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Abstract
The purpose with this study is to enlighten and discuss the information and communication 
which is spreading through social media, about the tourist operators and also to examine 
the operators view on social media. Social media can be described as a tool to use word of 
mouth on the Internet. To make this possible, five actors involved in tourism were picked 
on Gotland and interviewed for a content analysis. The results showed that the use of social 
media as an information channel before the consumer buys a trip, has increased. The study 
also shows that the selected actors have a lot of work to do, before they understand how to 
use the social media in their best interest for further developing their companies. But as an 
overall result we can conclude that “word of mouth” is the most desired information for 
both producers and consumers, especially the positive “word of mouth”, from the 
producer’s prospect of view. Social media contributes for the possibility to make the 
information available for more people in a faster way. 
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Sammanfattning
Dagens samhälle är ett informationssamhälle, vilket innebär att individerna översköljs av 
all sorts information från företag och aktörer på marknaden. All denna information kan 
medföra att det kan bli svårt för konsumenten att urskilja nödvändig information för att 
kunna fatta ett riktigt köpbeslut. För att underlätta köpbeslutet används ofta word of mouth, 
alltså kommunikation direkt mellan konsumeter om varor och tjänster. Word of mouth har 
genom Internets utveckling fått en ny arena. På Internet finns idag sociala medier där 
privatpersoner kan interagera och sprida word of mouth. Den word of mouth som sprids på 
Internet via sociala medier kallas för e- word of mouth. Genom sociala medier som 
exempelvis bloggar och forum sprids åsikter vidare världen över och utan hinder, till den 
som är villig att ta del av informationen. 

Vid en debatt under Turistmässan 2009, diskuterades att användningen av sociala medier 
som informationskanal ökar vid köp av resa. Då användningen av sociala medier ökar som 
informations- och kommunikationskanal borde det finnas information för turistaktörer att 
ta del av i sociala medier. Uppsatsen kommer därför att belysa och diskutera den 
information och kommunikation som via sociala medier sprids genom e- word of mouth 
om turistaktörer på en destination, samt att undersöka aktörers uppfattning om sociala 
medier.

Syftet med uppsatsen är att försöka förstå vikten av sociala medier, och därmed var ett 
kvalitativt forskningsperspektiv, alltså ett mer förståelseinriktat perspektiv, lämpligast för 
uppsatsen. För att praktiskt kunna genomföra undersökningen valdes Gotland som 
destination. Vidare valdes fem turistaktörer på destinationen som studieobjekt. Samtliga 
aktörer intervjuades och ett antal innehållsanalyser genomfördes för att undersöka vad som 
fanns att finna i text, ljud och bild om respektive aktör i de utvalda sociala medierna.  

Studien visar att en av anledningarna till att konsumenten söker information genom sociala 
medier beror på att resor är informationsintensiva. Att informationen kring resor blir 
informationsintensiv, beror på att turismprodukter är ogripbara och att avståndet mellan 
producent och konsument ofta är stor. Att konsumenter söker information i sociala medier 
kan även bero på att resor är en så pass individuell upplevelse, att individen väljer att samla 
in information från flera olika självvalda källor. Informationsinsamlingen genom sociala 
medier sker till största del för att konsumenten ska kunna fatta ett så bra köpbeslut som 
möjligt och på så vis minimera risken att bli besviken. 

Undersökningen av de utvalda aktörerna visade att det är fyra av fem som inte utnyttjar 
sociala medier på ett optimalt sätt, mycket på grund av okunskap och tidsbrist. 
Undersökningen resulterade även i att aktörerna kan använda sociala medier som en 
oberoende marknadsundersökning. Sociala medier är en kanal där aktörer kan få både 
positiva och negativa omdömen från konsumenterna, omdömen som de kanske aldrig 
annars skulle få ta del av.

Nyckelord
Sociala medier, Word of mouth, Interaktivitet, Information, Kommunikation, Turism 
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1. Inledning

1.1 Bakgrund 
Internets snabba framfart har gjort att sociala medier ökat explosionsartat. Sociala medier 
har skapat möjligheter för människor att föra dialoger med varandra, världen över och 
dygnet runt (Nilsson 2008). Gatarski (2006:2) har försökt att definiera begreppet sociala 
medier på följande sätt:

I ett socialt medium är det inte en enskild aktör eller redaktion som skapar 
information. I stället är det frågan om medier som stödjer och ordnar den 
exploderande mängd fakta, information och åsikter som skapas när människor och 
maskiner konverserar via Internet. Några av dem globalt största exemplen på sådana 
sociala medier är Wikipedia, YouTube, Technorati, Flickr och Digg.

Divinyi och Niklasson (2007) menar att sociala medier som exempelvis Facebook1, 
YouTube2 och bloggar3 är ”nya” kommunikationskanaler som lockar deltagare över hela 
världen, deltagare som gärna delar med sig av sina personliga erfarenheter. Sedan bloggen 
slog igenom i Sverige på 2000-talet, har bloggen ökat och blivit en del av många svenskars 
vardag. Divinyi och Niklasson nämner vidare att bloggen fungerar som en genväg till den 
offentliga arenan, vilket gör att alla har möjlighet att delta, ett nytt redskap för att nå ut till 
en stor publik har skapats. Vidare påpekar Wahlström (2007) att sociala medier är ett nytt 
forum för åsikter och makt som kan brukas och/eller missbrukas. Det positiva med sociala 
medier är att de ger individen möjlighet att skapa, samarbeta, dela med sig, umgås, göra 
karriär och affärer. Det negativa kan vara att individen missbrukar denna mediekanal, eller 
begår misstag. Misstag såsom att publicera negativa bilder på sig själv och andra.  

Wass (2008) anser att för företag är sociala medier en möjlighet samtidigt som det är ett 
hot. Hoten kan handla om negativ ryktesspridning, medan möjligheterna kan vara att 
företagen kan nå ut till stora grupper av människor vid exempelvis en produktlansering. 
Sociala medier når ut i det informella samtalet och det är en utmaning för varje 
kommunikatör. Gatarski (2006) menar att word of mouth eller mun till mun- 
kommunikation som det kallas på svenska, är en marknadsföringskanal som företag använt 
under många år. Word of mouth blir allt viktigare för företagen eftersom konsumenterna 
tenderar att ta till sig mer av det som en ”vän” tipsar om än av traditionell reklam. 

Inom många områden används sociala medier som informations- och 
kommunikationskanaler, exempelvis då vi handlar elektronik, bilar eller resor. I denna 
uppsats ligger fokus på turismen och hur den kopplas samman med sociala medier. Inom 
fenomenet sociala medier finns det ett flertal olika forum och bloggar som handlar om 
resor. Enligt Reseguiden (2009) som är en webbsida på Internet där resor kan bokas, kan 
en trend skönjas som pekar på att sociala medier ökar som kommunikationskanal inför 
valet av resmål. 

I resedagboken Reslust, ett forum där användarna kan skriva om sina reseupplevelser fanns 
den 9 februari 2009, 3708 medlemmar och 4004 restips. Vid en sökning på Google, gav 
sökordet reseblogg 145 000 träffar. 

1 Facebook är en webbplats för gemenskap och nätverksbyggande (Nationalencyklopedin, 2009 a)
2 YouTube är en webbplats för distribution och konsumtion av videoklipp (Nationalencyklopedin, 2009 b)
3 Bloggar är en slags nätbaserad dagbok där läsaren kan kommentera inläggen (Nationalencyklopedin, 2009 c)
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De exempel på inlägg som presenteras nedan visar att många skriver om sina 
reseupplevelser och gärna delar med sig av resetips och erfarenheter till andra. Information 
som kan vara både positiv och negativ. Vid en googlesökning på ”Visby + restips”, kan 
bland annat följande inlägg läsas: 

” God mat, mysig miljö men framför allt trevligt bemötande och service får man på 
Strykjärnet Crêperie & Logi. Man kan även boka sviten en trappa upp”(Pettersson, 2008)

”Här i Visby kan jag säga att maten suger. I går åt jag lunch på en turistfälla. Till överkokt 
pasta avnjöt jag ett glas bordsvatten. Som kostade 12 kronor. Men då fick jag också två 
isbitar i. I dag testade jag ytterligare en turistfälla, på Stora torget. – Rödspättan är slut, vi 
kör torsk, istället sa servitrisen. Ibland har man tur, tänkte jag. Hellre politisk inkorrekt 
torsk än knastertorr spätta, liksom. Jag fick fiskpinnar. Som någon på restaurangen köpt på 
ICA, tvärs över gatan. Två fiskpinnar och två kokta potatisar gick lös på 100 spänn. Annars 
är Visby trevligt”(Martin, 2008). 

1.2 Problemdiskussion 
Inledningsvis har en diskussion förts kring sociala medier och dess potential som 
informations- och kommunikationskanal. De två inläggen som omnämndes i 
bakgrundsdiskussionen handlar om ett café- och ett restaurangbesök. Inläggen visar att det 
förekommer både positiva och negativa åsikter i sociala medier och att individer gärna 
delar med sig av sina upplevelser. Att rykten sprids, att saker skrivs, att människor tycker 
och delar med sig är inget nytt fenomen. Men användningen av sociala medier som kanal 
gör att kommunikationen får en större genomslagskraft. Genomslagskraften ökar på grund 
av lättillgängligheten, den snabba spridningshastigheten och att informationen är 
tillgänglig under lång tid. 

På hemsidan Reseguiden (2009) finns det en debatt som utspelar sig i samband med 
Turistmässan i Göteborg den 19-22 mars 2009. Debatten går under namnet Sociala medier  
- Vem kan man lita på? och tar bland annat upp Internet som en användbar informations- 
kanal inför en resa. Det diskuterades att sociala medier används lika mycket till att inhämta 
information, som att sprida information om ett resmål. Enligt Hanefors och Mossberg 
(2007) är det 90 procent av alla större köp, som genomförs med hjälp av word of mouth. 
Deltagarna i debatten på turistmässan, påpekade att i sociala medier handlar det inte längre 
om att våra vänner och bekanta, ska vara de som för fram sin åsikt för att påverka ett 
köpbeslut. Det viktiga är att informationen kommer från användaren och inte direkt från 
producenten, det är användaren som kan avgöra om köp blir av eller inte. Enligt 
debattörerna sker informationssökning även efter att köpbeslutet är fattat, då sker sökning 
efter tips på bra restauranger, intressanta besöksmål och sevärdheter på destinationen. 

Inom resebranschen är Ving ett av de företag som följt med i trenden med sociala medier. 
På Vings hemsida får resenärerna själva publicera sina reseberättelser och kommentera det 
de upplevt under semestern. Ving har nu även utökat denna interaktivitet till att kunderna 
får betygsätta de hotell de bott på under resan. Enligt Öhrn, informationschef på Ving, har 
information från resenärerna själva stor betydelse för köpbeslut inför en resa (Ving, 2009). 

Enligt en undersökning som genomförts av Statistiska centralbyrån (SCB, 2008), har 75 
procent av den svenska befolkningen tillgång till Internet och 30 procent av 
Internetanvändarna läser bloggar. Enligt Gotlands kommun (2008) besöker varje år cirka 
700 000 turister Gotland för att semestra och uppleva saker. Utifrån Statistiska 
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centralbyråns statistik skulle det innebära att ungefär 150 000 personer av de 700 000 som 
besöker Gotland under sommaren läser bloggar. Utöver dessa tillkommer de personer som 
läser forum och omdömen. Om det är så att över 150 000 personer söker information, via 
sociala medier inför sitt köpbeslut, borde den information som existerar i denna 
mediekanal vara intressant för hela Gotland som destination och dess aktörer? 

