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Abstract 
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starts an online community, where anyone is free to post stories and photos about a Swedish 

experience, and to understand how a participatory culture can help an organisation develop 

relevant material and thereby reach a wider audience.

Material/Method: The study is an analysis of VisitSweden's community CommunityOfSweden, its 

structures as well as VisitSweden's use of the information posted by the readers on the 

community. Hence the material consists mainly of content from the community 

www.communityofsweden.com and the webpage  www.visitsweden.com. In addition, the study is 

also based on an interview with VisitSwedens communitydriver Tommy Sollén. 

Main results: Members of CommunityOfSweden help VisitSweden to promote Sweden. This is 

possible because the community posting format and the participatory culture within the 

community are well designed and planned by VisitSweden, even though the organisation was not 

completely sure about the outcome. By keeping an open and friendly yet framed space and by 

trusting the users, VisitSweden in conjunction with its CommunityOfSweden resource has been 

able both to generate more material about Sweden and present a broader picture of Sweden.
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”Everybody experiences far more than he understands, yet it is experiences, rather 

than understanding that influences behavior” 

Marshall McLuhan1

1  Branden, Sturmark 2001:173.

3



Sammanfattning

Webbsidan CommunityOfSweden är en interaktiv mediestruktur och ett socialt medium som 

öppnar för en deltagarkultur. CommunityOfSweden är en samlingsplats där Sverigeintresserade har 

möjlighet att finna svar på frågor bland redaktionellt material och i dialog med andra medlemmar, 

samt att utöka innehållet själv. För VisitSweden, som initierat CommunityOfSweden, var 

webbsidan något av en välplanerad chansning. Vetskapen om att målgruppen befann sig på 

internet fanns, men organisationen kunde inte förutspå målgruppens beteende. VisitSweden såg 

dock möjligheten till social marknadsföring hos den samlade målgruppen. Communityn inbjuder 

till en social interaktion runt Sverigerelaterat innehåll som framförs av människor som tycker om 

Sverige. Det är inte bara socialt främjande utan också Sverigefrämjande. Den stora skillnaden 

mellan VisitSwedens ursprungliga sida och CommunityOfSweden är deltagandet. I den senare 

används en deltagarkultur för att låta medlemmarna bidra med sina personliga Sverigebilder. Web 

2.0-funktioner gör att materialet lätt kan spridas. Sverigefrämjandet förs in i människors surfande, 

både genom material på communityn och i arbetet med att locka till sig nya medlemmar. För att 

förklara CommunityOfSweden analyserades sidan i denna studie främst ur ett 

deltagarkulturperspektiv, vilken är en kommunikationsteori som fokuserar på deltagande. En 

kvalitativ intervju med en av sidans ansvariga genomfördes för att fördjupa kunskapen om 

communityn och dess användare. 

På CommunityOfSweden får Sverigebilden 2.0 möta Web 2.0. VisitSweden öppnar upp för 

interaktion runt allt det som kan tänkas relatera till Sverige. Medlemmarna kan hitta vänner, 

diskutera i forum, skriva texter och lägga upp bilder och förbinda dessa till en Sverigekarta. För 

första gången kan VisitSweden samla hela Sverige (alla geografiska besöksmål) och alla 

intresserade på ett och samma ställe. På CommunityOfSweden finns Sverigebilden i många 

skepnader och där finns de framtida Sverigebesökarna i form av medlemmar. Lika litet som 

VisitSweden i början visste vad som skulle bli av communityn vet personerna bakom den nya sidan 

vad som kommer ske med den framöver. Under tiden utvecklar de sidan och sin närvaro på 

internet i stort.2 Det enda de kan göra är att följa med i utvecklingen och styra deltagandet kring 

Sverige åt rätt håll.

2 Både på CommunityOfSweden, men även på Twitter och FaceBook (noterat juni 2010).
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1. Inledning 

VisitSwedens community CommunityOfSweden är en plats där besökare uppmanas att dela med 

sig av berättelser och foton under parollen ”Share anything Swedish”. Min uppsatsidé var till en 

början att titta närmare på communityn. Eftersom CommunityOfSweden är relativt ny kändes det 

intressant att studera något som inte har blivit närmare undersökt tidigare. Dessutom är jag 

personligen intresserad av omgivningens bild av Sverige, Sverigefrämjande arbete i allmänhet och 

den av myndigheter framtagna Sverigebilden i synnerhet.3 Grundfrågan jag ställde mig när jag 

började mitt arbete med uppsatsen var vad som händer med Sverigebilden när VisitSweden 

öppnar en community och därmed släpper på kontrollen. CommunityOfSweden är inte helt 

baserad på Sverigebilden, däremot ska den lysa igenom då VisitSweden är en del av Nämnden för 

Sverigefrämjande Utomlands. 

Ganska tidigt in i uppsatsarbetet insåg jag att communityn var en bra idé av VisitSweden. Den 

användes på det sätt upphovsmännen önskade. Den bestod av fina foton, intressanta berättelser 

och snälla ord. På communityn pågick mycket aktivitet och socialiserande. Jag konstaterade att 

communityn nåt viss framgång redan från start. Sidan blev till exempel belönad med pris som 

Sveriges bästa sajt,4 och det skrevs i princip bara lovord om communityn. Om nu sidan var en så 

lyckad satsning och föll både VisitSweden och användarna själva i smaken, vad ligger till grund för 

framgången? 

1.1 Syfte

Syftet med studien är att få en överblick av CommunityOfSwedens olika delar och därigenom 

undersöka vad som händer med bilden av Sverige på communityn och om detta är 

Sverigefrämjande. Särskilt fokus kommer att läggas på att studera hur en deltagarkultur uppstår på 

communityn och hur den kan påverka Sverigebilden.

1.2 Problemformulering 

Problemformuleringen kan delas in i tre frågeställningar:

1. Hur använder VisitSweden sin community och deltagarkultur för att marknadsföra Sverige?

2. På vilka sätt nyttjas communityn av både medlemmar och upphovsmän?

3. Vad för bild av Sverige förmedlas på communityn?

3 http://www.sweden.se/upload/promotion_forum/Promotion_Tools/Brand_Sweden/FINAL_MINIFOLDER.pdf.
4 http://internetworld.idg.se/2.1006/1.191705/de-gor-sveriges-basta-sajt-2008 (2008-12-23).

7



1.3 Material

Framförallt baseras studien på material från www.communityofsweden.com, men även i viss mån 

från VisitSwedens hemsida www.visitsweden.com. Uppsatsen bygger också på en intervju (gjord 

den 19 december 2008) med en av de ansvariga för CommunityOfSweden, Communitydriver 

Tommy Sollén, anställd på VisitSweden. Att vara Communitydriver innebär enligt Sollén en 

kombination av att vara webbmaster och samtidigt ha ett marknadsföringsansvar och upprätthålla 

en god relation med communityns medlemmar.5 

1.4 Teoretisk ram

I studien har jag valt att knyta ihop olika teorier för att förklara fenomenet CommunityOfSweden. 

För att nå fram till teorier om deltagande utgick jag från klassisk kommunikations- och medieteori. 

Fördelen med att bygga min studie på medieteorier är att det då blir lättare att förstå vad det är för 

typ av kommunikation som sker på communityn. Deltagarkultur blev sedan min huvudsakliga 

inriktning. De olika teorierna klargör de olika aspekterna som jag ville undersöka och hjälper till att 

förklara något som vid en första anblick ter sig väldigt komplicerat och dessutom också är det. 

Inom den deltagarkultur som utspelar sig på CommunityOfSweden fann jag konvergens, Web 2.0 

och social marknadsföring som viktiga komponenter varför dessa begrepp också förklaras.

Boken Deltagarkultur6 har använts i stor utsträckning och jag vill motivera detta. I ett tidigt läge 

kändes den relevant för studien och var sedan användbar i alla dess stadier på grund av sin 

omfattning och aktualitet. Ibland är den lite väl inriktad på (fin)konst, men den gav många nya 

infallsvinklar på en internetcommunity som medium. Boken var lättsam men samtidigt väldigt 

kritisk i sitt tonfall. Den väckte många tankar och var inspirerande. Därför har jag låtit den ta en 

stor plats i mina resonemang kring deltagarkultur. 

1.5 Avgränsningar

I studien ligger fokus i huvudsak på communityns strukturer och inte på det konkreta innehåll sidan 

genererar. Jag har valt att på ett enkelt sätt försöka att beskriva communityns huvuddelar så som 

de såg ut i uppsatsskrivandets initiala läge (hösten 2008) och undersöka på vilket sätt dessa kan 

påverka Sverigebilden. I studien finns inte några intervjuer med medlemmar, men vissa exempel på 

deras deltagande belyses. Den text som analyseras på sidan är främst i form av rubriker och inlägg, 

5 Intervjubilaga.
6 Kristoffer m.fl. 2008. Deltagarkultur. Bokförlaget Korpen, Göteborg.
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inga fotografiska bilder återges eller beskrivs.

1.6 Källor

Intervjun med Tommy Sollén är den enda intervjun i studien då jag valt att analysera communityn 

främst utifrån den information som finns tillgänglig online. Intervjun är tänkt som ett komplement 

till granskningen av sidans innehåll. Jag anser att Tommy Sollén är en nyckelperson när det gäller 

både communityns utformning och användning och han har stor erfarenhet av att arbeta med den. 

Genom intervjun fick jag chansen att pröva mina egna tankar och idéer kring hur VisitSweden 

använder sig av CommunityOfSweden. I studien har jag använt mig av vissa citat och tankegångar 

från intervjun i presentationen av VisitSweden och i beskrivningen av CommunityOfSweden. 

