta innebär att inte bara besökare på själva webbplatsen utan även de som via 

dessa sociala medier är i kontakt med användarna kan få en antingen positiv eller negativ bild av 

resmålet. De tar del av visst innehåll på webbplatsen utan att själva besöka den. Dock innebär 

själva taggningen av bilden att de får en länk där de kan komma i kontakt med turistsidan. De 

bilder som taggats med resmålets hashtag bör enligt Barreda och Bilgihan ha en stor inverkan på 

de potentiella nya användarna, oavsett om denna inverkan är negativ eller positiv. Det innehåll 

som registrerats på sidorna som kan bidra till WOM har en genomgående positiv ton, vilket alltså 

bör påverka potentiella nya användare positivt.  

 

Kommentarsfälten har en mer direkt WOM-funktion där såväl företaget som webbplatsens 

besökare ser precis vad användaren anser om resmålet. Detta når dock inte ut lika brett som de 

taggade bilderna utan påverkar endast de personer som redan är inne på sidan. Det kan dock 

påverka användarens bild av själva resmålet. Begreppet “kollektiv intelligens” blir betydande när 

man talar om användargenererat innehåll. I kommentarsfälten är syftet på de sidor som 

analyserats överlag att nå ut till andra användare, dock mer med sitt eget motiv och inte med 

kunskap om själva sidan/resmålet, även om kommentarsfälten ger den möjligheten. 

6.3 Sociala medier 
Det är vanligare att resmålen har en Facebooksida (80 procent) än ett Twitterkonto (60 procent). 

Kopplingen till Facebook är också det kriterium som uppfylls av flest webbplatser i 

undersökningen. Hellman och Bergman rekommenderar företag inom turistnäringen att vara 

aktiva i sociala medier och nämner Facebook och Twitter som några av de största sociala 

nätverken. Då turistbyråer troligtvis intresserade är av att nå ut till så många potentiella besökare 

som möjligt, förklarar detta varför fler resmål är representerade på Facebook än på Twitter. 
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Facebook är med sina 1,35 miljarder aktiva användare67 betydligt större än Twitter som har 284 

miljoner.68 

 

Sjöberg anser att sociala medier bör användas eftersom de är gratis samt når ut till en stor publik. 

Dock anser vi att man bör ha i åtanke att även om användandet av sociala medier är gratis, kan 

det innebära en tids- och kunskapskostnad. Detta kan vara anledningen till att en del 

turistwebbplatser inte använder sig av sociala medier, då turistbyråerna kan sakna resurser i 

andra former än ekonomiska.  

6.3.1 Video som kommunikationskanal 
38 procent av turistwebbplatserna använder video som kommunikationskanal, oftast i form av 

YouTube-klipp. Det är synd att inte fler använder det med tanke på vilken bra 

kommunikationskanal video är. Särskilt förvånade för oss är att Sverige endast har videoinnehåll 

på en av de undersökta turistwebbplatserna och därmed placerar sig i botten. Att resultaten 

gällande detta kriterium inte är starkare kan bero på att skapandet av videoinnehåll, precis som 

blogginnehåll, kräver tid och resurser. Videoinnehållet som funnits på turistsidorna har varit 

olika former av klipp som visar aktiviteter/vyer över resmålet. Dessa kräver att någon har filmat, 

klippt och utformat det innehåll som ska visas. En av turistwebbplatserna kopplade till ett 

videoinnehåll där man i realtid kan se hur en viss plats på turistmålet ser ut, med hjälp av en 

uppmonterad kamera som ständigt sänder till sidan. Detta kräver inte lika mycket förarbete som 

de andra sidornas videoinnehåll, men resultatet blir heller inte lika kontrollerat eller 

genomarbetat. 

6.4 Blogg och RSS 
Endast en fjärdedel av de undersökta turistwebbplatserna har en blogg. Ett resmål kan ha en 

blogg för att uppmärksamma lokala händelser och tillställningar, vilket kan vara en god 

anledning att utnyttja formatet. Dock kan vi förstå det låga resultatet eftersom en blogg trots allt 

kräver tid och engagemang. Under vår observation noterade vi att många bloggar var dåligt 

uppdaterade, vilket tyder på brist på just detta. Kanske är det bättre att inte ha en blogg alls, än 

att ha en som uppdateras alltför sällan. En annan trolig förklaring är att en blogg kan anses vara 

överflödig då sociala medier som Facebook och Twitter fyller samma funktion. 