Problemdiskussionen ovan tyder på att sociala medier så som bloggar och forum, får en allt 
mer betydande roll i köpbeslut kring en resa. Att sociala medier används som 
informationskanal skulle därför kunna upplevas som betydande för aktörer på en 
destination och det väcker många frågor. Exempelvis, hur kan aktörerna på destinationen 
använda denna information och hur ska de hantera den? Känner de till att även det lilla 
företaget kan vara berört av det som individer producerar och kommunicerar via sociala 
medier? Vad är det som skrivs i sociala medier, är det övervägande beröm, 
rekommendationer, allmän debatt eller missnöje? 

1.3 Forskningsfrågor och syfte 
Ovanstående diskussion har lett fram till följande frågor: 

• På vilket sätt används sociala medier och vilken information och kommunikation 
finns att hitta i sociala medier om turistaktörerna?

• Vilken uppfattning har turistaktörer om sociala medier och på vilket sätt använder 
de informationen och möjligheten till interaktivitet som sociala medier erbjuder? 

Syftet med uppsatsen är att belysa och diskutera den information och kommunikation som 
via sociala medier sprids om turistaktörer samt att undersöka aktörers uppfattning om 
fenomenet sociala medier.

2. Tillvägagångssätt 
För att öka förståelsen om sociala medier genomfördes en förstudie. När ämnet för 
uppsatsen var bestämt genomfördes slumpmässiga sökningar på Internet. Sökningarna 
gjordes för att öka kunskapen om vad som fanns i sociala medier i form av, text, ljud och 
bild. Förstudien underlättade arbetet med att ta fram forskningsfrågorna samt att 
strukturera tillvägagångssättet.

Enligt Holme & Solvang (1997:87) styr undersökningens forskningsfrågor valet av metod. 
Inom samhällsvetenskapen finns det två olika metodologiska angreppssätt, det kvantitativa 
och kvalitativa. Då syftet för uppsatsen handlar om att förstå, är ett kvalitativt 
forskningsperspektiv, alltså ett mer förståelseinriktat perspektiv lämpligast för uppsatsen. 
Teknikerna för genomförandet av undersökningarna har varit av både kvalitativ och 
kvantitativ karaktär. Teknikerna blandades då det var lämpligast för att kunna besvara 
forskningsfrågorna, och för att göra undersökningarna så användbara som möjligt. 

2.1 Datainsamlingstekniker
Då frågeställningarna i uppsatsen var att ta reda på vad som fanns att granska i sociala 
medier och hur aktörerna eventuellt arbetar med sociala medier som informations- och 
kommunikationskanal, var det viktigt att skapa en bild av sociala medier. 
Insamlingen av information har skett genom både sekundär- och primärdata. Sekundärdata 
har samlats in genom litteratur, artiklar, Internet och uppsatser. Den insamlade 
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informationen har skapat en övergripande bild av fenomenet sociala medier. 
Primärdatainsamlingen består av intervjuer och ett antal innehållsanalyser. Intervjuer och 
innehållsanalyser har bidragit till att det vuxit fram en djupare inblick i hur sociala medier 
fungerar och vad aktörerna anser om kanalen och hur de arbetar med den. 
Innehållsanalyserna gav även en uppfattning om vad som finns publicerat i text, ljud och 
bild om aktörerna.

2.2 Urval  
För att erhålla en lämpligt avgränsad empirisk grund utifrån tid och geografiska aspekter, 
har en destination valts ut, och på denna destination ett antal aktörer. Som destination 
valdes Gotland, då det är ett välbesökt turistmål samt att vi som skriver uppsatsen studerar 
och bor på ön. Vidare genomfördes urvalet av aktörer utifrån turismens fyra 
huvudområden, som enligt Kamfjord (1999) är Bo, Resa, Äta och Göra. Då 
undersökningen handlat om att förstå blev inte urvalet så stort, istället har det ”grävts” 
djupare i varje studieobjekt. De aktörer som valdes ut som studieobjekt för undersökningen 
var de som återkom vid ett flertal tillfällen vid genomförandet av förstudien. De utvalda 
aktörerna är även kända aktörer inom sina områden på Gotland. 

De utvalda aktörerna representerar vart och ett av de olika områdena inom turismens fyra 
huvudområden. Utöver de fyra huvudområdena valdes Gotlands Turistförening ut, som 
representant för hela destinationen Gotland. Respektive aktör kontaktades för en intervju 
och samtliga har använts som studieobjekt i innehållsanalyserna.

Studieobjekt för innehållsanalys:
• Destination Gotland- Resa 
Driver färjetrafiken mellan Gotland och fastlandet sedan 1998 på uppdrag av staten 
• Fabriken Furillen AB – Bo, Äta 
Hotell, bageri, restaurang och konferensanläggning beläget i ett kalkbrott
• Kallbadhuset – Äta, Göra 
Restaurang och After Beach beläget i Visby yttre hamn 
• Kneippbyn – Göra, Bo 
Kneippbyn är en semesteranläggning med sommar och vattenland och boende i olika 
former så som camping, vandrarhem och hotell 
• Gotlands Turistförening – Övergripande för destinationen  
Gotlands officiella turistförening, tillhandahåller information om Gotlands sevärdheter 
och utbud  

Respondenter för intervju:
• Per-Erling Evensen, Marknadschef, Destination Gotland
• Lotta Bogren, Ekonomiansvarig, Fabriken Furillen 
• Tobias Larsson, Delägare och Jörgen Borg, Marknadsansvarig, Kallbadhuset
• Eva Werkelin, VD, Kneippbyn 
• Annamari Thorell, Marknadschef, Gotlands Turistförening

2.3 Intervju
Genom att använda tekniken intervju, gavs möjlighet till att få fram den information som 
behövdes för att besvara forskningsfrågorna. Denna teknik valdes då intervjuer enligt 
Jacobsen (2002), ger möjlighet att påverka frågorna utifrån vem respondenten är och hur 
denne svarar. Intervjuerna har genomförts med ett kvalitativt angreppssätt och var 
semistrukturerade besöksintervjuer. Enligt Jacobsen lämpar sig den semistrukturerade 
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intervjun bäst vid en besöksintervju, eftersom intervjuaren då får personlig kontakt och en 
förtrolig stämning skapas. Jacobsen (2002) menar även att en semistrukturerad intervju är 
lämplig, när undersökningen är i behov av att utreda hur en enskild individ tolkar ett 
fenomen. Enligt Bryman och Bell (2005) innebär en semistrukturerad intervju att 
intervjuaren har en intervjuguide med specifika teman, vilken frågor ställs utifrån. 
Intervjun fortsätter med att intervjuaren går igenom alla teman, frågorna kan ställas i olika 
följd och genom olika frågor från tillfälle till tillfälle. De fem genomförda intervjuerna 
varade i cirka 30 minuter och de spelades in för att underlätta analysen. Intervjuguiden som 
användes bestod av sju övergripande teman som redovisas i bilaga 1. 

2.4 Innehållsanalys 
För att på lämpligt sätt kunna studera vad som förekom i text, ljud och bild i sociala medier 
om de utvalda aktörerna genomfördes en innehållsanalys. Enligt Bryman och Bell (2005) 
är innehållsanalys en teknik som går ut på att analysera dokument och texter (tryckta, 
handskrivna eller i elektronisk och visuell form). Innehållsanalysen var i detta fall en 
lämplig metod då det var olika typer av dokument innehållande text, ljud och bild på 
Internet som har granskats. En innehållsanalys kan enligt Bryman & Bell (2005: 213) 
definieras som, ”en forskningsteknik som rör en objektiv, systematisk och kvantitativ 
beskrivning av det konkreta eller manifesta innehållet i kommunikation”. Bryman och Bell 
menar att en innehållsanalys är inriktad på att ge en bild av innehållet i det tema som är av 
intresse, eller vad det verkar handla om. 

För att genomföra en innehållsanalys använder undersökaren enligt Ekström och Larsson 
(2000) ett kodningsschema, som sätts ihop för att skildra den mest relevanta bilden av 
innehållet. Då innehållsanalysen syftar till att undersöka omfång och karaktär på inlägg 
från text, ljud och bild på Internet har ett kodningsschema som finns i bilaga 2 sammansats 
för att passa detta. Vidare har ett antal webbplatser och sökord använts för att kunna 
genomföra innehållsanalysen. Webbplatserna som använts för genomsökning av inlägg är, 
YouTube, Google, Wikipedia, Bloggportalen, bloggar och forum. 

Sökorden som användes vid innehållsanalysen arbetades fram genom brainstorming och 
tidigare erfarenheter från en kurs i omvärldsanalys4.  Sökorden finns återgivna i figur 1 
nedan. Sökorden sammansattes i olika kombinationer, passande för varje utvald aktör och 
för de olika sökplatserna. Kombinationerna av ord användes i innehållsanalysen för att 
hitta så många inlägg som möjligt, i sociala medier om respektive aktör. 

Figur 1. Sökord för innehållsanalys

4 Omvärldsanalys handlar om att spana efter trender i det omgivande samhälle. Detta sker genom olika 
sökmetoder som i digital-, pappersbaserad form och genom in real life (Wahlström, 2007). 

After Beach Besöka Bloggar Bra Båten
Destination 
Gotland

Dåligt Eremitkoja Fabriken 
Furillen

Fest

Forum Furillen Färjetrafik Gotland I

Kallbadhuset Kallis Kneippbyn Lyxhotell Om
Party Pippi Pippi 

Långstrump
Resa Reseblogg

Reseforum Restaurang Sommarland Sommarvisby Till
Turistfälla Vattenland Villa 

Villekulla
Visby Åka
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Vartefter sökningarna genomfördes, antecknades de olika kombinationerna av sökord som 
använts under respektive webbplats, för att ge innehållsanalysen reliabilitet. Exempel på en 
genomförd sökning finns i kodningsschemat i bilaga 2. För att få struktur på inläggen 
delades inläggen in i tre kategorier beröm, missnöje och övrigt. Innehållsanalysen 
resulterar i en sammanställning av det som ansetts utpekande för respektive aktör. 
Innehållsanalysen genomfördes under 2 x 40 timmar och vissa avgränsningar gjordes. På 
Google granskades träffar till och med träfflista 15 och inte längre tillbaka i tiden än 
januari 2007. 

De webbplatser som valdes som sökplatser för genomförandet av innehållsanalyserna, var 
de webbplatser som inom sin bransch är bland de största. Men även sidor som är specifika 
för uppsatsens ämne och för destinationen har valts ut. Förväntningarna inför 
innehållsanalysen, var att de flesta inläggen skulle hittas på YouTube, Google och 
Bloggportalen, men som komplettering valdes ett antal specifika webbplatser ut. Olika 
sociala medier har använts som sökplatser, däribland Wikipedia. Wikipedia får i denna 
uppsats en särskild uppgift då det använts som uppslagsverk och referens. Beskrivningen 
av sökplatserna börjar därför med en djupare inblick i Wikipedia och dess 
användningsområden. 

Wikipedia
Wikipedia är enligt Gatarski (2006) det mest kända exemplet på konsumentskapat innehåll, 
Wikipedia kan enligt Gatarski ses som den fria encyklopedin. Detta elektroniska 
uppslagsverk är ett att de största, då det finns tillgängligt på ett hundratal språk. Wahlström 
(2007) menar att Wikipedia bygger på öppenhet och inkludering, där alla får vara med och 
bidra med kunskap. Källgranskning av de publicerade artiklarna sker gemensamt av alla 
användare, vilka kan gå in och korrigera direkt om det uppstår några felaktigheter. Gatarski 
menar att Wikipedia kan jämföras med nationalencyklopedin i kvalité. Wahlström hävdar 
även att Wikipedia är en av nätets mest besökta sidor och att fem av tio amerikanska 
studenter aktivt använder Wikipedia.