Intervjun återges nästan i sin helhet i en bilaga till uppsatsen. Jag har utifrån en ordagrann 

transkribering tagit mig friheten att redigera den då en viss bearbetning av talspråket kändes 

nödvändig. Vissa frågor och svar har förkortats för att den ska bli lättare att följa i tryck. Den är 

redigerad på så sätt att vissa delar är omformulerade utan att andemeningen försvunnit eller 

förvridits. 

Slutligen är de anonyma inläggen i slutet av uppsatsen endast ett urval jag gjort i samband med 

min studie av communityn för att på ett intressant och roligt sätt ge exempel på vad som sker i 

interaktionen på CommunityOfSweden. De ger således ingen heltäckande bild, men citaten med 

mina kommentarer är ändå tänkta att illustrera de slutsatser jag senare kommer fram till.
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2. Presentation av VisitSweden och Sverigebilden

VisitSweden är ett kommunikationsföretag för turistnäring i Sverige som ägs till den ena häften av 

staten via Näringsdepartementet och till den andra hälften av den svenska besöksnäringen.7 

Sverige har haft en nationell turistorganisation i över hundra år.8 VisitSweden har funnits sedan 

1995, tidigare under namnet Sveriges Rese- och Turistråd. Namnet VisitSweden antogs 2006.9 

2.1 Nämnden för Sverigefrämjande i utlandet

VisitSweden är en del av Nämnden för Sverigefrämjande i utlandet (förkortat NSU) som även den 

bildades 1995.10 NSU utgörs förutom av VisitSweden även av Utrikesdepartementet, Svenska 

institutet, Invest in Sweden, Exportrådet och Näringsdepartementet. Deras gemensamma mål är 

att föra fram en tydlig och uppdaterad bild av Sverige i utlandet; en gemensam 

varumärkesplattform.11 

Sverigefrämjandets mening är att framföra Sverige som:

* en pålitlig handels- och samarbetspartner

* en attraktiv marknad för utländska direktinvesteringar

* ett attraktivt resmål med berikande upplevelser

* en ledande nation inom högteknologi, forskning och utveckling

* ett uppskattat land att arbeta, studera och forska i

* en framstående aktör inom arkitektur, formgivning och design

* en kreativ kulturnation12

Den typ av marknadsföring av ett land som NSU arbetar med kallas för nation branding. 

Organisationerna inom NSU ska tillsammans ta fram och verka för lanseringen av den så kallade 

Sverigebilden, det vill säga presentationen av Sverige och Sveriges varumärke. 

2.2 VisitSwedens arbete

VisitSweden har två huvudsakliga uppdrag: Ett – att marknadsföra Sverige internationellt 

tillsammans med de andra medlemmarna i Nämnden för Sverigefrämjande i utlandet och två – att 

marknadsföra Sverige som turistmål och lansera destinationer och upplevelser i Sverige 

7  http://professionals.visitsweden.com/VSTemplates/Article____16199.aspx (2008-12-16).
8  http://professionals.visitsweden.com/VSTemplates/Article____42366.aspx (2008-12-16).
9  Ibid.
10  http://www.regeringen.se/sb/d/3028 (2008-12-16).
11  http://www.si.se/templates/CommonPage____5685.aspx (2008-12-16).
12   http://www.regeringen.se/sb/d/3028 (2008-12-16).
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utomlands.13 Enligt VisitSwedens samverkar deras två huvuduppdrag i skapandet av 

Sverigebilden.14 Det genomgripande målet för just VisitSweden är att förmedla ett intresse för 

Sveriges olika typer av resupplevelser och att sprida information om Sverige och vad landet står för. 

Det är till blivande resenärer VisitSweden ska sälja Sveriges varumärke. De som besöker Sverige ska 

känna till Sveriges varumärke och tilltalas av det.15 VisitSweden strävar efter att locka fler turister 

till vårt land och på så sätt gynna turistnäringen.

Sin målgrupp kallar VisitSweden för den globale resenären.16 En målgrupp som i själva verket 

består av flera segment. VisitSweden inriktar sig främst på fyra typer av Sverigebesökare:

”DINKS: Double Income No Kids” som är yngre par som inte har barn men väl en hög inkomst och 

är opinionsbildare. Den andra typen är ”WHOPS: Wealthy Healthy Older People” som är just vad 

beskrivningen säger. Vidare ”ACTIVE FAMILY” som vill ha en resa med sport och naturupplevelser, 

där aktiviteter utförs tillsammans. Slutligen finns gruppen ”CORPORATE MEETINGS” i vilken 

företagsgrupper som föredrar kreativa arrangemang och hög säkerhet ingår.17

Verksamheten utvärderas kontinuerligt och det görs omvärlds- och målgruppsanalyser.18 

VisitSweden hävdar att de har ”kunskapen om målgruppen, marknaderna, kanalerna, trenderna 

och varumärket Sverige”.19 

2.3 Sverigebilden

Att omvärlden har en bra uppfattning om Sverige är viktigt. Att sprida en god Sverigebild påverkar 

både politik, handel och turism positivt och öppnar för bättre samarbeten. Syftet är helt enkelt att 

försöka påverka allmänhetens uppfattning om Sverige i den riktning som anses vara riktig och för 

Sveriges bästa. Det är detta som NSU vill uppnå genom sitt arbete med den nya Sverigebilden.

2.3.1 Nation Brand Index

Anholts Nation Brand Index-studie (förkortat NBI)20 är en undersökning som genomförs fyra gånger 

per år för att ta reda på hur olika länder uppfattas utifrån. Genom att fråga cirka 20 000 människor 

i 20 länder vilken bild de har av 50 andra länder när det gäller sex olika kategorier (Näringsliv, 

13 http://professionals.visitsweden.com/VSTemplates/Article____16199.aspx (2008-12-16).
14 http://professionals.visitsweden.com/VSTemplates/Article____16235.aspx (2008-12-17).
15 Ibid.
16 http://professionals.visitsweden.com/VSTemplates/Article____38496.aspx (Exakt datum saknas, årsskiftet 08/09).
17 http://professionals.visitsweden.com/VSTemplates/ActivitySearch____41636.aspx (2008-12-16).
18 http://professionals.visitsweden.com/VSTemplates/Article____38496.aspx (Exakt datum saknas, årsskiftet 08/09).
19 http://professionals.visitsweden.com/VSTemplates/Article____16164.aspx (2008-12-16).
20 http://www.si.se/templates /CommonPage_5721.aspx (2008-12-05).
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Befolkning, Samhällsstyrning, Turism, Kultur och Landets förmåga att locka till sig talang för studier, 

forskning och arbetsliv) rankas länderna utifrån svaren. Sverige hamnade på en tiondeplats i 

undersökningen, NBI 2008. Svenska institutet har valt att belysa följande resultat från rankningen:

-1:a plats för påståendet ”This country behaves responsibly towards international concerns over 

the environment”.

-3:e plats för kategorin Samhällsstyre (även det bästa resultatet för en kategori).

-Sämsta rankningen är en 18:e plats för ”This country has a rich cultural heritage”.

-Sämsta kategorin är Turism där Sverige hamnade på en 14:e plats.

I övrigt är det Tyskland och Frankrike (förutom den svenska panelen) som överlag är mest positivt 

inställda till Sverige. Dessa två följs av Ryssland, Italien, Polen och USA.21

2.4  Sverigebilden 2.0

Nämnden för Sverigefrämjande utomlands har konstaterat att omvärldens bild av Sverige framstår 

som otydlig och ter sig föråldrad. De ansåg att det behövdes en ny och uppdaterad bild. Målet var 

att gemensamt försöka presentera dagens Sverige. I dokumentet ”Vägen till en uppdaterad 

Sverigebild”22 beskrivs framtagningsprocessen och den nya Sverigebilden. Målet var att göra en 

prioritering bland det utbud av associationer som människor har till Sverige. Det NSU ville 

framhålla var inte klassiker som mat, hantverk eller geografiska skillnader utan snarare det som 

kallades svenska värderingar och den svenska livsstilen. Den stora betydelsen av att vara 

nytänkande och anpassningsbar i världens utveckling framhålls i dokumentet. Där vidhålls även att 

det är av stor vikt för ett land att förebygga faror som till exempel miljöförstörelse, sociala problem 

och spänningar som kan uppstå i samband med snabba förändringar. Ärlighet runt Sverigebilden 

var viktigt, så att både de som bor i Sverige och de som inte gör det skulle kunna relatera till den. 

Den skulle spegla det svenska sättet att tänka och att handla. Det skulle vara en attraktiv bild som 

skiljer ut Sverige. 

Den nya uppdaterade nation branding av Sverige kallas för Sverigebilden 2.0.23 Den antogs i maj 

2006 efter att ha utarbetats sedan 2005. Cirka 500-600 personer har varit inblandade i planeringen 

och utförandet som byggde på workshops och enkäter. Plattformen är ett verktyg för alla 

organisationer i NSU att använda sig av i sitt Sverigefrämjande arbete. Konkret ska fokus ligga på 

21  http://www.si.se/templates /CommonPage_5721.aspx (2008-12-05).
22  http://www.sweden.se/upload/promotion_forum/Promotion_Tools/Brand_Sweden/FINAL_MINIFOLDER.pdf. 
23  Ibid.
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fyra kärnvärden: ”nytänkande, öppenhet, omtänksamhet och äkthet”.24 Dessa karaktärsdrag ska 

lyfta fram den progressivitet omvärlden helst ska förknippa med Sverige. Progressivitet beskrivs 

som kärnans mitt och kännetecknas av en stark tro på framtiden och människan, på hennes 

skaparkraft, hennes förmåga att ta ansvar för sitt liv och göra världen till en bättre plats och att 

samtidigt vara öppen mot och intresserad av omvärlden. Här följer en närmare presentation av de 

fyra delarna, baserad på Svenska Institutets dokument:25

Nytänkande

Med begreppet nytänkande menar Svenska Institutet en framåtanda där möjligheter tas tillvara 

och leder samhället framåt utan att invanda föreställningar eller traditioner hindrar utvecklingen. 