                                                
67 Facebook Newsroom. Company info – Statistics. http://newsroom.fb.com/company-info/ (Hämtad 2015-01-02) 
68 About Twitter. Twitter Usage. https://about.twitter.com/company (Hämtad 2015-01-02) 
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Att endast 14 av 115 turistwebbplatser erbjuder möjlighet att prenumerera via RSS är för oss ett 

överraskande lågt resultat. Ännu mer överraskande är att ingen av de undersökta webbplatserna i 

Sverige, Danmark och Skottland erbjuder denna funktion. Att ge användaren möjlighet att 

prenumerera på sidan genom en RSS-funktion har bara fördelar då man genom att finnas i 

användarens RSS-flöde kan påminna användaren om att sidan finns och uppdateras med nytt 

innehåll. Även de sidor som kanske inte uppdaterar sitt innehåll så ofta vinner på att ha en RSS-

funktion, då man kan se vad för intresse som finns för uppdateringar och även se till att de 

användare som visat intresse får information om nytt innehåll, oavsett hur ofta sidan uppdateras. 

De som har en blogg har extra stor anledning att ha en RSS-funktion då det är en mer 

regelbunden uppdatering som sker och som användarna bör få en chans att ta del av utan att 

själva leta sig in på sidan för att se om det kommit ett nytt inlägg. Man behöver inga extra 

resurser för ett RSS-flöde, då detta flöde vidarebefordrar sådant som uppdateras på sidan.  

6.5 Responsiv design 
57 procent av turistwebbplatserna är responsiva, vilket är ett lägre resultat än vad vi hade 

förväntat oss. Det har länge varit möjligt att besöka sidor på Internet via mobiltelefonen. De 

senaste åren har det även blivit möjligt att besöka sidor via surfplattor, vilket innebär att den 

responsiva designen har behövt anpassas till fler skärmar. Användargruppen som besöker 

Internet via mobil eller surfplatta växer hela tiden.69 I Sverige har användningen av surfplattor 

ökat kraftigt och 29 procent av Internetanvändningen sker idag via mobilen. Det är rimligt att 

anta att en person som är på resande fot använder mobil teknik i ännu större utsträckning, då 

många hellre tar med sig mobilen och/eller surfplattan än datorn på resan. Det verkar då väldigt 

omotiverat att ha en webbplats som inte har någon responsiv design alls, eftersom att man då 

försvårar för de användare som vill nå sidan via sin mobiltelefon eller surfplatta.  

 

Att detta kriterium inte uppfylls av en större del av de undersökta sidorna gör även att en, av 

O’Reilly ansett, viktig aspekt av Web 2.0 försvinner. Den applikation/tjänst som erbjuds bör 

enligt O’Reilly vara oberoende av vilken plattform den används på. Detta innebär att 43 procent 

av de undersökta sidorna inte är oberoende av plattform då de endast fungerar “korrekt” på 

datorskärmar. 
                                                
69 Findahl, op cit, s. 14–15 
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7. Slutsats 
I förhållande till Web 2.0 har resmålens webbplatser tagit sig ungefär halvvägs på skalan mellan 

Web 1.0 och Web 2.0. Hälften av turistwebbplatserna befinner sig mellan Web 1.4 och Web 1.6. 

Ingen av turistwebbplatserna uppnår Web 2.0 eller Web 1.9. Det högsta resultatet som uppnås är 

Web 1.8, vilket dock endast uppnås av fyra resmål. Medelvärdet för samtliga länder i 

undersökningen är 1.4 och vi kan därmed konstatera att populära resmåls turistwebbplatser 

överlag ligger efter i webbutvecklingen i relation till Web 2.0. Trots att dessa tekniska 

möjligheter har existerat i tio år, utnyttjas dessa inte fullt ut av populära resmål i Skandinavien, 

Storbritannien och Irland. 

 

England och Danmark kategoriseras som Web 1.5 och är därmed de länder som har högst 

resultat. Skottland, Irland, Norge och Sverige ligger inte långt efter med resultatet Web 1.4. De 

länder som sticker ut i undersökningen är Wales och Nordirland som har lägst resultat på Web 

1.1.  