I en artikel på Wikipedia om Wikipedia (2009 a) kan man läsa att Wikipedia drivs av den 
icke vinstinriktade stiftelsen Wikipedia Foundation. I dagsläget finns ungefär 250 olika 
språkversioner av Wikipedia. Flera utav dessa har fler än 100 000 artiklar där den största är 
den engelskspråkiga med över 2,5 miljoner artiklar. Wikipedia innehåller totalt över 12 
miljoner artiklar. 

YouTube
YouTube är en webbplats bestående av videoklipp som laddats upp av användarna. 
Webbplatsen öppnades 2005 och grundades av ett IT-företag (YouTube, 2009 a). År 2006 
köptes företaget YouTube av Google och under 2008 lanserades en svensk version. På 
YouTube laddas varje dag upp omkring 65 000 videoklipp och det är gratis så länge 
klippen inte är längre än 10 minuter. YouTubes slogan är ”broadcost yourself”, alltså visa 
dig själv. På YouTube kan nästan vad som helst som blivit filmat publiceras, individen kan 
exempelvis videoblogga och visa omvärlden vad just jag gjorde under en viss tidpunkt. 
YouTube sägs vara en av de snabbast växande webbplatserna och har omkring 20 miljoner 
besökare per månad. Youtube har en relativt jämn fördelning bland könen för sina 
besökare, men den största åldersgruppen är 12-17 år (Wikipedia, 2009 b).
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Google
”Googles målsättning är att ordna världens samlade information och göra den tillgänglig 
för alla” (Google, 2009). Googles grundare, utvecklade en ny metod för onlinesökningar. 
Metoden användes från början på ett studentboende i USA och spred sig sedan snabbt till 
informationstörstande användare runt om i världen. Google är idag av många ansett som 
den största sökmotorn i världen, enligt uppgifter på Google, då den är enkel och 
kostnadsfri och oftast hittas det som söks inom loppet av några sekunder. Google kan 
bland annat användas till att söka bilder, aktiekurser och telefonnummer. Google har mer 
en än miljon poster anslagna sedan 1981 (Google, 2009).

Bloggportalen
Bloggportalen (2009) presenterar sin webbsida enligt följande – sajten ”startades av 
författaren och bloggaren Sigge Eklund i augusti 2005. Tanken var att skapa en katalog 
över de svenska bloggarna”, så att: 

• De som läser bloggar lätt skulle kunna hitta och upptäcka nya bloggar 
• De som bloggar skulle kunna få sina bloggar upptäckta av nya läsare. 

Sedan mars 2006 ägs Bloggportalen av Aftonbladet Nya Medier. Sajten gör det enklare 
att hitta i den enorma mängd blogginlägg som skrivs av svenska bloggare varje dygn. 
Bloggportalen är en sajt där bloggaren presenterar sin blogg. 

Reslust
Sajten ägs och underhålls av Fritidsresor AB. Sajten är ”en mötesplats för dig som älskar 
att resa”, genom den kan inspiration både inhämtas och lämnas. Tipsen är skapade av 
resproffs, allt från reseledare till piloter, men framförallt är tipsen skapade av resenärer. De 
tips som kommer från anställda på Fritidsresor är tydligt markerade med Fritidsresors 
logotyp. Enligt Fritidsresor är sajten enkel, kul och gratis. För att lämna tips behövs 
medlemskap (Reslust, 2009).

AlltOmGotland
Webbplatsen drivs av Svenska Resenätverket AB som driver och utvecklar webbsajter 
främst inom resor. AlltOmGotland är en ”oberoende webbplats med information om 
Gotland. Webbplatsen tillhandahåller saklig information och fakta om Gotland, men inte 
bara som uppslagsverk utan också med levande information hämtad från Gotlands 
dynamiska kultur-, nöjes- och näringsliv” (AlltOmGotland, 2009). 

”Gotland är ett av Sveriges populäraste resmål. Samtidigt är svenskarna bland de bästa i 
världen på att använda Internet. Dessa två faktorer har legat till grund för AlltOmGotland, 
en komplett guide lika mycket till nytta för besökare och turister som för boende på 
ön”(AlltOmGotland, 2009). 

Reseforum
På sajten kan resenärer få tips, information och inspiration inför en resa. Här förs 
diskussioner om allt från charter till backpacking med andra reseintresserade. Det finns 
också bilder från olika resmål. Sajten rekommenderar resenärerna att berätta och dela med 
sig av sina upplevelser, genom olika reseberättelser, eller genom att ge andra resenärer tips 
och råd inför en resa. För att vara med och diskutera krävs medlemskap som är gratis. De 
anser sig vara ett av Sveriges snabbaste växande reseforum (Reseforum, 2009).
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3. Beskrivning av utvalda sociala medier  

3.1 Sociala medier 
Tidigare var det enligt Gatarski (2006) företagen själva som stod för den största delen av 
informationen om sina produkter och tjänster till konsumenten. Men Internets snabba 
utveckling har gjort det enklare för konsumenter att informera varandra och utbyta 
erfarenheter. Fenomenet kallas för sociala medier, här är det ingen redaktör eller enskild 
aktör som producerar utan det är privatpersoner som interagerar. Sociala medier är den 
plattform som stödjer människor i att uttrycka och sprida information via Internet genom 
exempelvis YouTube, bloggar och olika forum. Det nya användningsområdet av Internet 
där konsumenter informerar konsumenter, har förutom sociala medier även kommit att 
kallas ”Webb 2.0”. 

3.2 Bloggar
Enligt Våge, m.fl. (2005) har bloggen en kort historia. Bloggen uppstod i mitten av 1990-
talet för att sedan få en explosionsartad utveckling år 1999. Enligt Svenska Akademins 
ordlista (2009), är blogg en ”dagbok på webben som uppdateras kontinuerligt och är öppen 
för kommentarer”. Enligt Hanefors och Mossberg (2007) kommer ordet blogg från 
engelskans (web) blog och är en slags loggbok på Internet, där vem som helst kan göra sin 
röst hörd. Våge, m.fl. nämner vidare att förutom textorienterade bloggar, finns det andra 
varianter av bloggar så som foto- ljud- och videobloggar. Bloggarna har varierande 
innehåll och det kan röra sig om kunskapsförmedling, åsikter, nyhetsrapporter, skvaller och 
rent dagboksskrivande. År 2005 talades det om att det existerade ett tiotal miljoner aktiva 
bloggar. 

3.3 Internetforum
Vid en sökning på Wikipedia (2009 c) kan det läsas att ett internetforum är en webbsida 
där diskussioner äger rum, det kan även kallas diskussionsforum, forum och 
diskussionsgrupp. En deltagare skriver en text som publiceras i forumet, därefter kan 
övriga deltagare kommentera inlägget. Ofta finns det moderatorer, som har till uppgift att 
rensa bort stötande inlägg i ett forum. Det finns forum där endast ett ämne diskuteras, 
exempelvis i ett specifikt företags forum, där diskussioner förs om företagets produkter och 
tjänster. Det finns också mer allmänna forum där diskussioner om mer blandade företeelser 
förekommer. Seniornet (2009) kallar ett forum för ett elektroniskt allaktivitetshus på 
Internet, där det som i de flesta sammanhang finns vissa regler att följa. 
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4. Användningsområden för sociala medier 

4.1 Kommunikation 
Enligt Stjernqvist (2005) genomfördes ett experiment där ett antal försökspersoner iakttogs 
när de använde datorer i ett kommunikativt syfte. Det visade sig att försökspersonerna 
kommunicerade som om de befann sig i sociala situationer. En annan upptäckt var att 
känslan av närvaro var större vid informella kommunikationer än vid formella. Vidare 
menar Stjernqvist att genom att se datorn som ett medium och inte som ett verktyg, öppnas 
dörrar till medievärdens alla uttryckssätt, där bland annat databaser och sökfunktioner finns 
tillhands. Det blir också naturligt att se användaren som läsare, publik och lyssnare alltså 
någon som interagerar med det lästa, hörda och sedda. 
 
Wikström, m.fl. (1998) menar att kommunikation sker genom olika medium och att 
informationen är oberoende av tid och rum, den är inte bunden till en specifik maskin. 
Information kan överföras mellan individer utan hinder och barriärer. Tekniken blir också 
integrerad i en rad andra tekniker och den blir även fysiskt mindre, mobil och bärbar. 
Wikström, m.fl. påpekar att det betyder att information och kommunikation blir tillgänglig 
för nya grupper av användare. Det medför att kompetensen förändras eftersom 
informationen både försvagar och berikar det tidigare kunnandet. Det innebär att produkter 
och tjänster, förekommer som digital information och levereras genom 
informationsbaserade kanaler. Med andra ord ”market space” istället för ”market place.”

Vidare nämner Wikström, m.fl. att den elektroniska marknadsplatsen, som idag finns på 
Internet blir en ny global marknadsplats för allt från resor till försäkringar. I olika forum 
kan en konsument enkelt skaffa sig information, om exempelvis resor. Det innebär att 
kunden eller konsumenten får ett helt annat inflytande, än på den traditionella 
marknadsplatsen. Wikström, m.fl. menar att företag kommer att behöva nya modeller för 
kommunikation med marknaden. Genom elektroniska medier har företag möjlighet till 
interaktivitet genom tvåvägskommunikation, inte bara till ett fåtal kunder utan till en 
mängd kunder. De gör det möjligt att kommunicera innehåll, en möjlighet som inte 
existerar i traditionell marknadsföringskommunikation.

4.2 Interaktivitet
Enligt Wikström, m.fl. (1998) kännetecknas ett interaktivt företag av att de har ett väl 
utvecklat ”gränssnitt” (interface) mot omvärlden. Begreppet ”gränssnitt” föddes i samband 
med datateknikens genombrott. Gränssnittet för ett företag handlar om att kunna 
kommunicera med omvärlden – och framförallt med kunderna. Ett företagsspecifikt 
gränssnitt kan vara avgörande för om företaget kommer att överleva konkurrensen eller 
inte. Idag konkurrerar företag med pris och kvalitet, men i framtiden kommer företag att 
konkurrera om kunderna på ett annorlunda sätt. Wikström, m.fl. menar att om företaget 
interagerar med kunden kan företaget knyta dem till sig som en värdefull medproducent –
inte bara som en traditionell kund eller konsument, och det är interaktivitet som är det nya 
konkurrenssättet.

Vidare anser Wikström, m.fl. (1998) att genom att företag integrerar med kunden, så 
kommer företaget åt de kunskaper som kunden besitter som användare av 
produkten/tjänsten. Genom IT (informationstekniken) blir kunden mer tillgänglig för 
företagen och företagen blir också mer tillgängliga för kunden. Detta göra att företag idag 
tvingas att omvärdera kunden, kunden är inte längre ett objekt utan ett subjekt. Kunden är 
inte längre en passiv mottagare av det som företagen vill sälja, utan en ”kompetent, aktiv 
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och värderande aktör – dessutom en aktör som förutsätter en dialog med företaget inte en 
monolog” (Wikström, m.fl. 1998:13). Den nya framgångsformeln är enligt Wikström, m.fl. 
att företag kort och gott ska försöka göra allt för att få till stånd en dialog med kunden. En 
dialog för att kunna ta till vara på den hittills dolda och icke utnyttjade kompetens som 
kunden besitter.

Wikström, m.fl. (1998) menar att om företag ska kunna utnyttja denna kundkompetens, 
måste de ändra sin strategi och försöka vara mer interaktiva. Det vill säga öppna 
omvärldens ”stängda dörrar” och samspela med kunderna som tidigare inte definierats som 
tänkbara kompetensgivare. Vi lever i en tid där Internet präglar uttrycket ”any time, any 
place”, där IT är företagets närmaste dörrhandtag till omvärldens kompetens. Vidare anser 
Wikström, m.fl. att företag som medvetet avstår från att samverka interaktivt med kunder 
genom Internet, är företag som inte arbetar på ett lönsamt och effektivt sätt för att skapa 
framgångsrika affärer. Med den ökade makt som kunden kommer att få, menar Wikström 
m.fl. att företag av rent affärsmässiga skäl förr eller senare måste orientera sig mot en mera 
interaktiv affärslogik, genom den ”elektroniska revolutionen.” Då Internet blir alltmer 
dynamisk, global och kompetent som marknadsplats.