Som exempel lyfter de bland annat fram pappaledighet och svensk design.

Öppenhet

Öppenhet ska närmare beskriva det öppna samhälle Sverige är enligt Svenska Institutet. Ett 

samhälle som skapar utrymme. Där varje individs idéer och åsikter får plats, men även ett samhälle 

där människor rent fysiskt har tillgång till sin omvärld genom till exempel allemansrätten och 

offentlighetsprincipen. Svenskarna framställs med andra ord som ett öppet, resande och nyfiket 

folk. 

Omtänksamhet

Enligt Svenska Institutet står omtänksamhet här för att ta hand om varje individ, även de allra 

svagaste. Att det i Sverige är viktigt att det råder trygghet och säkerhet för alla samtidigt som det 

finns respekt för alla typer av människor. Att alla hjälps åt att förstå varandra och våra olika behov. 

Detta gör vi i Sverige, menar Svenska Institutet, genom vårt ombudsmannasystem och arbete med 

jämställdhet i allmänhet men även genom satsningar på utbildning, miljötänkande och bistånds- 

samt fredsarbete. 

Äkthet

När Svenska Institutet använder sig av ordet äkthet vill de lyfta fram egenskaper som att till 

exempel vara rak, pålitlig, ärlig och informell samt att stå för sina värderingar även i mer obekväma 

situationer. Detta är något Svenska Institutet anser går att återfinna i vårt sätt att göra affärer och i 

vår starka kvalitetstradition. Institutet belyser även vårt kulturarv och levande traditioner, och 

kanske mer abstrakt vår närhet till natur och olika årstider som exempel på svensk äkthet.

24  http://www.si.se/templates/CommonPage____5685.aspx (2008-12-16).
25  http://www.sweden.se/upload/promotion_forum/Promotion_Tools/Brand_Sweden/FINAL_MINIFOLDER.pdf.
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2.5 VisitSweden och kommuniceringen av Sverigebilden på internet

Internet är en av VisitSwedens främsta kanaler för att nå ut till allmänheten med sin produkt 

Sverigeturism även om de också publicerar tryckt material om Sverige. Det är även här som 

VisitSweden presenterar sin version av Sveriges varumärke. Den här studien fokuserar på 

CommunityOfSweden som är en internetsatsning av VisitSweden, men för att kunna beskriva den i 

sitt rätta sammanhang krävs även en introduktion till modersidan www.visitsweden.com.  

2.5.1 VisitSwedens hemsida

Förutom att organisationen VisitSweden är en del av Nämnden för Sverigefrämjande utomlands är 

VisitSwedens hemsida (www.visitsweden.com) en del av det som kallas ”Gateway to Sweden” som 

återfinns på adresssen www.sweden.se och som i sin tur är den officiella portalen för generell 

information om Sverige.26 Därtill finns även en bildbank för utländsk media och svenska 

myndigheter på www.imagebank.sweden.se.27 VisitSweden har funnits på webben sedan 1997.28 

Deras hemsida www.visitsweden.com är Sveriges officiella webbsida för turism och resinformation. 

Sidan har mer än 250 000 besök/månad från folk över hela världen och totalt över 1 500 000 

sidexponeringar samma period.29

2.5.1.1 Kartläggning av webbsidans innehåll

Sidan har främst fyra huvuddelar: ”Regions & Cities” (resmål), ”Attractions” (aktiviteter), 

”Accommodations” (logi), ”Travel Guide” (praktisk reseinformation). Dessa har sedan i sin tur flera 

underkategorier rörande planering av ett besök i Sverige. Det finns ytterligare en del kallad 

”Sweden Facts”, där det under rubrikerna ”How you do things in Sweden” och ”Worth knowing 

about Sweden” finns statistik och praktisk information om Sverige, svensk kultur och det svenska 

samhället. Här finns till exempel folkmängd, bankens öppettider och medeltemperaturer, men 

även fakta om norrsken och traditionell svensk mat. Dessa sidor med redaktionellt innehåll är det 

som kan kallas för VisitSwedens eget producerade material. Sidans totala innehåll är på engelska, 

men versioner finns på tio språk. Svenska är inte ett av dem. VisitSweden har dock en svensk 

hemsida med information för affärspartners, journalister och andra som är intresserade av deras 

verksamhet. Till skillnad från CommunityOfSweden som också välkomnar svenska medlemmar, är 

visitsweden.com en sida som vänder sig uteslutande till utländska turister. 

26 http://professionals.visitsweden.com/VSTemplates/Page____16835.aspx (2008-12-16).
27 http://www.regeringen.se/sb/d/3028 (2008-12-16).
28 http://internetworld.idg.se/2.1006/1.191705/de-gor-sveriges-basta-sajt-2008  (2008-12-23).
29 http://professionals.visitsweden.com/VSTemplates/ActivityPage____80804.aspx#top  (2008-12-17).
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VisitSweden erbjuder på sin hemsida utöver sina egna uppslag även en bank av länkar som tar 

besökaren vidare till andra sidor som rör turistande i Sverige, till exempel till olika researrangörer 

eller bokningsbolag. Sidan har även en interaktiv kartfunktion (en google map) med en 

Sverigekarta där nämnda platsers geografiska läge visas. Kartan fungerar också omvänt, det går att 

klicka på markerade platser för att sedan läsa om dem. Urvalet kan styras av platserna kartan visar 

eller efter intresse, till exempel ”design” eller ”outdoor activities”.30 Denna karta är även 

sammankopplad med CommunityOfSweden. Relaterad information så som rekommenderade 

länkar, länkar inom visitsweden.com, kommersiella länkar och banners finns på alla VisitSwedens 

publicerade sidor. Möjligheten att använda sidan för kommersiell annonsering utgörs av just dessa 

länkar, artiklar och banners.31 Sist men inte minst: Reklambannern för CommunityOfSweden tar 

upp cirka en tredjedel av VisitSwedens välkomstsida. Det visar inte endast att detta är en stor 

satsning, utan också på att communityns innehåll kan vara väl så användbart för besökarna som 

visitsweden.com och att de som är intresserade av Sverige och turistande i vårt land lätt ska hitta 

dit för att sedan hitta hit. 

2.5.2 Introduktion till VisitSwedens community 

CommunityOfSweden, som fortfarande är i en betaversion, finns online sedan hösten 2007.32 

CommunityOfSweden är Sveriges officiella community på internet med information, bilder och 

reseberättelser om resmålet Sverige för utländska turister.33 CommunityOfSweden är en del av 

VisitSweden.com och sidorna är integrerade med varandra. Det officiella språket på 

CommunityOfSweden är engelska.

Kortfattat om Communityn:

-Har idag ca 5 000 medlemmar

-Innehåller över 9 000 foton och 800 reseberättelser

-Har ca 22 000 besök/månad

-Har totalt 150 000 sidexponeringar/månad

-Varje besökare surfar i snitt runt på 7 sidor/besök

-Varje besök varar i snitt över 6 minuter och 30 sekunder

-De flesta besökarna på www.communityofsweden.com kommer hittills, i ordning, från: USA, 

30 http://www.visitsweden.com/sweden/Regions--Cities/Northern-Sweden/Quick-link-to-map-items/ (2010-06-04).
31 http://www.visitsweden.com/Supporting-pages/All-About-VisitSweden/ (2010-06-04).
32 http://vdblogg.visitsweden.com/2007/11/16/sa-har-den-antligen-oppnat-communityofswedencom/ (2010-05-26).
33 http://professionals.visitsweden.com/VSTemplates/ActivityPage____80804.aspx#top (2008-12-17).
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Sverige, Tyskland, UK och Nederländerna. Dock kommer de mest aktiva medlemmarna från 

Italien.34

Observera att Frankrike, ett av de länder som enligt NBI-studien hade den mest positiva 

inställningen till Sverige, inte är bland de mest representerade nationerna på communityn. 

Dessutom är över 40 länder representerade på siten,35 vilket är fler än de 20 som deltar i NBI-

studien.

2.5.2.1 Varför en community?

Enligt Tommy Sollén, communitydriver på VisitSweden, var en av de främsta anledningarna till att 

CommunityOfSweden startades upp att VisitSweden ansåg att de borde finnas där målgruppen är. 