 

Resultatet av denna undersökning visar på en viss korrelation mellan ett lands turistintäkter och 

dess turistwebbplatser. England som har överlägset högst turistintäkter placerar sig i toppen av 

våra resultat och Nordirland som tjänar minst på sin turism placerar sig i botten. För att få fram 

ett resultat som skulle vara mer jämförbart med turistintäkterna skulle vi behövt fler kriterier, för 

att på så sätt kunna sortera länderna mer noggrant. Till exempel har fyra länder fått resultatet 1.4 

trots att deras turistintäkter skiljer sig markant. Med fler kriterier hade dessa länder kunnat få 

olika resultat och på så sätt hade ordningen som de placerats på i listan blivit mer rättvisande. 

 

Resultatet indikerar att den utveckling som sker inom Web 2.0 har börjat röra sig från 

webbplatserna till andra forum där användarna är mer representerade. Social interaktion 

användare emellan, samt mellan användare och företag sker ofta via sociala medier såsom 

Facebook eller Twitter. Av detta drar vi slutsatsen att det saknas incitament till att ha bloggar 

och/eller kommentarsfält på sin turistwebbplats, eftersom dessa funktioner riskerar att kosta tid 

och pengar i onödan. 
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Bilaga 1 
 
Sverige 
Resmål URL till turistwebbplats Resultat på Web 2.0-skalan 
Stockholm www.visitstockholm.com 1.5 

Göteborg www.goteborg.se 1.3 

Visby www.gotland.net 1.7 

Malmö www.malmotown.com 1.5 

Ystad www.visitystadosterlen.se 1.5 

Halmstad www.destinationhalmstad.se 1.3 

Kiruna www.kirunalapland.se 1.2 

Uppsala www.destinationuppsala.se 1.5 

Helsingborg www.familjenhelsingborg.se 1.2 

Norrköping www.upplev.norrkoping.se  1.6 

Västerås www.visitvasteras.se 1.1 

Örebro www.orebrotown.com 1.1 

Lund www.visitlund.se 1.2 

Linköping www.visitlinkoping.se 1.6 

Karlstad www.visitkarlstad.se 1.2 

 
Norge 
Resmål URL till turistwebbplats Resultat på Web 2.0-skalan 
Oslo www.visitoslo.com 1.6 

Tromsö www.visittromso.no  1.5 

Kirkenes www.kirkenesinfo.no 1.0 

Bergen www.visitbergen.com  1.7 

Longyearbyen (Svalbard) www.svalbard.net  1.4 

Trondheim www.trondheim.no  1.2 

Ålesund www.visitalesund-geiranger.com  1.6 

Lillehammer www.lillehammer.com 1.6 

Bodö www.visitbodo.com  1.3 

Stavanger www.destinationstavanger.com  1.6 

Kristiansand www.kristiansand-norway.com  1.4 

Drammen www.visitdrammen.com  1.2 

Fredrikstad www.visitoslofjord.no/no/fredrikstad-og-hvaler  1.6 

Tönsberg www.visittonsberg.com  1.4 

Grimstad www.visitgrimstad.com  1.4 

 
  



 38 

Danmark 
Resmål URL till turistwebbplats Resultat på Web 2.0-skalan 
Köpenhamn www.visitcopenhagen.dk/da/kobenhavn/kobenhavn-turist  1.6 

Horsens www.visithorsens.dk  1.4 

Skagen www.skagen-tourist.dk/nordjylland/velkommen-til-skagen  1.6 

Århus www.visitaarhus.dk/turist-i-aarhus  1.6 

Vejle www.visitvejle.com  1.5 

Kolding www.visitkolding.dk  1.5 

Silkeborg www.silkeborg.com/danmark/silkeborg-turist-forside  1.5 

Odense www.visitodense.com  1.4 

Frederiksberg www.oplev.frederiksberg.dk  1.4 

Ålborg www.visitaalborg.com/ln-int/aalborg/tourist  1.6 

Svendborg www.visitsvendborg.dk  1.5 

Fredrikshamn www.visitfrederikshavn.dk  1.5 

Viborg www.visitviborg.dk  1.6 

Esbjerg www.visitesbjerg.dk  1.6 

Randers www.visitranders.dk  1.7 

 
England 
Resmål URL till turistwebbplats Resultat på Web 2.0-skalan 
London www.visitlondon.com  1.8 