4.3 Motiv till att delta i sociala medier
Lundkvist (2003) driver och diskuterar frågan om varför vi väljer att involvera oss i 
onlineforum och grupper. Han menar att även om konsumenter har möjlighet till att delta i 
konversationen online, så är det inte självklart att de gör det. I sin studie har Lundkvist 
funnit två övergripande anledningar till att konsumenter deltar i konversationen - 
självintresse och välgörenhet. Motiven till att kommunicera och att göra det regelbundet 
var ömsesidighet, effektivitet och identitet. 

Motiv och intentioner för att dela information med varandra i användarnätverk har enligt 
Lundkvist även relaterats till problemlösning. Ett argument är att vi lär oss genom 
interaktion med andra människor. Att kommunicera med andra människor, om det så är via 
Internet eller face-to-face är nödvändigt för att först kunna identifiera problemet och sedan 
hitta en lösning. 

Ett annat motiv till att delta i sociala medier kan vara makt. Om man kombinerar 
maktbegäret med sociala medier får man enligt Wahlström (2007) begreppet ”Makt 2.0”. 
”Makt 2.0” är en gemensam beteckning för den makt sociala medier kan skapa, genom att 
konsumenter erbjuds möjligheten att publicera vilken information de vill. Ett exempel kan 
vara nya innovatörer som delar med sig av sina upptäckter utan att kräva ekonomisk 
ersättning. Det innovatörerna i stället vill ha är uppskattning från andra intresserade. 
Maktens belöning handlar inte om den materiella kompensationen utan något djupare, så 
som självförverkligande. Bloggen kan exempelvis ge en person makten att kunna nå ut 
med den ocensurerade verkligheten till mänskligheten. Vidare menar Wahlström att de 
som äger ”Makt 2.0” är människorna, vilket innebär att makten förskjuts från olika former 
av producenter till konsumenter. Sociala medier har enligt Wahlström blivit ett verktyg för 
att förstärka små och obetydliga människors bidrag, till att betyda något. 

4.4 Den svenska bloggsfären
Enligt Våge, m.fl. (2005) har den svenska gruppen användare av bloggar ökat från att ha 
varit en liten grupp till en relativt stor grupp, som består av individer med olika bakgrund 
och olika syften. Det finns många olika typer av bloggare, bland annat de som inte har 
något syfte att nå en större läsarkrets, utan i första hand riktar de sig till vänner och familj. 
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En stor del av de bloggar som skrivs idag är av dagbokskaraktär, vilket innebär att de 
handlar om vardagliga ting. Men det finns också många bloggar där det skrivs om nyheter 
inom olika områden samt bloggar som är av en mer kreativ karaktär med avsikt att roa och 
väcka tankar. 
Statistiska centralbyrån (SCB, 2008) genomförde 2008 en undersökning av privatpersoners 
användning av datorer och Internet. Den visade att över 70 procent i åldrarna 16 – 74 år har 
under första kvartalet 2008 använt Internet till att söka information. Det är även cirka 30 
procent som använt Internet för att läsa bloggar och cirka fem procent som skapat eller 
underhållit bloggar. Statistiska centralbyråns undersökning visade också att 45 procent av 
Internetanvändarna använt tjänster med anknytning till resor eller inkvartering.

En annan undersökning som genomförts av Kullin (2009) handlar om den svenska 
bloggaren och bloggläsaren. Kullin arbetar som PR-konsult och har sedan februari 2004 
bloggat på bloggportalen Media Culpa. Kullins undersökning genomfördes den 8 – 9 
februari 2009, där 1500 personer svarade på frågor via online-enkäter. Kullins 
undersökning utföll i flera olika resultat, bland annat en sammanställning av den typiska 
svenska bloggaren. Det utmärkande för den typiska bloggaren som Kullin pekat på har 
sammanställts i figur 2. Modellen är en egen illustrerad sammanställning, som skapats för 
att på ett överskådligt sätt kunna presentera resultatet. Varje ruta visar en utmärkande 
egenskap hos den typiska svenska bloggaren. 

Figur 2. Den typiska bloggaren (egenillustrerad modell baserad på Kullin, 2009)

De vanligaste anledningarna till att individer läser bloggar är för att bli underhållen, samt 
för att få ta del av vanliga människors åsikter. De vanligaste bloggarna handlar om mode 
och vardagsbetraktelser, resor kom på plats 20 av 24 möjliga. Det är omkring en tredjedel 
av deltagarna som köpt eller inte köpt en produkt på grund av vad som stått i en blogg. Fler 
än hälften av deltagarna har delat med sig av negativa upplevelser via Internet och 64 
procent har delat med sig av positiva. Det är cirka sex procent av deltagarna som blivit 
kontaktade av ett företag vid publicering av negativa upplevelser. 

Den typiska 
bloggaren

Har inte egna 
annonser på sin 
blogg

Kvinna, 16-
20 år 
gammal

Läser 6-10 
bloggar dagligen

Är medlem i ett 
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för att hålla 
kontakt med 
vänner

Bloggar för 
att hon gillar 
att skriva

Är inte anonym

Uppdaterar 
sin blogg 
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Har inget emot att bli 
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vecka med att 
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Vidare påpekar Kullin (2009) att när det gäller företag och sociala medier, kan det 
konstateras att medielandskapet för några år sedan var format så att kommunikationen 
oftast gick från företag eller organisationer till konsumenten. Återkopplingen från 
konsumenten var begränsad. Genom sociala medier har konsumenten fått en egen 
plattform för kommunikation, där den kan uttrycka åsikter om produkter, tjänster och 
varumärken. Svaren i Kullins undersökning visar att de två sändarna, företag och 
konsument kommunicerar förbi varandra. När bloggaren publicerar negativa åsikter om en 
produkt eller tjänst får de sällan några svar från företaget. Den konkreta dialogen sker 
istället mellan konsumenter. Kullin anser att företagen bör skaffa sig en policy för hur de 
skall hantera detta och etablera en direkt kontakt med konsumenten. Med modellen i figur 
3 vill Kullin visa hur kommunikationen sett ut från förr, till ett önskat framtida tillstånd 
mellan företag och konsument. 

Figur 3. Kommunikationen ur tre perspektiv, förr, nu och önskat (Kullin, 2009)

Modellen i figur 3, visar hur kommunikation och information mellan företag och 
konsument tidigare varit enkelriktad från företag till konsument, vilket pilen till vänster 
illustrerar. Idag menar Kullin (2009) att kommunikationen och informationen befinner sig i 
mittenpartiet, där kunder och företag kommunicerar förbi varandra. Ett önskat framtida 
tillstånd som Kullin ser det är vad pilen till höger illustrerar, det är där företag och 
konsument möts och har dialoger med varandra. Konversationen mellan företag och 
konsument anser Kullin kan ske genom sociala medier.

Konsumenter Konsumenter Konsumenter

Företag Företag Företag

Förr Nu Önskat
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5. Resor och sociala medier
 
5.1 Beslutsprocess vid resor
Kanban (2008) redogör för en amerikansk undersökning genomförd under 2008. 
Undersökningen visar att över 40 procent av alla Internetanvändare fattar köpbeslut av en 
resa med hjälp av omdömen och tips som finns att hitta i sociala medier skrivna av 
privatpersoner. Enligt en debatt på Turistmässan i Göteborg 2009, ökar användandet av 
sociala medier som informationskälla inför köpbeslut även i Sverige (Reseguiden, 2009). 
Enligt Hanefors och Mossberg (2007:81) består köpprocessen för resa av tre faser: 

1. Innan resan, förköpsfasen
2. Under resan, konsumtionsfasen
3. Efter resan, utvärderingsfasen 

Hanefors och Mossberg beskriver faserna enligt följande. 
• Innan resan, innebär att konsumenten letar information om olika alternativ inför sin 

resa. Information som underlättar jämförelser för att kunna fatta ett så bra köpbeslut 
som möjligt kring en resa.

• Under resan, är då konsumenten gör värderingar kring om resan motsvarar de 
förväntningar som de haft angående destinationen. De letar också information om vad 
för slags upplevelser det finns och beslut kring måltider och vilka stopp som ska göras 
för aktiviteter. 

• Efter resan, den så kallade utvärderingsfasen, innebär att konsumenten utvärderar sin 
resa, vad har varit bra, respektive dåligt och uppfyllde resan förväntningarna. En 
utvärdering som även påverkar eventuella rekommendationer via word of mouth till 
andra konsumenter.  

Enligt debatten på Resegudien (2009) har word of mouth under en lång tid varit en viktig 
del för beslutsfattande i köpprocesser. Skillnaden är att idag har intaget av word of mouth 
utökats från vänner och bekanta, till i princip vem som helst som är en privatperson, som 
kan lämna information om en destination och dess aktörer via sociala medier.

5.2 Informationsinsamling genom word of mouth
Enligt Gladwell (2003) är word of mouth ett fenomen som många tycks känna till men som 
ingen kan definiera. Gladwells teori är att idéer, produkter och beteende sprids likt 
infektionssjukdomar och som epidemier. Han menar att vi är ”på väg in i muntliga ordets 
tidsålder” (2003: 211). Word of mouth är enligt Hanefors och Mossberg (2007) positiv och 
negativ kommunikation som sker mellan personer angående produkter och tjänsters 
egenskaper. De ser fenomenet word of mouth som en viktig kommunikations- och 
informationskanal inom resebranschen, då den informella kommunikationen återger 
informationen på ett mer levande sätt. 

Idag är det enligt Hanefors och Mossberg cirka 75 procent av Sveriges befolkning som har 
tillgång till Internet. Då ”turistnäringen är informationsintensiv, eftersom turismprodukter 
är ogripbara och avståndet mellan producent och konsument är ofta stor”, menar Hanefors 
& Mossberg (2007:94), att Internet är viktig som informationskälla. Dolye (2007) menar 
att genom Internets snabba framfart har det skapats en helt ny ”spelplan”, exempelvis har 
onlineforum för debatter och bloggar skapat nya former för word of mouth. Enligt 
Hanefors och Mossberg har ett nytt sätt för word of mouth skapats via Internet,
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e-word of mouth (e-wom). E-wom uppstår genom att resenärer skriver i exempelvis 
bloggar eller i resedagböcker och genom det rekommenderar och delar med sig av sina 
erfarenheter i olika forum på Internet. Generellt sett menar Hanefors och Mossberg att vi 
mer och mer tar till oss information från släkt och vänner än från traditionell reklam. Då 
släkt och vänner anses vara mer opartiska och tillförlitliga. 

Enligt Thorstenson (2006) är det i samtal mellan individer som har förtroende för varandra 
som det händer saker med människors uppfattningar, preferenser, åsikter och val. 
Thorstensson menar att det är många som använder sig av word of mouth när de ska göra 
ett stort inköp, för det är ofta då konsumenten känner sig i underläge. Reklamen ger oss 
sällan någon vägledning i sådana frågor, samtidigt som reklambruset växer. Thorstensson 
påpekar visserligen att verktygen är fler idag för att hjälpa oss att leta och jämföra när vi 
verkligen söker något. Thorstensson uppger även att konsumenten skulle kunna drunkna i 
”reklamhavet” om inte konsumenten tog hjälp av andra. 