Han menar att det bara är att gå till sig själv; när en resa planeras så talar man med sina vänner 

och bekanta och ber om restips. Det är först efter att ha blivit rekommenderad något, anser Sollén 

vidare, som man surfar vidare på internet och bestämmer sig för besöksmål. Utifrån detta 

konstaterar Sollén att uppstarten av en community var självklar. Att ge besökarna på communityn 

möjlighet att ställa frågor, få hjälp och hitta inspiration och ”till och med hitta andra vänner, även 

svenska vänner”underlättar för dem att komma till Sverige.36  

VisitSweden vill självklart locka medlemmar som inte har kommit i kontakt med Sverige tidigare, 

men Sollén inser också att medlemmarna redan har någon form av intresse av landet då det hade 

varit svårt för dem att hitta till communityn annars. Intresset för Sverige i sig, påpekar Sollén, 

innebär ju inte att de har besökt landet, utan kan bero på att många har hört talats om det han 

kallar för det ”moderna Sverige” eller ”socialismens Sverige” och genom sitt nyfikna googlande 

hittat till communityn.37 VisitSweden hoppas då på att communityn kan sänka tröskeln för det 

första besöket i Sverige. När medlemmarna väl har varit i Sverige kan de lägga upp bilder och skriva 

om besöket och vara de som fortsätter inspirera andra. Han tillägger: ”Och de rekommendationer 

man får från sina likvärdiga medmänniskor är mycket mer värda än någon form av officiell 

marknadsföring.”38 

34 http://professionals.visitsweden.com/VSTemplates/ActivityPage____80804.aspx#top  (2008-12-17).
35 http://www.episerver.com/sv/Kunder/Kunder/VisitSweden-/ (2008-12-23).
36 Intervjubilaga.
37   Ibid.
38   Ibid.

16



3. Val av metod

Det ter sig omöjligt att i en studie av den här omfattningen studera allt som sker på 

CommunityOfSweden. Det går däremot att analysera sidans struktur och urskilja mönster för att 

förklara den ur ett kommunikationsvetenskapligt perspektiv baserat på grundläggande teorier 

kring kommunikation och medier med en djupare fokusering på deltagande. 

3.1 Kvalitativ och teorikonsumerande studie

I studien används en kvalitativ metod där en systematisk genomgång av communityns olika delar 

mot en bakgrund av de olika medieteorierna leder fram till en analys av själva förmedlingen av 

Sverigebilden. Studien handlar främst om att analysera VisitSwedens CommunityOfSweden och är 

därav en teorikonsumerande studie där föremålet för studien står i centrum.39 För att beskriva 

något räcker det inte med att endast presentera ett material utan att göra något med det.40 

Således kommer den inledande presentationen av VisitSwedens arbete och planering av 

communityn att följas av kommunikations- och medieteorier för att sedan utifrån dessa och 

presentationen av det empiriska materialet slutligen nå fram till en analys av communityn för att 

söka svar på de tre frågeställningarna.

3.1.1 Beskrivande och förklarande studie

Studien är vidare en blandning av en beskrivande och en förklarande studie. En beskrivande studie 

kan ge svar på frågan hur och en förklarande studie svarar på frågan varför.41 Målet är att ta reda 

på hur Sverigebilden framförs men också varför det faktiskt fungerar att sprida den genom en 

internetcommunity. Hur och varför deltagandet på sidan påverkar vad som händer med 

Sverigebilden i det nya sammanhanget. Därför studeras det övergripande agerandet mellan 

producenterna (VisitSweden) och användarna (medlemmarna) på communityn. 

I studiens empiri kommer communityns strukturer och innehåll att presenteras. I analysdelen 

kommer sedan de synliga strukturerna i form av möjligheter till interaktion och deltagande för 

medlemmarna, samt de osynliga strukturerna i form av VisitSwedens satta ramar att förklaras och 

kommenteras. Detta sker genom att applicera teoridelen på det empiriska materialet. Analysen 

och slutsatserna baseras således på teorin och empirin. Slutsatserna och diskussionen är till viss 

del även en utvärdering av det empiriska materialet och analysen. 

39 Esaiasson m.fl. 2007: 43.
40 Esaiasson m.fl. 2007: 37.
41 Ibid.
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4. Teoretiska utgångspunkter

Internet som sammanhang sätter tidigare kommunikationsteorier i nytt ljus. Teorierna går i likhet 

med den tekniska utvecklingen allt mer hand i hand med varandra och kan med fördel kombineras 

för att förklara nya fenomen då dessa faktiskt har utvecklats från och är sammankopplingar av 

tidigare medier. Internetcommunitys är nätbaserade kommunikationsformer.42 De brukar 

tillsammans med olika former av bloggar, bildsajter, forum på internet etc. samlas under begreppet 

sociala medier. Bakom CommunityOfSweden står VisitSweden som vill kommunicera ut sitt 

budskap i en egen skapad kanal där tanken är att användarna ska bidra till att bygga upp sidan med 

eget material samtidigt som de socialiserar med varandra. 

4.1 Inledande teori

Teoridelen inleds med grundläggande definitioner av kommunikation och medier. Detta för att 

förklara hur VisitSwedens kommunikation av Sverigebilden har utvecklats genom att flyttas från 

tidigare kanaler till det sociala mediet CommunityOfSweden. Därefter följer en beskrivning av 

kommunikationsmedier för att slutligen nå fram till huvudteoridelen där begreppet deltagarkultur 

används för att förklara kommunikation inom sociala medier.

4.1.1 Fiskes kommunikationsteorier

John Fiske definierar i boken Kommunikationsteorier - en introduktion kommunikation som social 

samverkan med hjälp av meddelanden.43 Han menar att det finns två skolor i 

kommunikationsforskningen; en som ser kommunikation som ”överföring av meddelanden” och en 

som anser att kommunikation är ”skapande och utbyte av betydelser”.44 Den första inriktar sig på 

vilka kanaler som används och hur sändare och mottagare kodar och avkodar meddelanden. 

Kommunikation är en process avsedd att påverka en annans (mottagarens) känslor och beteende 

på ett förutbestämt sätt. Den andra fokuserar på hur meddelanden får sin mening i samverkan 

med människan och hur de kan påverkas av olika sammanhang och kulturella skillnader. Fiske 

anser att tecken och koder (det som utgör kommunikation och som kan vara mer än bara muntligt 

eller skriftligt) som görs tillgängliga och överförs eller mottages av innebär att det skapas sociala 

relationer.45 

42 Hvitfelt, Nygren; 2008: 26.
43 Fiske; 1990:12. 
44 Ibid. 
45 Ibid.
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4.1.2 Fiskes teori om medier

Det är svårt att hitta en definition av vad sociala medier är. Kanske beror det på att definitionen 

finns i ordet i sig; sociala medier är medier som är sociala. Sociala medier är medier där det ges 

utrymme till interaktion mellan användarna. Begreppets innebörd kan utvecklas med 

utgångspunkt i John Fiskes uppdelning av medier i tre kategorier:46

1. Framställande medier: rösten, ansiktet, kroppen (The presentational media). Dessa medier 

kräver en kommunikator och de producerar kommunikationshandlingar i nuet.

2. Återgivande medier: böcker, målningar, fotografier, skrift etc.  (The representational media). 

Här kan ”text” finnas utan en kommunikator och dessa medier producerar kommunikationsalster.

3. Mekaniska medier: radio, television etc. (The mechanical media). Här under sätter Fiske de 

tekniska kanaler som är överförare av kategori 1 och 2.

Sociala medier är en blandning av dessa tre kategorier. Kategori ett beskriver produktionen av 

kommunikation i realtid, kategori två vad sociala medier kan innehålla och under kategori tre 

placeras internet som i egenskap av teknisk kanal möjliggör interaktionen. I ett socialt medium står 

möjligheten till deltagande i centrum och utifrån Fiskes definition att all kommunikation skapar 

sociala relationer så har sociala medier särskilda möjligheter att fungera effektiv.

 

4.1.3 Thompsons teori om medierad kommunikation

Sociologen och medieteoretikern John B Thompson utgår i sin bok Medierna och moderniteten 

från att sociala fenomen och socialt liv bygger på individer som i strukturerade sociala 

sammanhang strävar mot olika mål och handlar därefter.47 Enligt Thompson är kommunikation en 

social verksamhet som sker i form av produktion, överföring och mottagande av symboliska former 

och där olika typer av resurser kommer till användning.48 Resurserna som används vid medierad 

kommunikation består av informations- och kommunikationsmedier.49 När kommunikation överförs 

genom dessa tekniska medier blir dessa till kommunikationsmedier. Thompson menar att 

kommunikationsmediernas utveckling i grunden är en bearbetning av det sociala livets produktion 

och utbyte av information och symboliskt innehåll.50 Tekniska medier tillåter distansering i tid och 

rum vilket gör att det symboliska utbytet kan hamna i nya kontexter.51 Gemensamt har de även att 
46    Fiske; 1990: 32. 
47 Thompson; 1995/2001: 21-22.
48 Thompson; 1995/2001: 29.
49 Ibid.
50 Thompson; 1995/2001: 20.
51 Thompson; 1995/2001: 34.

19



de ger möjligheten till att fixera och bevara den symboliska formen eller gå tillbaka och revidera ett 

budskap.52 En annan egenskap tekniska medier har är möjligheten till reproducering.53 Internet är 

ett tekniskt medium där dessa egenskaper är särskilt tydliga. Varaktigheten av producerat innehåll 

är lång trots den höga omsättningen av information. Möjligheten till kopiering och spridning på 

internet tycks därtill vara nästintill oändlig. Sociala medier på nätet samlar dessa möjligheter till 

kommunikation på en och samma plats.