Manchester www.visitmanchester.com  1.6 

Birmingham www.visitbirmingham.com  1.8 

Bristol www.visitbristol.co.uk  1.3 

Blackpool www.visitblackpool.com  1.8 

Liverpool www.visitliverpool.com  1.7 

Leeds www.visitleeds.co.uk  1.4 

Brighton www.visitbrighton.com  1.5 

Sheffield www.welcometosheffield.co.uk/visit  1.4 

York www.visityork.org  1.6 

Nottingham www.experiencenottinghamshire.com  1.7 

Newcastle upon Tyne www.visitnewcastle.com  1.0 

Bath www.visitbath.co.uk  1.7 

Newquay www.visitnewquay.org    1.6 

Bournemouth www.bournemouth.co.uk  1.2 

 
  



 39 

Skottland 
Resmål URL till turistwebbplats Resultat på Web 2.0-skalan 

Edinburgh www.thisisedinburgh.com 1.7 

Glasgow www.visit-glasgow.info 1.2 

Aberdeen www.visitaberdeen.com 1.6 

Inverness www.inverness-scotland.com 1.4 

Dundee www.dundee.com/visit-dundee.html  1.4 

St Andrews www.visitstandrews.com 1.5 

Oban www.oban.org.uk 1.5 

Stirling www.visitstirling.org 1.2 

Perth www.visitperthcity.com 1.6 

Fort William www.visitfortwilliam.co.uk 1.1 

Ayr www.ayr.org  1.0 

Aviemore www.visitaviemore.com 1.4 

Dunfermline www.visitdunfermline.com  1.2 

Pitlochry www.pitlochry.org  1.2 

Dumfries (Moffat) www.visitmoffat.co.uk  1.4 

 
 
Wales 
Resmål URL till turistwebbplats Resultat på Web 2.0-skalan 

Cardiff www.visitcardiff.com  1.2 

Swansea www.visitswanseabay.com/destinations/swansea/  1.6 

Llandudno www.visitllandudno.org.uk  1.4 

Tenby www.tenbyvisitorguide.co.uk  1.2 

Newport www.newport.gov.uk/en/Leisure-Tourism/Visit-Newport/Visit-
Newport.aspx  1.3 

Brecon www.brecontown.co.uk  1.0 

Haverfordwest www.haverfordwesttown.co.uk  1.1 

Wrexham www.wrexham.gov.uk/english/tourism/index.cfm  1.5 

Caernarfon www.visitcaernarfon.com  1.1 

Aberystwyth www.aberystwyth.org.uk  1.3 

Conwy www.visitconwytown.co.uk  1.0 

Rhyl  0.0 

Carmarthen www.discovercarmarthenshire.com  1.4 

Bridgend www.bridgendbites.com  1.7 

Bangor  0.0 
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Nordirland 
Resmål URL till turistwebbplats Resultat på Web 2.0-skalan 
Belfast www.visit-belfast.com 1.5 

Derry www.visitderry.com  1.4 

New Castle www.newcastlegateshead.com 1.6 

Bangor Maine www.visitbangormaine.com 1.4 

Enniskillen www.visitenniskillen.com 1.5 

Port Rush www.portrush.org.uk 1.0 

Newry www.visitnewryandmourne.com 1.1 

Ballymena www.ballymena.gov.uk/tourism/index.asp 1.0 

Port Stewart www.northcoastni.com 1.0 

Coloraine www.northcoastni.com 1.0 

Bushmills  0.0 

Ballycastle  0.0 

Lisburn www.visitlisburn.com 1.2 

Armagh www.armagh.co.uk  1.6 

Omagh www.visitomagh.co.uk  1.1 

 
 
Irland 
Resmål URL till turistwebbplats Resultat på Web 2.0-skalan 
Dublin www.visitdublin.com  1.7 

Killarney www.killarney.ie  1.6 

Dingle www.dingle-peninsula.ie  1.2 

Cork www.corkcity.ie/traveltourism  1.1 

Westport www.westporttourism.com  1.0 

Donegal Town www.govisitdonegal.com  1.5 

Galway www.galwaytourism.ie  1.6 

Tralee www.tralee.ie  1.6 

Navan  0.0 

Kilkenny www.kilkennytourism.ie  1.7 

Limerick www.limerick.ie  1.5 

Kenmare www.kenmare.ie  1.6 

Sligo www.sligotourism.ie  1.7 

Waterford www.waterfordtourism.com   1.0 

Kinsale www.kinsale.ie  1.7 

 