6. Aktörernas förekomst i sociala medier
I detta kapitel presenteras de sammanställda innehållsanalyserna som genomförts av de 
utvalda aktörerna på Gotland. Genom de inlägg och bilder som presenteras, vill vi ge en 
bild av vad som kan hittas i sociala medier om de utvalda aktörerna. Under respektive 
innehållsanalys presenteras ett antal citat, och dessa har infogats i exakt det format de 
publicerats på webbplatserna, med eventuella stavfel och liknande, för att öka 
autenticiteten i innehållsanalysen. Antalet sökträffar som presenteras blir ofta högt, men 
det bör beaktas att ett flertal av träffarna inte rör de berörda aktörerna eller destinationen.

6.1 Destination Gotland
Resultatet av sökningen för Destination Gotland, visar att den information som finns att 
tillgå handlar bland annat om diskussioner kring bokningsförvirring, priser, turlistor, 
stökiga barn och maten ombord. På Google den 15 april 2009 fanns på sökorden 
Destination Gotland 78 500 träffar, färja + Gotland 61 700 träffar, resa till Gotland 
630 000 träffar och bloggar om Destination Gotland, 17 200 träffar. Träffarna rörde allt 
från hemsidor till bloggar, ett exempel är hemsidan Familjeliv (2009) som har ett forum 
där det förekommer inlägg. Ett av dessa inlägg handlade om hur dyrt det är att åka till 
Gotland:  

Helt SJUKT hur dyrt det är att åka till Gotland!! Jag och min man betalar 4600: - i bara 
båtbiljett den här sommaren. Visserligen åker vi ner med två bilar men det försvarar ändå inte 
dessa hutlösa priser! Nu har vi sån "tur" att maken kommer ifrån Gotland och har sin mamma 
boende på ön så vi slipper iaf betala boendet när vi är nere. Men jag för mitt liv inte förstå hur 
folk har råd att först betala båtbiljett OCH boende. En stuga under högsommaren kostar från 
3500: -/vecka. Man kan ju få en utlandsresa för dom pengarna!
Så. Nu har jag fått gnälla lite. Känns redan mycket bättre

Vid vidare sökning på Wikipedia fanns uppgifter om företaget, historik och om flottan. På 
YouTube den 15 april 2009 fanns det 10 filmklipp på sökordet Destination Gotland, dessa 
visar bland annat klipp från bildäck och några på båten. Inläggen i forumet på 
AlltOmGotland den 15 april 2009 var 11 stycken, där det bland annat kunde läsas att maten 
och fikautbudet är under all kritik, det är dyrt och att det är dålig service. Vid en sökning 
på Google under sökfunktionen bilder, fanns det på sökordet Destination Gotland 24 500 
träffar där många av bilderna var foton av fartygen. Bilderna länkade vidare till olika 
bloggar, forum och hemsidor. 
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Här presenteras fler exempel på inlägg från sociala medier samt en bildserie med bilder 
hämtade från olika bloggar om Destination Gotland.

Destination Gotland 
Resan hem till Stockholm var intressant. Kids som spelade fotboll mellan viltolarna, 
gnabbiga par i övre medelåldern som tyckte att resten av båten behövde höra vem 
som skulle sitta innerst eller inte, hundar som rymde från sina ägare och ynglingar 
som tappade matbrickor. För min del fick det bli en vända ut på deck…(Nordgren 
2008).

Destination Gotland- nära döden upplevelse
Jag bokade faktiskt båtbiljetten för att åka med den väldigt ångestframkallande 
båten idag. Tortyrbåten där du blir fast 3,5 dryga timmar, med unken lukt 
och gapande passagerare. Man får heller inte glömma att nämna kaptenerna som 
talar med "fin" gotländsk dialekt. Problemet sitter inte i att de talar med gotländsk 
dialekt utan att de pratar gotländskengelska. Om jag vore turist hade jag inte begripit 
ett jota av det de sa. Turens höjdpunkt är när någon av de anställda i kundtjänst 
råkar sätta sig på mikrofonknappen. Då stängs all radio- och TV- ljud ner och man 
kan höra allt från vem som sket i att städa toaletterna, till vilken idiotisk passagerare 
som klagade hundraelva gånger på barnet som skrek bredvid … (Hanni 2008).

   
Bildserie 1. Bilder från bloggar om Destination Gotland

6.2 Fabriken Furillen
På YouTube fanns filmklipp från naturen på Furillen och trailern från när TV-programmet 
”Körslaget” spelades in på Furillen, men inget klipp om själva företaget. På Google blev 
träffresultaten för Furillen + blogg 12800 träffar och Furillen + forum 18900. I bloggar och 
på forum kan det läsas att ön är fantastisk, hotellet otroligt vackert, bra och lyxigt med 
toppenfika, men att det inte ska byggas så nära vattnet. Om någon skrivit om Fabriken 
Furillen i sin blogg och kompletterat med bilder, hittades många inlägg från läsare som 
uppger att de gärna besöker Furillen. Fabriken Furillen omnämns vid flera tillfällen i 
fotograferings- och inredningssammanhang. En kommentar på en blogg var ”lite ensligt” 
men otroligt vackert. På bloggen Matprat (2007) kan man hitta följande inlägg: 

Väl framme på Gotland så tog vi oss ut till "Fabriken Furillen" som är en gammal pimpad 
kalkstensfabrik som numera är designerhotell. Det var faktiskt ett av de bästa ställena jag 
någonsin bott på. Enda minuset var lite slö personal och klent med kanaler på tvn, som 
förövrigt var en platt snygg Bang & Olufsen med tillhörande skitsnygg fjärrkontroll. Maten 
på Fiuriiillan som det uttalades var fruktansvärt god, jag har aldrig riktigt gillat lamm men det 
vi fick här var så gott att man inte ville sluta äta. Allt annat var också jättebra, nybakat bröd till 
frukosten, bullar och kladdkaka samt små mitt-på-dagen smörgåsar var alla av hög kvalité.
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På AlltOmGotland fanns 23 kommentarer om Fabriken Furillen den 12 april 2009 vilka var 
skrivna av både nöjda och missnöjda besökare. Några av kommentarerna där var dålig 
service, besvikelse och underbart. På sidan Tripadvisor i vilken alla inlägg är på engelska 
fanns två inlägg om Fabriken Furillen, vilka övervägande var positiva men med vissa 
diskussioner om servicens kvalitet samt rummens olika standard. I en artikel på Wikipedia 
om Furillen fanns det en beskrivning av ön, där hotellet i fabriken omnämns. Vid en 
bildsökning efter Furillen förekommer mestadels bilder av själva ön Furillen, men det 
fanns även bilder på Farbiken Furillen. På Bildbloggen Flickr fanns det den 14 april 2009, 
247 bilder publicerade av olika fotografer på motivet Furillen, utav dessa är cirka en 
tredjedel på Fabriken Furillen, hotellrum och mat. Resultatet är ungefär detsamma för 
bildsökningen på Google med en tredjedel av bloggbilderna med motiv från Fabriken 
Furillen. 

Här presenteras fler exempel på inlägg från sociala medier, där bland annat en diskussion 
om Furillen har uppstått. I en bildserie visas några bilder hämtade från olika 
bloggar om Fabriken Furillen.

Figur 4, Diskussion om Fabriken Furillen på Allt om Gotland (2009)

  
Bildserie 2. Bilder från bloggar om Fabriken Furillen 
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6.3 Kallbadhuset
Resultatet av innehållsanalysen från Kallbadhuset i Visby, visar att den information som 
fanns tillgänglig på de utvalda webbplatserna innehåller övervägande bilder och filmklipp 
med kommentarer. På Wikipedia fanns en artikel som beskriver aktiviteterna på 
Kallbadhuset, så som After Beach och restaurang. Sökningen på YouTube den 30 april 
2009, gav 41 träffar, vilka övervägande visade filmklipp från After Beachen. Bland annat 
fanns det filmer med egenproducerad text och musik. Ett exempel är filmen Kallbadhuset 
Gotland v 29 2007 – MESSI.SE (YouTube, 2009 b) som är 9,37 minuter lång och hade vid 
innehållsanalysens genomförande visats 48 446 gånger och har 22 kommentarer. 

Sökningen på Google med sökorden, kallis Visby gav 5480 träffar, bloggar om kallis 50 
800 träffar, forum + kallis gav 318 träffar. Ett exempel på en blogg där Kallbadhuset dyker 
upp är i Blondinbellas blogg, bloggen hade 79 kommentarer. I bloggen har hon skrivit: 

Messi har gjort en "film" från alla bilder som togs på Gotland. När jag såg den insåg jag och 
kom ihåg hur underbart vi hade det där borta. Allt är som taget ur en film! Det var absolut 
det roligaste under hela sommaren.. om inte den roligaste veckan i mitt liv! Fest med skumpa 
och rosé i en vecka med massor av snygga killar, kan det bli bättre? Tryck på play och spana 
in världens bästa Sthlmsvecka.. det är så man festar!  Jag finns med på bilder i början och 
slutet =) LÄNGTAR TILLBAKS! 

Exempel på kommentarer från bloggen:
• “stockholms veckan på gotland” ni kommer hit med era pappors guldkort o förstör 

nattklubbarna och stan, medans andra får gå o städa upp efter er. PATETISKT är 
vad det är..”

•  ”du är säkerligen en såndär liten “pappa betlar” unge, som aldrig har haft ett svårt 
och hårt liv.“moderaternas ungdomsförbund” haha, jävla bratungar som tror att 
dem kan något denna film äcklar mig”

• ”Jag ska dit nästa sommar! Woho.”

Det förekom i de flesta fall många korta kommentarer till de bilder och inlägg som fanns 
om Kallbadhuset, inlägg av blandad positiv och negativ karaktär. Några av kommentarerna 
till bilder som publicerats från kallbadhuset rör saker som, ”Längtar efter sommaren och 
Gotland så mycket att det gör ont!” ”Herregud vad jag aldrig ska åka dit… Inavel, 
ankdamm, brats och pappas pengar klarar jag mig utan.”  ”Som gotlänning kan jag bara 
säga nej, hu, kom inte hit igen. Hoppas ni tröttnar och håller er borta. Turister i all ära. 
Stureplanstöntar…eeeh noo.” 

Här presenteras fler exempel på inlägg från sociala medier samt en bildserie med bilder 
hämtade från olika bloggar om Kallbadhuset.

”Människor vi känner igen, indränkta i champagne och sämre rosé, omgivna av glassplitter 
och insvepta i solsken och havsbris. Fan va vi längtar till kallis!” (Stureplan, 2008).