Thompson menar dock att man inte endast ska fokusera på de tekniska egenskaperna hos 

kommunikationsmedierna utan även beakta att de har en ofrånkomlig symbolisk dimension; att 

materialet som sprids inom dessa är meningsfullt både för producenter och mottagare.54 Den 

medierade kommunikationen, inklusive dess spridning och fixering, beror inte endast på de 

tekniska egenskaperna utan är beroende av producenterna och användarnas aktivitet. Aktivitet 

som innebär sociala handlingar. Thompson betonar att även medierad kommunikation är ett 

kontextualiserat socialt fenomen vilket innebär att det sociala sammanhanget kommunikationen 

förekommer i har en struktur som har en inverkan på kommunikationen.55 Ett meddelande kan 

överföras effektivt men påverkas ändå alltid av vilken kontext det överförs i, av vem, för vilka, hur 

och varför. Det finns med andra ord en makt över resurserna.56 Positionerna individerna har på 

interaktionsfältet bestäms av vilka resurser som finns tillgängliga.57 Det kan inom samma 

interaktionsfält finnas olika handlingsramar för olika deltagare. Där finns maktstrukturerna. 

Individernas handlande i interaktionen är alltid en del av en interaktionssfär vars strukturer på 

samma gång skapar och begränsar kommunikationens möjligheter.58 Det är med andra ord ett 

deltagande som sker inom olika handlingsramar.

Thompson förutsåg att nya kommunikationsteknologier skulle ge större utrymme för input från 

mottagarens sida och refererade till olika datanätverk.59 Med internets framväxt har det tillkommit 

möjligheter till en mer omfattande medierad interaktion, där bilder och texter tillför mer 

information än vad som tidigare var möjligt. Användarnas handlingsramar har växt. Användarna 

blir i en medierad interaktion till deltagare och ett kommunikationsmedium som dessutom tillåter 

interaktion mellan användarna blir till ett socialt medium. I sociala medier som också är 
52 Thompson; 1995/2001: 30.
53 Thompson; 1995/2001: 31.
54 Thompson; 1995/2001: 20.
55 Ibid.
56 Thompson; 1995/2001: 25.
57 Thompson; 1995/2001: 22.
58 Thompson; 1995/2001: 117.
59 Thompson; 1995/2001: 113.
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communitys är user generated content (användargenererat innehåll) grundläggande.

Kommunikationsmedierna har skapat nya former av ”handling på avstånd”.60 Det är en 

omstrukturering av det sociala utbytet mellan människor, och utvecklingen har även medfört att 

individer får information och symboliskt innehåll från andra källor än personer de integrerar med 

direkt i sitt dagliga liv.61 Sociala medier kan förklaras som en medierad interaktion där individer 

kommunicerar med andra med sig själva som kommunikatörer. Det gör att det kommer närmare 

en interaktion ”ansikte mot ansikte”. 

Thompson konstaterar att kommunikation frekvent ses som en form av handling och därav: ”[…] 

måste analysen av kommunikationen åtminstone delvis bygga på en analys av handlingen och på 

en redogörelse för dess socialt kontextualiserade karaktär.”62 Det blir tydligt att det med fördel går 

att studera handlingsramarna och vad som pågår inom dessa.

4.2 Huvudteori

Idag ser vi en blandning av gamla medier användas på ett nytt sätt och vill vi studera detta krävs 

nya infallsvinklar. Trots att alla dessa grundläggande teorier går att applicera på VisitSwedens 

arbete med Sverigebilden är de otillräckliga för att förklara vad som sker med Sverigebilden på 

CommunityOfSweden. Att som ovan endast definiera olika begrepp räcker inte för att förklara vad 

sociala medier innebär för användare och för producenter. På de sociala medierna har det sociala 

livet flyttat tillsammans med individerna till nya interaktionsfält. Dessa mediestrukturer har 

handlingsramar och handlingen som utspelar sig inom dessa är ett deltagande. Det behövs således 

nya teorier som fokuserar på samspelet mellan alla deltagande aktörer. På CommunityOfSweden 

står deltagande kring Sverige i fokus och det går att tala om en deltagarkultur.

4.2.1 Deltagarkultur

Begreppet deltagarkultur belyser kommunikation i situationer av deltagande och beskriver 

samspel, även planerat sådant. Innan deltagarkulturens alla sidor och uttryck undersöks finns det 

två begrepp som är bra att ha i åtanke; mediekonvergens och Web 2.0. Inte för att de per definition 

alltid innebär eller garanterar ett ömsesidigt deltagande, utan snarare för att deras egenskaper har 

gått hand i hand med den interaktiva utvecklingen. Deltagarkulturen på internet hade inte sett ut 

som den numera gör utan dem. Mediekonvergens och Web 2.0 möjliggör deltagande på ett nytt 

60 Thompson; 1995/2001: 128.
61 Thompson; 1995/2001: 114.
62 Thompson; 1995/2001: 21.
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sätt. Mediekonvergens rör integrationen mellan olika medier när det gäller innehåll, teknologi och 

ekonomi/ägande63 och Web 2.0 omfattar de interaktiva platserna på internet där information delas 

och sprids och där det ökande deltagandet sker. Deltagarkultur är det samverkande som sedan 

utspelar sig mellan användare och producenter.

4.2.1.1 Mediekonvergens 

Fiske gjorde sin indelning av medier under 80-talet och i dag talas det om mediekonvergens, 

sammansmältningen av olika medier. Mediekonvergens innebär att olika medieformer möts och 

blir svårare att avgränsa från varandra.64 Konvergens har blivit möjlig genom det tekniska 

framåtskridandet och de förändrade ekonomiska förutsättningarna för medier.65 I nya kanaler på 

internet integrerar olika typer av medier med varandra. Just internetcommunities är ett tydligt 

exempel på denna samverkan av olika medier; text, ljud, bild och rörlig bild samsas.66 Bakgrunden 

till deltagarkulturens utveckling går att finna i denna konvergenskultur. I konvergensbegreppet 

behandlas nämligen de förändringar olika medier har genomgått de senaste åren.

”Välkommen till  konvergenskulturen,  där  nya och gamla  medier  kolliderar,  där  gräsrötter  och 

mediebolag befruktar varandra och där medieproducenters och mediekonsumenters makt på ett 

oförutsägbart sätt interagerar med varandra”67 

Så skriver Henry Jenkins i sin bok Konvergenskulturen – där gamla och nya medier kolliderar. 

Jenkins vill förtydliga att konvergensen inte endast är en teknologisk utveckling och förening av 

mediekanaler, utan även utgörs av aspekten att konsumenterna har fått en ändrad roll och även 

står för en vid spridning av material. Istället för att vara strikt uppdelade i medieproducenter och 

mediekonsumenter, har det inom konvergensens tidsålder blivit en förändring i kulturen. Nu är de 

istället aktörer i medielandskapet som tillsammans verkar i en deltagarkultur.

4.2.1.2 Web 2.0

Web 2.0 är ett begrepp myntat av Tom O’Reilly inför en konferens med samma titel i oktober 

2004.68 Han gav i egen hög person ett år senare (trots att han själv i sin inledning före definitionen 

säger att han egentligen inte tycker om att definiera saker) denna korta men omfattande definition 

63 http://www2.edu.fi/medianmaailma/svenska/termit.php?k=M (2010-06-06).
64 Hvitfelt, Nygren; 2008:21.
65 Ibid.
66 Ibid.
67 Jenkins; 2006:14.
68 http://www.happiness.se/artiklar/vad-ar-web-2.0.php (artikel om Web 2.0 skriven av Stefan Hamilton) (2010-06-03).
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av Web 2.0:

”Web 2.0 is the network as platform, spanning all connected devices; Web 2.0 applications are 

those that make the most of the intrinsic advantages of that platform: delivering software as a 

continually-updated service that gets better the more people use it, consuming and remixing data 

from multiple sources, including individual users, while providing their own data and services in a 

form  that  allows  remixing  by  others,  creating  network  effects  through  an  "architecture  of 

participation,"  and  going  beyond  the  page  metaphor  of  Web  1.0  to  deliver  rich  user 

experiences.”69 

O’Reillys idé var att Web 2.0 skulle vara ett samlingsnamn för den nya generationens webbtjänster. 

Dessa skiljde ut sig från de gamla versionerna ur flera aspekter, särskilt i teknik och utformning 

men kanske främst i attityd.  För att kallas Web 2.0 ska en webbplats enligt O'Reilly vara 

användarvänlig och göra det möjligt för användaren att påverka innehållet och interagera med 

andra användare.70 Web 2.0 handlar, precis som konvergens, om mer än bara teknik. Det fungerar 

som en benämning på de nya aktiviteter och applikationer som finns på internet och vad de 

innebär. Begreppet kan också tolkas som ett nytt synsätt att sätta webbplatsens besökare i fokus, 

dessa ska ha inflytande och känna sig i centrum.71 Vad de uträttar ska sedan kunna färdas genom 

fler kanaler. Innehåll som en medieproducent eller medieanvändare publicerar på webben kan få 

större spridning genom till exempel mailinglistor, forum eller RSS.72 Ordet Mashup har använts för 

att beskriva denna sammanslagning av funktioner och lösningar.73  Ett exempel på Mashup är 

Google Maps där blandningen av kartor, satellitbilder och sökfunktionen som visar resultat i 

hyperlänkar både ger extra information och gör sidan mer användbar.74 Ett annat begrepp som är 

aktuellt att nämna i sammanhanget är Metadata. Metadata är information om informationen.75 På 

en sida för bildpublicering som Flickr kan sådan tilläggsinformation som till exempel fotografens 

namn eller sökord göra en Mashning möjlig.76  

Web 2.0 har även öppnat för nya affärsstrategier för både företag och andra organisationer när de 

tekniska möjligheterna kombineras med användarnas engagemang.77 Sociala medier används för 

69 http://radar.oreilly.com/archives/2005/10/web-20-compact-definition.html (2009-01-05).
70 http://www.web20.se/web20 (2010-06-03).          
71 http://www.happiness.se/artiklar/vad-ar-web-2.0.php (artikel om Web 2.0 skriven av Stefan Hamilton) (2010-06-03).
72 Ibid.
73 Ibid.
74 Hvitfelt, Nygren; 2008:219.
75 Ibid.
76 Ibid.
77 http://www.adaptivepath.com/ideas/essays/archives/000547.php (2010-06-03).
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att nå ut och det har blivit vanligt att försöka sprida budskap genom internetcommunities. På till 

exempel Facebook finns både renodlade anpassade reklamannonser och möjligheten för företag 

att skapa sin egen sida som communityns medlemmar sedan kan ansluta till och ta del av löpande 

information samt sprida den vidare. Twitter är ett annat exempel på ett forum företag eller 

organisationer kan använda sig av för att kontakta sin målgrupp.