     
Bildserie 3. Bilder från bloggar om Kallbadhuset
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6.5 Gotlands Turistförening, allmänt om Gotland  
Vid en sökning på YouTube den 16 april 2009 blev träffarna för Gotland 2620 filmklipp 
och för Visby 1020 klipp. På YouTube fanns även filmklipp som Gotlands Turistförening 
publicerat och som är mer allmänna om Gotland, det fanns även filmklipp från 
medeltidsveckan, Gotland Grand National samt Gotland Ring. Vidare fanns det massor av 
klipp på alla möjliga små händelser, så som fest, besök i domkyrkan och från när tv-
profilen ”lilla Al- Fadjii” spelade in på ön. På Google blev resultatet den 16 april 2009 
över 2 miljoner träffar sammanlagt för sökorden forum, bloggar, Visby och Gotland i olika 
kombinationer. Alla dessa inlägg var inte publicerade av turister men det fanns gott om 
inlägg att hitta. Exempelvis kunde en diskussion följas på Husbilsklubbens forum med 135 
inlägg den 16 april 2009. Inläggen var många och av blandad karaktär, exempelvis 
diskuterades Werkelin, camping, bratts, stockholmare. På Husbilsklubbens forum, uppgav 
många att de är upprörda över att det inte finns någon uppställningsplats för husvagnar på 
Gotland och att de valt att avboka sin husvagnssemester på Gotland på grund av detta. Här 
följer ett inlägg som medlemmen Gurra gjort på Husbilsklubbens (2009) forum: 

Figur 5. Kommentar om Gotland från Husbilsklubben (2009)

Vidare fanns det på Reseforum, vid innehållsanalysens genomförande, 159 inlägg om 
Gotland och Visby, i dessa inlägg diskuterades bland annat tips på barnaktiviteter, tips på 
camping för ungdomar och tips på boende. Vidare sökningar i olika bloggar visade att det 
fanns rekommendationer om att åka utanför Visby och gärna på cykel för att beundra 
naturen, det förekom samtidigt varningar om smala vägar och obefintliga väggrenar. De 
bilder som publicerats i bloggar är främst från de olika platser som personen besökt. Det 
fanns ett antal långa och beskrivande dagboksinlägg med bilder från privatpersoners 
semesterresor, där det bland annat förekom tips om platser och restauranger. På Wikipedia 
fanns en artikel om Gotland och en om Visby. Artiklarna på Wikipedia är välskrivna och 
innehåller mycket information, samt länkar till andra sidor, det fanns även många bilder i 
artikeln om Visby. Det fanns gott om bilder vid sökning på Gotland och Visby i Googles 
bildsökningstjänst, men de flesta var från olika hemsidor. På sökordet Gotland fanns det 
mest bilder på raukar och på sökordet Visby, främst bilder från innerstaden. 

Här presenteras fler exempel på inlägg från sociala medier samt en bildserie med bilder 
hämtade från olika bloggar om Gotland.

Felicitass (2008): 
Efter att vi hade käkat frukost i lite, lite duggregn körde vi in till Visby. Vädret hade blivit betydligt 
bättre (uppehåll och himlen började visa sig allt mer) och vi började med att gå längs ringmurens utsida. 
Det var superfint och jag fick nästan rysningar där jag gick. Det kändes som att kastas ett halvt 
årtusende bakåt i tiden, vilket var en häftig känsla.
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Kommentar till Felicitass blogg
JoHo sa... 

Åh... ni ser verkligen ut att ha haft det jättejätteskönt ohc MYSIGT! Som en hel lång semester i 
komprimerad form ju! Och, bäst med personlig guidning av infödd ju!! :) Hoppas att du fortfarande 
njuter av helgen!

   
Bildserie 5. Bilder från bloggar om Gotland och Visby

7. Aktörernas uppfattning av sociala medier
Här följer en sammanställning av de fem intervjuer som genomförts med respondenterna 
för de utvalda aktörerna.

7.1 Destination Gotland 
Per-Erling Evensen, intervju den 17 april 2009, klockan 13.30-14.00

Evensen uppgav att han känner till sociala medier och att det är svårt att anamma det 
oförutsägbara med sociala medier, då makten inte ligger kvar hos företagen. Han tycker 
också att han kanske inte tillhör rätt åldersgrupp för sociala medier, men han har vägt 
tankarna kring det. Han känner till både bloggar och YouTube. Han menar att sociala 
medier idag bygger makt och genererar kunskap men att inte många reflekterar över det. 
Företaget styr inte över sociala medier, men samtidigt kan företaget styra den, då social 
media styrs av det som företaget visar utåt och det som besökaren upplever. Företaget kan 
göra saker bara för att de vet att någon sitter där ute och är beredd att skriva så fort något 
händer. 

Word of mouth handlar om betraktaren och den är självsanerande, alltså att den som läser 
vet att det endast handlar om en persons åsikter och betraktelser. Men en persons åsikt kan 
mångfaldigas på kort tid vilket kan påverka. Evensen uppger även att word of mouth gått 
från lokalt till globalt genom sociala medier och det kan gå fort. ”Företaget kan göra hur 
vacker marknadsföring som helst med det är ändå word of mouth som gäller i slutänden.” 
Men han tycker samtidigt att den stora makten fortfarande ligger hos journalisterna. 

Enligt Evensen har Destination Gotland ingen egen blogg eller någon direkt närvaro i de 
sociala medierna. Men Evensen uppger att han ibland läser kommentarer som läsare skrivit 
på bland annat helagotland.se, men han upplever att nivån på dessa kommentarer är 
häpnadsveckande låg. En av fördelarna han ser med sociala medier är att företaget inte 
behöver meddela omvärlden själv när förändringar sker, det sköter sig självt. 

Anledningen till att de inte skapat något eget forum är att ”de inte riktigt är där än” men det 
är något de funderar på. Problemet är att rederiet jobbar på statligt uppdrag och därför 
måste all kommunikation vara väldigt korrekt och han undrar hur de ska hantera detta i 
sociala medier. Han anser inte att de idag har tid att besvara alla inlägg som skulle kunna 
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ske om de öppnar upp ett forum på sin hemsida, men om de hittar ett bra sätt att göra detta 
på skulle det vara intressant. De saknar kunskap om sociala medier och det är svårt att 
svara på frågor som, ”i vilken utsträckning ska de besvara inläggen och hur stor ska staben 
vara?” Det de gör idag för att jobba interaktivt med kunder är att anordna fokusgrupper 
med personer som självmant hör av sig för att lämna ris eller ros och de genomför 
enkätundersökningar. 

7.2 Fabriken Furillen 
Lotta Bogren, intervju den 4 maj 2009, klockan 13.00-13.40

Bogren uppger att hon inte direkt känner till begreppet sociala medier, men hon tänker att 
det handlar om sådant som vi människor sprider i sociala sammanhang och inte 
information som företag publicerar. Däremot känner hon till vad bloggar och forum är och 
att många företag erbjuder besökaren möjligheten att kommentera företag på olika 
webbplatser på Internet, exempelvis på Eniro och AlltOmGotland.se. Bogren anser att 
betygsättningen på nätet kommer mer och mer och att det är även något hon själv använder 
sig av när hon ska resa. Vidare säger Bogren att de inte medvetet arbetar med att skanna av 
sociala medier, men att hon vid något tillfälle av ren nyfikenhet läst kommentarer på olika 
webbsidor om Fabriken Furillen. 

Bogren säger också att hon tycker att om man som företag går ut på nätet och börjar 
försvara sig mot det som skrivs så är företaget ”lite fel ute”. Hon tycker att om man som 
företag besvarar kritiken så börjar de skylla ifrån sig, ”man kan ju inte mer än beklaga om 
en gäst är missnöjd och kommer de och tar upp det med personalen direkt kan man oftast 
lösa det på en gång”. Hon säger att de idag får många synpunkter både positiva och 
negativa direkt av besökarna. Bogren tror att man i första hand är benägen att skriva något 
om man är missnöjd. Hon uppger att om man ska arbeta med sociala medier, måste man ha 
en strategi för detta med bloggar, antingen så bestämmer man sig för att ignorera eller så 
kör man hela vägen och har en dialog med bloggaren. Hon tycker att det är väldigt 
intressant, men det skulle ta mycket tid och de har idag svårt att hinna med att besvara alla 
mail. 

Bogren anser att för dagen är sociala medier överkurs. Hon säger att ”sociala medier på 
sikt gör att man som individ kan få tag på en större mängd information som kan skapa 
högre förväntningar och kritiken kan bli hårdare, liksom berömmet bättre”. Vad det avser 
word of mouth så är de viktigt enligt Bogren. Fabriken Furillen är sparsam med traditionell 
marknadsföring, de förlitar sig mycket på word of mouth, enligt Bogren lever de på det 
idag, om det så är på Internet eller någon annanstans.

7.3 Kallbadhuset 
Tobias Larsson och Jörgen Borg, intervju den 29 april 2009, klockan 10.30-11.10

De säger att de känner till sociala medier och de anser att sociala medier blir allt viktigare, 
de nämner också att de är lite för gamla, men att de har personer som kan området och att 
det har ett stort kontaktnät. De uppger att de har påbörjat ett arbete med sociala medier. 
De har använt sig av Facebook och anser att det är viktigt och att det är ett snabbare 
medium inför olika evenemang, speciellt vid inbjudningar. De anser sig ha fördel av 
sociala medier då det skapar word of mouth. När företaget nått till att word of mouth 
skapar ”snackisar”, alltså att rykten sprids, ”då har man kommit långt”. De menar att allt 
blir mycket lättare när positiva ”snackisar” börjat spridas. De ser positivt på word of mouth 
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och på det som finns i sociala medier, ”att någon gör en film på YouTube som har cirka 
48,000 klick är ju stort”. ”Det kan ibland bli lite för spektakulärt men det går ju inte att 
hindra, så länge det inte blir våldsamma, eller sticker åt fel håll så är det bra.”

Vad det avser interaktivitet har de idag inget forum eller någon blogg, de känner att de inte 
aktivt tagit ställning till detta och vill i så fall ha någon som kontrollerar inläggen. Den 
kontrollerande personen måste i så fall vara aktiv i företaget och det skulle i så fall vara 
Larsson, vilket han upplever svårt att hinna med. Borg säger att han brukar svepa över 
Internet, men säger ”att den mesta feedbacken får de direkt på kvällen från gästerna”. De 
anser ”att i en värld med större konkurrens hade det kanske varit mer befogat att vara mer 
interaktiv”. Men Larsson säger att ”vi kanske borde vara mer i framkant än vad vi är idag, 
vi kanske borde lägga ut ett plank eller något, att andra driver snacket känns bättre, rykten 
och ”snackisar” bidrar om myten om stället”. De annonserade mycket mer tidigare, men 
menar att mycket av dagens marknadsföring sker genom sociala medier och word of 
mouth. De nämner också att denna intervju har väckt nya tankar hos dem. 

7.4 Kneippbyn 
Eva Werkelin, intervju den 16 april 2009, klockan 13.00-13.30 

Werkelin uppger spontant att hon inte vet så mycket om sociala medier och att hon tillhör 
fel ålderskategori. Hon anser inte att hon sitter på så mycket kunskap och kompetens om 
ämnet. Werkelin har hört talas om Facebook som marknadsföringskanal, hon är även 
medveten om att man som företag kan använda communities och forum för att få 
information från kunder och besökare. Hon tror att om företaget kan hitta kommentarerna 
som finns på Internet, så kan de hitta de äkta åsikterna till skillnad från en traditionell 
marknadsundersökning. Kneippbyn har idag ingen som bevakar sociala medier, de bevakar 
endast press och media. Innan de sätter igång måste de veta hur de ska använda sociala 
medier, hur de ska behärska området och bemöta det som skrivs. ”Det går inte bara att 
trycka på knappen, man måste följa upp det”. Men hon har en viss koll på vad som 
förekommer om Kneippbyn på bland annat resesajten Barnsemester, då det är deras 
främsta målgrupp. Hon är även medveten om att man som privatperson kan kommentera 
företag på bland annat webbsidorna Eniro och Hitta.se. 

Werkelin ser sociala medier som en risk för ett noterat företag och för individen, ”det är 
lite skrämmande”. Hon är kritisk till helagotland.se och deras öppna debatt, ”där det sker 
många påhopp” som hon kallar det. Werkelin tycker att ansvariga måste ta bort de inlägg 
som är enbart skadliga. Hon tror att för en destination kan det aldrig vara bra att det endast 
cirkulerar negativa inlägg, framför allt om man som företag eller individ vill flytta till 
platsen. Werkelin är helt säker på att konsumenter mer och mer vill få information från 
andra än direkt från företaget innan köp. Framförallt information för att kontrollera 
turistfällor vilket hon tror kan hittas genom word of mouth och sociala medier. Werkelin 
anser att hon kan publicera en annons men att andra kan sprida word of mouth. 

7.5 Gotlands Turistförening 
Annamari Thorell, intervju den 17 april 2009, klockan 14.30-15.10
 
Thorell uppger att Turistföreningen jobbar mycket med word of mouth i dagsläget. De 
använder bland annat word of mouth i sin årliga tidning om Gotland som besöksmål. I sin 
tidning publicerar Turistföreningen artiklar, där bland annat familjer själva berättar om sina 
bästa upplevelser vid en semester på Gotland och deras funna smultronställen. 
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Turistföreningen anser att ”dessa berättelser ger mer trovärdighet och ett mervärde än när 
personalen på Turistföreningen lämnar förslag på exempelvis besöksmål, hotell och 
restauranger”. De använder även sociala medier och så kallad e-mouth, exempelvis genom 
YouTube där de publicerar egna filmer om Gotland. I dessa filmer har personal från 
Turistföreningen medverkat genom att berätta om platser som de rekommenderar, dessa 
filmer är tydligt markerade med att Turistföreningen står bakom dem. 

De brukar även söka av sociala medier genom att titta på Google, i olika forum och 
bloggar för att hitta inlägg om Gotland. De tittar ofta på resesajterna Tripadviser och 
Barnsemester, där inlägg förekommer om Gotland. När de gör dessa sökningar brukar de 
ibland kommentera inläggen, men då gör de det som privatpersoner. Thorell anser att 
”sociala medier handlar om interaktivitet och åsikter” och hon tror verkligen på denna 
kanal för spridning av information och kommunikation. I dagsläget har inte 
Turistföreningen något eget forum eller någon blogg för turister, men de planerar att öppna 
ett forum där besökarna kan lämna tips till varandra. Thorell anser att sociala medier är 
spännande och att de på Turistföreningen har kunskaper och idéer inom området. 
Problemet är att få tiden att räcka till, för att kunna jobba med sociala medier så som de 
önskar.

8. Analys och diskussion 
Till grund för analysen ligger en jämförelse mellan presenterad teori och empiri. I analysen 
presenteras även intressanta kopplingar som framkommit vid intervjuer och genom våra 
innehållsanalyser. Detta sammantaget ger stöd för att besvara forskningsfrågorna och för 
att uppfylla uppsatsens syfte. För att underlätta analysen har den genomförts utifrån tre 
teman. Tema har tagits fram utifrån forskningsfrågorna och syftet, för att lättare kunna 
analysera och diskutera den insamlade informationen. Följande teman har använts:

• Användaren och motiven
• Köpprocessen och sociala medier
• Interaktivitet

8.1 Användaren och motiven 
Enligt Kullin (2009) är den typiska bloggaren kvinna mellan 16 och 20 år, och hon bloggar 
för att hon gillar att skriva och hon uppdaterar sin blogg varje dag. Blogginlägg som 
funnits om de olika aktörerna vid vår innehållsanalys tyder på att uppgifterna från Kullins 
studie stämmer överrens med denna studies resultat. De flesta långa blogginläggen är 
skrivna av personer som kontinuerligt skriver i bloggar om sina upplevelser eller 
vardagliga ting så gott som dagligen. Kullins (2009) undersökning visar även på att en av 
anledningarna till att bloggar läses är för att få ta del av andra människors åsikter, vilket 
innehållsanalysen även påvisat. I innehållsanalysen studerades ett stort antal bloggar och 
där någon gjort en lång och målande beskrivning av resmålet eller upplevelsen, finns det 
ofta kommentarer så som ”jag vill också åka dit” och ”så underbart det låter”. 

I ett forum är deltagarna ofta mer eller mindre anonyma och diskuterar ett ämne som 
intresserar dem, detta kan exempelvis tydas från innehållsanalysen för Gotlands 
Turistförening. På husbilsklubbens forum diskuteras det som i mångt och mycket 
intresserar en campare med husbil på Gotland. Inläggen i forumen görs av personer med 
olika alias, det namn som användaren väljer att kalla sig, så som exempelvis Gurra som 
gjort ett inlägg på husbilsklubbens forum under innehållsanalysen för Gotland. Uppgifter 
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som framkommit vid innehållsanalysen tyder även på, att den som startat en ny diskussion 
i ett forum följer utvecklingen av diskussionen med nya kommentarer. Vid inlägg i forum 
som handlar om betygsättning med kommentarer på platser eller tjänster, visar 
innehållsanalysen att inläggen är mer av engångskaraktär. 

Enligt Lundkvist (2003) är några av motiven till att delta i sociala medier problemlösning 
och välgörenhet. I innehållsanalysen kan vi av karaktären på inläggen se vissa kopplingar 
till dessa motiv. Exempelvis visar inläggen som hittats vid innehållsanalysen för Fabriken 
Furillen och Kneippbyn att det förekommer dialoger på forum. Om någon exempelvis 
framfört kritik mot aktören går någon annan in och bemöter kritiken och en diskussion 
uppstår, vilket kan ses som en typ av välgörenhet. Att skriva om bra eller dåliga saker kan 
vara en slags välgörenhet genom att konsumenter upplyser sina medmänniskor om hur du 
upplevt något. I ett av exemplen på inläggen om Kneippbyn kan vi tyda att det handlar om 
en form av problemlösning, någon skriver ett inlägg kanske i hopp om att företaget ska läsa 
det och lösa problemet. Att det rör sig problemlösning kan även tydas vid inlägg av typen 
”Vi ska till Gotland, vart kan man bo”? Inlägg av detta slag har förekommit på olika forum 
vid flera av innehållsanalyserna. 

Enligt Wahlström (2007) handlar motivet för att delta i sociala medier om makt, genom att 
någon kan publicera den ”ocensurerade” verkligheten och att det är ett verktyg för att den 
lilla människan ska kunna göra sin röst hörd. Vid intervjun med Evensen från Destination 
Gotland menar han att sociala medier idag bygger makt och är kunskapsgenererande, vilket 
han inte tror att många reflekterar över. Att social medier blir kunskapsgenererande kan 
bero på att individer delar med sig av sin kunskap till andra. Kunskapen och informationen 
kommer inte från någon producent, vilket exempelvis kan leda till nya 
användningsområden för en produkt eller mer kunskap om en tjänst. Evensen uppger även 
att det är svårt att anamma det oförutsägbara med sociala medier, då makten inte finns kvar 
hos företagen. Werkelin från Kneippbyn, ser sociala medier som en risk för ett noterat 
företag och för individen och uppger det som lite skrämmande. Werkelins tanke kan även 
den kopplas samman med makt, då även hon liksom Evensen upplever att makten flyttats 
från företaget till individen genom sociala medier.  

Många av de inlägg som framkommit i innehållsanalysen, exempelvis om Kneippbyn och 
Fabriken Furillen uttrycker beröm om en plats som gett en tillfredsställande upplevelse. I 
dessa lägen kan sociala medier vara en genväg för att nå ut med sin åsikt till många, 
oavsett om det rös sig om beröm eller missnöje. Att lägga ut ett filmklipp på YouTube från 
sitt besök på Kallbadhusets After Beach, kan även vara ett sätt att göra sin röst hörd. Lika 
så att kommentera ett filmklipp med att ”jag var också där”, vilket kan vara ett sätt för 
publicisten att uttrycka att hon/han också är någon och på så vis göra sin röst hörd. 

8.2 Köpprocessen och sociala medier 
Enligt debatten på Reseguiden (2009) under turistmässan i Göteborg ökar användningen av 
sociala medier i köpprocessen av resor. Enligt Hanefors och Mossberg (2007) består 
köpprocessen för resor av tre faser, innan resan, under resan och efter resan. I den 
innehållsanalys som genomförts är inläggen i bloggar oftast skrivna efter resan, väldigt 
sällan under resan men det är vanligt att resan omnämns att den ska ske i mer generella 
termer innan resan genomförs. Innehållsanalysen visar även att i forum sker första inlägget 
ofta av någon som behöver tips och alltså befinner sig i första fasen i köpprocessen, innan 
resan. Men att de svar som lämnas i dessa forum, oftast skrivs av personer som redan har 
upplevt det han eller hon tipsar om. På webbsidor där privatpersoner genom forum kan 
betygsätta den plats hon/han besökt, lämnas omdömena uteslutande i efterhand. Omdömen 
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för semesteraktörer hittades ett flertal av i innehållsanalysen och då de görs i efterhand 
stämmer de överens med steg tre i köpprocessen, efter resan. 

Enligt Hanefors och Mossberg (2007) är word of mouth viktigt inom resebranschen och de 
anser att Internet är en viktig informationskälla i samband med val av resa och destination. 
Word of mouth återger kommunikation och information på ett mer levande sätt. Enligt 
intervjuerna kan vi se att word of mouth är något som varit återkommande som ett viktigt 
inslag hos alla respondenter. Thorell säger att Gotlands Turistförening jobbar mycket med 
att andra ska få tycka till och lämna tips, då hon menar att det oftast blir mer trovärdigt och 
att resenären väljer att lyssna mer på en privatperson vid val av resa. Bogren från Fabriken 
Furillen, Larsson och Borg från Kallbadhuset säger att de mer eller mindre lever på word 
of mouth. Larsson och Borg påstår att de annonserade mycket mer tidigare, men att idag så 
sköter word of mouth marknadsföringen åt dem, bland annat via sociala medier. 

Thorstensson (2006) uppger att all den reklam som konsumenten utsätts för idag bidrar till 
att individen är i behov av word of mouth för att kunna fatta ett köpbeslut, det ger en 
möjlighet att kunna begränsa vilken information konsumenten vill ta in. Samtidigt påpekar 
Bogren från Furillen att all den information som finns tillgänglig idag, medverkar till att 
individerna vill ha ännu mer information inför ett köpbeslut. Skillnaden är att 
informationen kommer från olika håll och det är i större utsträckning konsumenten själv 
som avgör vilken information hon/han vill ta del av. 

Alla respondenterna är överens om att positiv word of mouth är den bästa marknadsföring 
en aktör kan få, att det blir viktigare och viktigare för att tränga igenom mediebruset som 
råder. Evensen från Destination Gotland säger under intervjun att ”företaget kan göra hur 
vacker marknadsföring som helst men det är ändå word of mouth som gäller i slutändan”. 
Flera av respondenterna, exempelvis Larsson och Borg från Kallbadhuset, pekar på att 
sambandet mellan sociala medier och word of mouth kan användas till att skapa 
”snackisar”. ”Snackisar” som enligt Evensen på Destination Gotland sprider sig snabbt 
globalt via sociala medier.  

Innehållsanalysen resulterade även i träffar för alla aktörerna på Wikipedia, artiklarna på 
Wikipedia har haft blandat innehåll. Det är kanske inte innehållet, utan att faktiskt alla 
aktörerna omnämns i en artikel på Wikipedia och att dessa artiklar kan hamna på träfflistan 
vid en sökning som är intressant. Det innebär att när konsumenten söker information inför 
en resa om en aktör kan de även inhämta den i Wikipedia. 