4.2.2 Deltagarkulturens olika former

Deltagarkultur kan ta sig många uttryck. Det kan vara ett konstverk på en utställning där besökarna 

får medverka genom att bidra med en egen bild eller text. Det kan vara en teater som bjuder in 

publiken till improvisation. Deltagarkultur kan även som vi har sett ovan vara olika fenomen 

sprungna ur mediekonvergens och utvecklingen av Web 2.0, till exempel ett socialt medium så som 

en community på nätet. En community kan betraktas utifrån utan att någon personligen sätter 

något spår. Det kan ifrågasättas om det inte är deltagande även när någon endast tittar på ett 

konstverk och tar in det denne ser och bearbetar det inom sig? Varför inte bara genom friheten att 

välja vilken tavla man stannar till lite extra vid? Deltagande handlar dock inte bara om att uppleva 

utan om att göra också. För att definiera begreppet deltagarkultur finns det således en poäng i att 

ha motsatsen klar för sig. Åskådarkultur handlar i princip om, vilket namnet också tydligt vittnar 

om, att betrakta något. En betraktare är inte en deltagare, därmed inte sagt att deltagande alltid är 

100-procentigt eller helt utan förbehåll.

Författarna till boken Deltagarkultur78 menar att det råder förvirring om vad deltagande egentligen 

innebär. De vill skilja begreppen betraktande, interaktivitet och deltagande åt. De menar att dessa 

innebär olika typer av medie- och maktstrukturer och att det är just där skillnaden återfinns. Det 

innebär att en deltagarkulturs premisser (vad som är möjligt, på vilket sätt och i vilken omfattning) 

bestäms av mediet och de som står bakom det. Att innehåll på internet begränsas, censureras eller 

framhävs av kommersiella och/eller politiska krafter ter sig som en baksida användaren oftast inte 

funderar över.

4.2.3 Att förklara deltagarkultur med hjälp av suggestioner

Suggestion har använts som term för att förklara den psykologiska processen när någon påverkar 

och leder en annan persons tankar, känslor eller beteende genom direkta uppmaningar eller 

78 Haggren, Kristoffer m.fl. 2008. Deltagarkultur. Bokförlaget Korpen, Göteborg.
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stödjande kommentarer.79  Förändringar som har sitt ursprung i påverkan genom suggestioner 

känns för mottagaren naturliga då de upplevs uppkommit självmant.80 Författarna till tidigare 

nämnda bok föreslår begreppet suggestioner för att analysera ett mediums maktstrukturer. De ger 

den generella definitionen av ett medium som ”en överenskommelse om hur suggestioner ska 

förmedlas och tas emot samt vilka typer av suggestioner, aktörer och roller som ska antas ingå i 

mediet”.81 Författarna beskriver vidare att de upplevelser den enskilda individen får av 

suggestionerna i en åskådarkultur blir till en tankerymd. Där ryms de associationer, känslor och 

tankar suggestionen gett upphov till. Medan betraktande av suggestioner skapar en tankerymd 

uppstår genom interaktivitet en valrymd.

Interaktivitet innebär inte automatiskt deltagande. Bara för att en reklambanner är interaktiv och 

klickbar är den inte deltagarkultur. För att det ska vara deltagarkultur krävs deltagande mellan olika 

subjekt. Interaktivitet är inte heller detsamma som öppenhet eller frihet. Deltagande är emellertid 

inte möjligt utan interaktivitet. Internet är per definition interaktivt, i alla fall till sin utformning. 

Användaren vid datorn bestämmer själv över sitt surfande. Användaren bestämmer dock inte över 

innehållet, men över vilka delar denne vill ta del av och hur mycket för att sedan klicka sig vidare. 

Suggestioner kan vara olika typer av funktioner. Hypertextualitet (länkar) är ett konkret exempel på 

suggestion, men hypertext är också endast val vid vissa tillfällen.82 Genom olika suggestioner 

kopplas innehåll samman. Användaren väljer och strukturen svarar.83 Suggestionerna är alltså valen 

som finns: klicka här eller där, se dessa utvalda bilder, läs den här texten, kommentera här. 

Suggestioner är det som möjliggör interaktionen i interaktiva medier och när detta sker leder 

suggestionerna till en valrymd. För att mäta interaktivitet kan man därför kartlägga valrymden.84

Nätcommunities kan beskrivas som en ”multidisciplinär deltagarkultur”.85 Det innebär att på en 

community medför interaktiviteten även att användarna själva producerar suggestioner. 

Communitys tar fram potentialen i interaktiva medier.86 En internetcommunitys interaktiva 

funktioner kan analyseras som en typ av suggestioner där påverkan kan ske åt bägge håll men på 

olika sätt:

79 http://www.ne.se/lang/suggestion (2011-02-16).
80 Ibid.
81 Haggren m.fl; 2008:107.
82 Haggren m.fl; 2008:41.
83 Haggren m.fl; 2008:40.
84 Haggren m.fl; 2008:41.
85 Haggren m.fl; 2008:93.
86 Haggren m.fl; 2008:97.
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”som producent av suggestioner förutser du tankerymdens utformning för att kunna bestämma 

vilka upplevelser de kan ge upphov till. Genom att reglera suggestionerna, deras ordningsföljd och 

kombinationer, mediets tempo, intensitet och datatäthet, vilket subjekt som mottar 

suggestionerna samt i vilket sammanhang verket framförs regleras tankerymdens utformning.”87 

Precis som det går att kontrollera tankerymden med hjälp av suggestioner går det vidare att 

kontrollera valrymden genom att använda sig av interaktiva suggestioner. Öppnar suggestionerna 

för deltagande så övergår valrymden även till en handlingsrymd. Det går att styra deltagandet 

genom att kontrollera handlingsrymden. Samtidigt väljer användaren på det interaktiva internet 

själv vilka suggestioner hon exponeras för.88 Författarna kallar detta för ett ”valorienterat 

betraktande av suggestioner”.89 När användaren navigerar och suggestioner passerar andra 

suggestioner bildas personliga suggestionsströmmar.90 Detta vet medieproducenter som 

producerar och strukturerar suggestioner till sin fördel för att passa sina mål.91 Konsumenten väljer 

alltså bland redan existerande suggestioner:

”inför mötet med en suggestion på nätet […] kan man välja om man vill gå in i dess tankerymd, 

behandla den som utgångspunkt för olika val, eller själv skapa en handlingsrymd genom att på 

något vis gå i dialog med suggestionen.”92

Genom valrymden går det som redan nämnts att bedöma och analysera hur mycket makt eller 

friheter medlemmen har. Dock är en community ett socialt medium där det utöver suggestionerna 

och valrymden finns en annan typ av interaktion; den mellan användarna. Ju fler suggestioner som 

finns desto större blir handlingsrymden. Att låta användaren lägga upp eget material och ha 

kontakt med andra användare innebär att suggestionerna förändras i handlingsrymden. 

Möjligheten att kommentera varandras bidrag ger fler dimensioner av samma suggestion. I en 

community får användaren dessutom eget utrymme på till exempel ett forum eller med sin 

profilsida. Där sänder hon vidare suggestioner i sin interaktion med andra medlemmar, eller varför 

inte, med communityns skapare. Det går inte längre att dra en säker gräns mellan producenter och 

konsumenter. 

87 Haggren m.fl; 2008:37.
88 Haggren m.fl; 2008:39.
89 Haggren m.fl; 2008:40.
90 Haggren m.fl; 2008:41.
91 Haggren m.fl; 2008:39.
92 Haggren m.fl; 2008:48.
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Deltagarkultur behöver kontinuitet, närvaro och gensvar.93 Deltagandet sker inom överenskomna 

ramar.94 Producenterna av en community har här en nyckelroll att se till att användaren vet vad 

som gäller: vad som förväntas av denne och vad som är möjligt med platsen. Rollerna måste vara 

klargjorda. Deltagarkulturer kan vara svåra att ”komma in i”.95 Därför är det viktigt att tydliggöra hur 

samspelet ska gå till. Deltagarkultur är ett utbyte och att utbytet också sker mellan deltagarna är 

vad som skiljer deltagarkultur från endast interaktivitet. Kärnan till deltagarkultur ligger i att 

deltagarna deltar med varandra. Deltagande är det som sker när subjekten producerar och mottar 

suggestioner sinsemellan. Detta sker inom ramen för ett verk, ett medium eller en social 

situation.96 En community är på ett sätt alla dessa tre; ett verk som byggs upp av till exempel foton 

och berättelser, ett medium som internetsida och bland medlemmarna finns den sociala 

situationen. Således kan rätt valda suggestioner vandra från dess producenter till konsumenterna 

där de i sin tur går från tankerymd till valrymd till handlingsrymd - från betraktande till 

interaktivitet till deltagande.

Inom deltagarkulturen finns potential till förändring. Personligheten utvecklas när man är i dialog 

med sin omgivning.97 Internet och dess utvecklade teknik kan dessutom genom deltagarkultur låsa 

upp tidigare stängda dörrar och öppna nya. Ju mer frihet deltagaren ges desto mer kan hända. På 

gott och ont för den ursprungliga producenten av suggestionerna.

4.2.4 Mötet mellan deltagarkultur och organisation

Deltagande är ett ord som ger upphov till positiva associationer.98 Det är dock viktigt att vara 

realistisk och förstå olika mediers bakomliggande intressen. Deltagarkulturens betydelse för mediet 

handlar om i vems händer suggestionsflödet ligger och till vems fördel detta är. De som har makten 

över de mediala överenskommelserna har även makten över suggestionerna, även om den delas 

med aktiva deltagare. Detta kan kallas för att ha makten över suggestionsmedlen.99 Deltagarkultur 

är således ingen garanti för en total konsensus eller demokrati. Det finns en sändare och en 

mottagare även i denna mediestruktur, även om gränserna suddas ut och möjligheten finns att 

man faktiskt kan vara både och. Användargenererat innehåll blir ett komplement till etablerade 

och redigerade medier men knyter även användarna till värdmediet.100 
93 Haggren m.fl; 2008:60.
94 Haggren m.fl; 2008:43.
95 Haggren m.fl; 2008:72.
96 Haggren m.fl; 2008:43.
97 Haggren m.fl; 2008:84.
98 Haggren m.fl; 2008:32.
99 Haggren m.fl; 2008:49.
100  Hvitfelt, Nygren; 2008:214.
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Konsumenterna har en stor roll, trots det till synes upplösta systemet av medieproducenter och 

konsumenter. Dels genom att de är åtråvärda för producenterna och därmed blir 

nedkategoriserade till minsta beståndsdel, dels genom sitt eget deltagande och bidragande med 

innehåll. Konvergensen gör även att medieutbudet och mediekonsumtionen divergerar (sprids) och 

gör medierna allt mer interaktiva och personligt anpassade.101  Nya digitala medier kan med ny 

kommunikationsteknik generera nya upplevelser och därmed öka betydelsen av något – ge det ett 

mervärde.102 När du saknar personliga erfarenheter av någonting är det ett minne av en medierad 

bild du tar fram i ditt sinne.103 Medier har den inverkan på vad vi samhällsmedborgare uppfattar 

som verklighet. Själva syftet med att sprida information är inte i första hand för att mottagarna ska 

lära sig allt om ett ämne, utan för att underlätta för människor att fatta beslut.104  De ursprungliga 

innehållsproducenterna kan utgå från sina etablerade produkter och tjänster för att bygga upp 

nischade mötesplatser kopplade till varumärket där de även kan försöka att attrahera nya 

användargrupper.105 Där kommuniceras sedan budskap ut med hoppet att medlemmarna ska ta 

det till sig och med sig (sprida det). Jenkins kallar detta för bolags- och gräsrotskonvergens, som 

kan göra verklighet av begreppet utvidgning när man ”expanderar potentiella marknader med att 

förflytta ett och samma innehåll mellan olika plattformar”.106 Jenkins beskriver hur gränserna 

mellan själva innehållet och varumärket kan suddas ut: ”Att se reklamen eller köpa produkten är 

inte längre tillräckligt; företaget bjuder in konsumenten i varumärkesgemenskapen.”107  

Information är endast värdefull om den är känd.108 Att samla sin målgrupp genom att erbjuda en 

plats där de kan interagera är en lösning på svårigheten att nå ut i en aldrig sinande marknad där 

utbudet är större än efterfrågan.109 Det är viktigt att upphovsmännen vet vad som pågår på 

internet och kan anpassa sin verksamhet till den digitala kommunikationen och till människorna 

som finns där.110 Det handlar om att koncentrera sig på kunden och koncentrera kunderna. Där 

finns en möjlighet för producenter som vill sprida ett budskap att inbjuda användare till deltagande 

kring det och skapa en deltagarkultur baserat på varumärket. Konsumenten kan bli och verkar även 

vilja bli innehållsproducent.111 Det finns även en poäng i att vara först med att samla en specifik 

101  Hvitfelt, Nygren; 2008:27.
102  Brandén, Sturmark; 2001:173.
103  Haggren m.fl; 2008:105.
104  Brandén, Sturmark; 2001:142.
105  Hvitfelt, Nygren; 2008:215.
106  Jenkins; 2006:29.
107  Jenkins; 2006:30.
108  Brandén, Sturmark; 2001:141.
109  Branden, Sturmark; 2001:158.
110  Brandén, Sturmark; 2001:148.
111 Hvitfelt, Nygren; 2008:213.
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intressegemenskap, då sammanhållning och lojalitet växer fram bland medlemmarna.112 De medier 

och varumärken som bäst möter individers särskilda intressen, privata drömmar och sociala 

kontaktnät kan också vänta sig ökad lojalitet från konsumenterna.113 Philip Kotler beskriver social 

marknadsföring (Social marketing) som en användning av marknadsföringstekniker för att föra 

fram ett engagemang, en idé eller ett beteende som accepteras av målgruppen.114 Bland dessa 

tekniker som ska öka målgruppens gensvar återfinns konceptutveckling, kommunikation, 

underlättande och utbyte.115 Detta kan införlivas med hjälp av en deltagarkultur.

112  Hvitfelt, Nygren; 2008:215.
113 Ibid.
114  Windahl, Signitzer, Olson; 1992:95.
115  Ibid.
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5. Empirisk studie av CommunityOfSweden

Studiens empiri består av tre delar. Först presenteras CommunityOfSwedens utformning. Vad 

medlemmar kan göra och vilken typ av interaktion som är möjlig har betydelse för vad som händer 

med Sverigebilden. I empirins andra del presenteras forumet för att ge exempel på communityns 

Sverigebild. Den sista delen innehåller medlemmars inlägg för att visa konkreta uppfattningar om 

Sverige. Dessa tre delar följs samtliga av observationer och kommentarer från intervjun. 

5.1 Kartläggning av communityns innehåll; från medlemsida till forum

Det är svårt att återge en internetcommunity i skriftlig form, men genom att utröna de olika 

delarna och lista deras namn och deras underrubriker är det lättare att få en överblick av 

communityns utformning. 

På välkomstsidan finns knappar (hyperlänkar) till communityns huvuddelar:

* Home

* My page

* Stories

* Photos

* Forum

* Members

* Startpage

* Take the tour

* About the community

* FAQ

* Contact116

På startsidan till communityn finns också, förutom inloggnings/bli medlem-delen join in now och 

last logged in members, även Editor's Choice (blandat innehåll VisitSweden ger extra 

uppmärksamhet), Weekly poll (en undersökningsfråga med anknytning till turism i Sverige t.ex. 

”will you have a white christmas?”), Explore Sweden (med den interaktiva Sverigekartan och dess 

säsonger) och Popular stories (ett urval av medlemmarnas texter).

En sökmotor är hela tiden närvarande i vilken man kan söka efter ”anything” och som sedan letar 

efter träffar inom communityn.

116  http://www.communityofsweden.com/Pages/Start/StartPage.aspx (Exakt datum saknas, årsskiftet 08/09). 
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På medlemsdelen går det under Top members of all time också att hitta:

 * Most popular

 * Photographers

 * Story writers

 * Forum posters117

Vidare visas även dessa kategorier:

* Newest members

* Most popular

* Most active

* Most viewed

* Most guestbook entries118

När du loggar in på ditt konto får du besked om eventuella gästboksinlägg och vänförfrågningar. Du 

får även veta hur mycket du har gjort på din egen sida, din personliga profil. Till exempel:

”Your profile is 20% complete

Profile Picture (10%) Presentation (10%) Contact (10%) Stories (10%) I Was Here (5%)”119  

Dessa är de fem delar av din personliga profil där du kan samla procent på ditt medlemskonto.120 

De verkar finnas till för att både du och communityns skapare ska veta hur du ligger till i ditt 

deltagande. På din personliga sida syns även hur många ”thumbs up” din profil har fått av andra 

besökare när de tyckt extra mycket om något av ditt innehåll. Det finns även möjlighet att 

uppdatera en ”status-rad” på din profil.

Här är listan på vad du som medlem kan göra för att utveckla din profil och fylla ditt medlemskap:

* Profile Picture 0% (10%)   

* Presentation 0% (10%)

* Contact 0% (10%)

* Stories 0% (10%)

* I Was Here 0% (5%)

* Top List 0% (5%)

* Friends 0% (10%)

* Profile Tag 0% (5%)

117   http://www.communityofsweden.com/Pages/Members/Members.aspx (Datum saknas, årsskiftet 08/09). 
118   Ibid. 
119   http://www.communityofsweden.com/Pages/Start/StartPageLoggedIn.aspx (2009-01-04).
120  Tyvärr verkar information om hur detta procentsystem och det andra poängsystemet som också finns fungerar 

saknas. Likaså saknas all information i communityns FAQ som fortfarande är tom.
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* Photo 0% (5%)

* Share Content 0% (10%)121 

Under rubriken ”take the tour” finns allt det medlemmar kan göra på CommunityOfSweden 

presenterat;

* upload photos

* interactive map of Sweden

* write stories

* discuss in forum

* tag content

* show where you've been

* find friends122    

Här finns varje del tydligt beskriven illustrerad med en screenshot av den. Ett kortare referat av 

dessa delar ger en god överblick av CommunityOfSwedens upplägg:

Vid Upload photos säger redan rubriken att idén är att lägga upp bilder på sig själv, vänner, familj 

och från semestern. Sedan följer en beskrivning om hur och varför bilderna bör taggas (genom att 

märka dem med beskrivande taggar kan andra lättare finna dem och anges dessutom geografiskt 

läge kan de visas på den interaktiva Sverigekartan).