8.3 Interaktivitet
Vad det avser kommunikation och information mellan företag och konsument har den 
enligt Kullin (2009) tidigare varit enkelriktad, från företaget till kund, men som det ser ut 
idag så kommunicerar företag och konsument förbi varandra. Wikström, m.fl. (1998) 
menar att om ett företag kommunicerar och interagerar med kunden, kan företaget knyta 
dem till sig som en värdefull medproducent. Att knyta kunden till sig är det Wikström, 
m.fl. uppmanar företagen till att göra. De ska kort och gott försöka göra allt för att få till 
stånd en dialog med kunden, för att ta till vara på den outnyttjade kompetens som 
konsumenten sitter inne med. En dialog de menar skulle kunna ske genom sociala medier. 
Teorierna om interaktivitet visar att företag och konsument idag inte har en dialog med 
varandra via sociala medier. Teorierna om interaktivitet stämmer väl överens med det som 
framkommit i våra intervjuer och innehållsanalyser. 
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Vad det avser aktörernas syn på interaktivitet via sociala medier, har tre av respondenterna 
uppgett att de tillhör fel ålderskategori och anser även att de inte besitter kunskapen för hur 
dem ska hantera sociala medier. Den enda aktör som uppger att de aktivt arbetar med 
interaktivitet via sociala medier är Gotlands Turistförening. Thorell på Gotlands 
Turistförening uppger att de har idéerna och kunskaperna för att arbeta med sociala medier. 
Problemet är att tiden inte räcker till för att göra allt de vill, utan de måste prioritera. 
Werkelin, Evensen, Bogren samt Larsson och Borg uppger att de saknar tiden och 
strategier för hur de ska kunna bemöta och arbeta med sociala medier, då tiden knappt 
räcker till för det som måste göras idag. Larsson och Borg på Kallbadhuset uppger att de 
kanske borde ”kastat upp ett plank”. Genom ”planket” skulle de kunna ta del av fler 
åsikter, men det skulle enligt dem själva ta för mycket tid att kommentera alla inlägg. 

Kullins (2009) studie visar att det endast är sex procent av dem som publicerade negativa 
åsikter om ett företag som blivit kontaktade av företaget, vid vår genomförda 
innehållsanalys har inte något kommenterande inlägg från företag funnits. Kullins studie 
visar också på att de som bloggar inte har något emot att bli kontaktade i egenskap av 
bloggare, vilket skulle kunna bidra till ökad interaktivitet mellan företag och kund. Vid 
intervjuerna har endast Thorell från Gotlands Turistförening uppgett att de kommenterat 
inlägg. Men att de då inte gjort det i egenskap av Turistföreningen utan som 
privatpersoner. Gatarski (2006) menar att sociala medier underlättar för konsumenter att 
konversera med varandra, dessa konversationer skulle enligt honom vara lämpliga att iaktta 
för aktörerna. Enligt intervjuerna har det framkommit att aktörerna inte är särskilt delaktiga 
i eller mottagliga för den konversation som pågår i sociala medier. 

Vid intervjuerna har det även framkommit att ingen av respondenterna har ett forum på sin 
hemsida, utan att de tar emot åsikter från besökaren direkt, via mail, telefon eller från 
marknadsundersökningar. Larsson och Borg från Kallbadhuset uppger att de till största del 
får den feedback de behöver under kvällarna och genom att gästerna återkommer samt 
pratar om stället. De anser därför att de inte behöver lägga så mycket tid på att bemöta de 
sociala medierna eller ens läsa av dem. Bogren, Furillen uppger att hon tror att det i första 
hand är negativa inlägg som publicerats i sociala medier, vilken även flera av 
respondenterna uppgett. En gemensam åsikt från fyra av fem respondenter har varit att ett 
forum på företagets hemsida skulle kunna bli ett klagoplank. Ett klagoplan som de anser 
måste rensas och bemötas innan det publiceras för att inte skada företaget.
Werkelin från Kneippbyn och Evensen från Destination Gotland, tycker att nivån på vissa 
forum är häpnadsväckande låg. De tycker att någon borde vara ansvarig och rensa bort 
inlägg som är rent skadliga. Werkelin tror även att sociala medier kan vara skadliga för en 
destinations utveckling men också för företag. Evensen anser i och för sig att deltagarna i 
ett socialt medium är medvetna om att de endast tar del av en persons betraktelser och att 
det på så vis blir självsanerande. Men på ett företagsforum vill Evensen gärna hålla det lite 
striktare och då krävs strategier för hur interaktionen ska ske.  
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9. Slutsats 
Dagens samhälle kallas för ett informationssamhälle. Detta innebär att i det mediebrus som 
en konsument utsätts för varje dag tröttar ut henne, men det skapar trots detta ett 
informationsbehov hos individen. Det finns idag så mycket säljande information att 
individen har svårt att hålla ordning på utbud och alternativ. Vi har genom våra 
undersökningar sett att word of mouth och sociala medier ökar i popularitet som 
informationskanal. Vi ser att det beror på att individen därigenom kan få det som kan 
upplevas som ”ärligare” information från flera håll, genom att andra redan har prövat det 
som konsumenten söker information om. Alltså informationen är publicerad av en 
privatperson och inte ett säljande företag och kan därmed upplevas som ärligare. Ett 
exempel på användarskapat innehåll kan vara Wikipedia där personer själva byggt upp ett 
uppslagsverk med information om bland annat företag, produkter och platser. På 
Wikipedia är det individen som publicerar, inte företagen och därför kan konsumenten 
uppleva informationen som mer ”äkta”. 

Det vi kan se är att användarna av sociala medier nyttjar mediet till i huvudsak tre saker: 
att konversera, att informera och att lösa problem. Detta sker genom att individer rådfrågar, 
berömmer, ger tips, och uttrycker missnöje. Det vi har sett som synes vara det lockande 
med sociala medier är att individen har möjligheten att få publicera en ocensurerad 
verklighet, vilket i förlängningen ger användaren en slags makt. 

Vi kan även se att sociala medier har fått en viktig del i köpprocessen och att det används 
på olika sätt i de olika stadierna i köpprocessen tre steg, innan resan, under resan och efter 
resan. I steg ett, innan resan används sociala medier för att söka information om olika 
resor. I andra fasen steg två, under resan används inte sociala medier i lika stor 
utsträckning och i steg tre, efter resan, används sociala medier till att sprida information 
om upplevelser från resan. 

Resultaten från våra intervjuer visar att aktörerna ser sociala medier som något ”krångligt”, 
att det tar mycket tid i anspråk och att de saknar kunskap inom området. Intervjuerna har 
också visat att sociala medier enligt aktörerna, kan vara både positivt och negativt. 
Negativt i den bemärkelsen att det finns risker med sociala medier, så som snabb och 
negativ ryktesspridning. Positivt då den hjälper till att marknadsföra företaget och deras 
produkter/tjänster om ”rätt” information sprids. Vi kan också se att aktörerna i dagsläget 
inte har kommit särskilt långt i arbetet med sociala medier. Det har även visat sig att 
aktörerna överlag anser att arbetet med sociala medier kräver mycket arbete i förhållande 
till ”vinst”.  
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10. Avlutande reflektioner 
Vi har utifrån vår studie klarlagt att informationsökningen om resor i sociala medier ökar. 
Ökningen tror vi kan bero på att resor är informationsintensiv. Att informationen kring 
resor blir informationsintensiva, beror på att turismprodukter är ogripbara och avståndet 
mellan producent och konsument ofta är stor. Det kan också vara så att resor är en så pass 
individuell upplevelse, att information gärna vill insamlas från olika håll och genom olika 
källor. Här erbjuder sociala medier en global kanal för inhämtning av information. 
Information som publiceras av konsumenter till konsumenter. Sociala medier erbjuder den 
information som konsumenten själv väljer, för att kunna fatta ett så bra köpbeslut som 
möjligt och på så vis minimera risken att bli besviken. 

Den konversation som pågår i sociala medier kan för aktörerna ses som en 
informationskälla som kan användas på olika sätt. Utifrån vår undersökning har vi gjort 
reflektioner kring sociala medier och funnit att det enklast kan användas som en oberoende 
marknadsundersökning. En marknadsundersökning där aktörerna kan få omdömen från 
konsumenten som de kanske aldrig annars skulle få. Vidare reflektioner som vi gjort är att 
aktörerna borde följa Gotlands Turistförenings sätt att arbeta med sociala medier, då vi 
anser att det inte krävs så mycket strategier som aktörerna överlag tycks tro. Det viktigaste 
är kanske inte att ha ett eget forum eller en egen blogg, utan vi anser att aktörerna borde ge 
sig ut i sociala medier och lyssna på den konversation som pågår. Vår undersökning har 
otvetydigt visat att word of mouth, om det så är genom sociala medier eller face-to-face, är 
den information som konsumenten lyssnar mest på. Word of mouth är även den 
marknadsföringskanal som aktörerna tycks gilla bäst. Därför anser vi att varje aktör borde 
utnyttja word of mouth och sociala medier på ett mer effektivt sätt. Vi hoppas att denna 
uppsats kommer att vara en väckarklocka för aktörer som inte förstått vikten av sociala 
medier. Vi anser att sociala medier är ett fenomen som måste tas på större allvar och därför 
borde användas mycket mer, främst för aktörens egen utveckling men också för 
utvecklingen av Gotland som turistdestination. 

11. Vidare forskning
Då sociala medier är ett ganska nytt fenomen ser vi vår uppsats som en grund för vidare 
forskning på turism och sociala medier i samspel. Vår uppsats har visat att okunskap och 
tidsbrist är två av anledningarna till varför en del av de aktörer som medverkat i vår studie 
inte använder sig av sociala medier i sin verksamhet. Kan det vara så att även andra aktörer 
på Gotland känner likadant för detta medium? En vidare forskningsfråga kan vara, hur 
påverkar sociala medier en destination och dess aktörer? Vidare forskning skulle också 
kunna vara att gå djupare in i ett konsumentperspektiv. Använder den gotländska turisten 
sociala medier under de olika köpfaserna, i så fall hur? Till sist vill vi även föreslå en 
annan intressant forskningsfråga. Hur ser resenären på Facebook som ett medium för 
information om ett resmål och som marknadsföringskanal?
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          Bilaga:1 

Intervjuguide
Namn, Företag, Datum, Tid, Plats, Ställning i företaget

1. Sociala medier, exempelvis, vad vet du/ni om sociala medier? Förklara eventuellt  
sociala medier genom att nämna bloggar, forum och YouTube. Att privatpersoner 
är aktiva där genom kommunikation och informationsspridning. 

2. Användandet av sociala medier, exempelvis, använder ni sociala medier? (aktivt  
eller passivt)

3. Förekomst i sociala medier, exempelvis, vet de om att de förekommer? Nämn något  
exempel vid varje företag. 

4. Upplevelsen av sociala medier, exempelvis, rädsla, spänning? 

5. Sociala medier, företaget och destinationen, exempelvis, tror du att sociala medier  
kan påverka ditt företag men även hela destinationen?

6. Word of mouth, exempelvis, vad anser ni om word of mouth?  

7. Interaktivitet, exempelvis, hur jobbar ni med interaktivitet med era kunder?
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                             Bilaga:2

Exempel på kodningsschema för innehållsanalysen
 
Kneippbyn 2009-04-14 Beröm Missnöje Övrigt  
Sökplatser

Youtube.se 
Kneippbyn+ gotland
Kneippbyn Visby
Sommarland Gotland
Sommarland visby
Vattenland +gotland
Vattenland visby
Pippi visby
Pippi gotland
Pippilångstrump visby
Pippi Gotland
Villa villekulla Gotland
Villa villekulla Visby

// / /////

Google.se Text
Forum Kneippbyn
Forum Kneippbyn Visby
Forum Kneippbyn Gotland
Forum Villa villekulla Visby
Forum Villa villekulla Gotland
Forum Pippi Gotland
Forum Pippi Visby
Blogg Kneippbyn Visby
Blogg Kneippbyn Gotland
Blogg Villa villekulle Visby
Blogg Ville villekulla Gotland
Blogg Pippi Gotland
Blogg Pippi Visby 
Kneippbyn Bra
Kneippbyn Dåligt
Om kneippbyn
Google.se bild
Kneippbyn blogg
Villa villerkulla blogg

///////////////////
/////

/////////// /////////

Bloggportalen.se
Kneippbyn
Villa villekulla Gotland
Sommarland Gotland
Vattenland Gotland

/////// /// ///////////
/////////

Wikipedia
Finns en artikel 

Resebloggar
Reslust.se
Kneippbyn + Gotland

/

Forum
Alltomgotland.se
Kneippbyn + Gotland

/

Reseforum.se 
Kneippbyn + Gotland 

//
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