Nästa del som beskrivs är just denna karta, Interactive map of Sweden. Det berättas att kartan gör 

det möjligt för besökaren att utforska Sverige direkt på CommunityOfSwedens startsida, och att du 

genom att klicka på ett (taggat) foto får upp ett fönster där fler kort från samma region visas, 

tillsammans med reseberättelser och en förteckning på vilka medlemmar som har varit just där. 

 

Under rubriken ”Write travel stories and recommendations” blir innebörden av write stories 

tydligare. Funktionen är i första hand till för reseberättelser och rekommendationer. Det står att du 

kan skriva hur många berättelser du vill och om vad du vill. Det tilläggs att dessa texter taggas på 

samma sätt som bilderna, för att andra medlemmar lättare ska hitta dem. Till varje berättelse kan 

det även finnas med sex foton. 

Nästa del bjuder in till forumet med diverse frågeställningar; ”Are all Swedes Vikings? Are all the 

121  http://www.communityofsweden.com/Pages/MyPage/MyPage.aspx?userId=4669 (2009-01-04).
122  http://www.communityofsweden.com/Pages/Common/Tour.aspx (2008-12-17).
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Swedish women tall, beautiful and blonde? Do Swedes eat meatballs, smorgasbord and dance to 

Abba all day long?” Följt av ett ”Find out in the forums!” Det står även här att innehållet på 

forumet är taggat på samma sätt som foton och berättelser. 

Just taggningen har sitt eget stycke med information; ”tag content”. Där beskrivs hur allt material 

på CommunityOfSweden taggas på något sätt för att VisitSweden ska ha möjligheten att 

”visualisera innehåll i tag clouds” (en web 2.0-funktion som samlar alla taggar) och för att 

underlätta för medlemmarna att hitta just vad de är ute efter. Därefter följer en upprepning av 

möjligheten med geografisk tagning och ett exempel på hur man taggar ett foto.

Den näst sista delen är ”Show where you’ve been” och den funktionen riktar sig till folk som redan 

har besökt Sverige: ”Then you want to show everybody where you’ve been, right?”. På 

CommunityOfSweden finns en databas med alla städer i Sverige och detta gör det möjligt för 

medlemmen att visa vilka städer den har besökt på en karta som alla kan se. Det påstås till och 

med hur detta är en av de första sakerna en besökare på någon annans medlemssida tittar på.  

Sista delen av communitybeskrivningen är ”Find Friends”. Den talar om att hålla utkik efter 

vännerknappen och att det går bra att lägga till någon som man tycker har en fin bild eller en bra 

berättelse. Vidare står det att det även i ”tag cloud” går att leta vänner av samma nationalitet. 

Sedan föreslår de att man ska man att leta efter nya reskompanjoner på forumet.

Guiden avslutas med ett ”Make new friends :)” 

5.1.1 Observationer och kommentarer

Introduktionen ger en bra översikt av vad du som medlem kan och bör göra på Communityn. Den 

försöker samtidigt öppna för engagemang genom att presentera de olika delarna med fokus på 

användningsmöjligheterna. Tommy Sollén berättar att mycket arbete har ägnats åt att ta reda på 

vad folk vill ha i en community.  Sollén berättar också om hur han samlade på sig intryck från andra 

communitys för att sedan försöka kanalisera det ur ett slags Sverigeperspektiv.123 Communityn 

skulle på samma gång vara användarvänlig och föra fram NSUs budskap. Tommy Sollén talar om att 

sätta en god tonalitet för att skapa bra stämning. Ett exempel på detta är vad varje ny registrerad 

medlem får som välkomstmeddelande av CommunityOfSwedens communitymanager:

123 Intervjubilaga.
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”I’m the Community Driver of this amazing place. That means I work at VisitSweden and that I’m 

one of the administrators here. I’ve been here from day one and I’ll be happy to help you get 

started and answer any questions you might have. I hope you’ll enjoy CommunityOfSweden.com! 

Share and enjoy all the content, make friends and take care! :)”

Tonen är välkomnande och god, och samtidigt informativ om communityns möjligheter. Någon 

Sverigebild förs inte fram här, men det är själva innehållet som ska ta fram den. Den så kallade 

”Smileyn” som VisitSweden har använt också här gör att upplägget känns avslappnat och glatt.  

Betygsättningsystemet är ett sätt att framhäva ett för syftet bra innehåll.124 Att lätt kunna hitta till 

medlemmarna med det bästa innehållet hjälper också till att göra CommunityOfSweden till en sida 

där det bästa hela tiden läggs fram och visas. Rapporteringssystemet för dåligt eller tveksamt 

innehåll har också visat sig fungera bra. Medlemmar och gästboksinlägg kan av olika anledningar 

bli borttagna. Communitydrivern Tommy Sollén är den som sköter kontrollen av sidans innehåll. 

Han tar bort spam och medlemmar som anmäls av andra medlemmar genom en 

anmälningsfunktion. Oftast handlar det om flörtiga inlägg där de försöker komma åt medlemmars 

kontaktuppgifter och i slutändan pengar. Sollén tycker det är synd att det kanske inte är uppenbart 

för alla att det är spam utan att de tror att det är flörtande på gång och reagerar negativt och 

tänker ”men det är ju inte därför jag är här”.125 Enligt Sollén har de inte några problem med bilder 

eller annat publicerat innehåll på communityn: ”Nej, inga problem alls. Där är man ju faktiskt lite 

chockad. Vi har inget problem med sådant dåligt innehåll. Inga berättelser skrivs i negativa ordalag, 

inga bilder på något hemskt, ja, inte ens porr. Knappt copyrightproblem heller. Vi har över 9000 

bilder nu och jag tror att jag har fått ta bort kanske 12. På grund av copyright liksom. Och det är ju 

så här, de förstår ju inte ens ofta att de har gjort fel, utan de har laddat upp en bild på sin idol typ, 

eller någon svensk klassisk skönhet.  Jag säger åt dem ”du bör nog ta bort den där” och så gör de 

det. Förklarar man det på rätt sätt och har redan etablerat en bra tonalitet i communityn då 

respekterar ju de det man säger.”126 Tommy Sollén menar att medlemmarna är väldigt måna om sin 

community och att detta kan motverka negativt innehåll.

Tommy Sollén säger att de inte heller har fått några negativa reaktioner utifrån på sin community, 

utan att det som skrivits har varit positivt oavsett vilken media eller bransch som yttrat sig. Sollén 

menar att det anses vara ett modernt steg i kommunikation att ha en social aspekt och att bjuda in 

124 http://internetworld.idg.se/2.1006/1.191705/de-gor-sveriges-basta-sajt-2008 (2008-12-23).
125 Intervjubilaga.
126 Ibid.
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sina medlemmar och därigenom föra en dialog med sin målgrupp. Sollén berättar om 

uppmärksamheten kring att våga släppa kontrollen: "Turistbranschen, i allmänhet, är ju inte så 

snabb att ta till sig nya trender. Och att då kunna öppna upp sådär, det höjer mycket ögonbryn.”127 

Sollén berättar i intervjun att det frekvent skrivs om VisitSweden och att integrationen mellan 

modersidan VisitSweden.com och communityn, som innebär att det sociala innehållet är integrerat 

med det redaktionella innehållet, har gett mycket positiv uppmärksamhet. På frågan om 

VisitSweden ser CommunityOfSweden som det nya VisitSweden.com svarar Sollén att han inte tror 

att communityn helt kommer att ersätta det redaktionella innehåll som VisitSwedens hemsida har. 

Han siar dock om att det kanske blir på communityn, om den blir större besöksmässigt än 

modersidan, som man även finner det redaktionella.

5.2 Forumet – för bilder av Sverige

Forumet på CommunityOfSweden är intressant för den här studien då det är där communityn 

tydligt öppnar för diskussion runt Sverige. Där går det även att se hur hög aktiviteten är.  Vid varje 

ämne finns det en presentation liknande den som funktionerna ovan har. Nedan följer en överblick 

av vilka ämnen som avhandlades vid tidpunkten för studien och i vilken omfattning:128 

*Frequently Asked Questions and Answers

Do you need help with something? First visit the FAQ. If you’re still not finding what you’re looking for then check out  

this forum. Chances are somebody else has had the same question you have and some other kind community member 

has already answered it.

48 discussions, 134 replies

*Myths about Sweden

Are all Swedes Vikings? Are all the Swedish women tall, beautiful and blonde? Do Swedes eat meatballs, smorgasbord 

and dance to Abba all day long?

This is the forum where all this important questions are answered!

What else have you heard that you want to find out if it’s true? Or perhaps just talk about cultural differences in  

general. Come on in!

32 discussions, 286 replies

*Free for all Forum

Just what it says. If you can’t find a good forum for what you want to talk about then come here. If a certain topic is  

being discussed a lot we might create a new forum for it.

125 discussions, 439 replies

127 Intervjubilaga.
128 Taget den 11-12-08 från http://www.communityofsweden.com/Pages/Forum/Forum.aspx.
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*Learn Swedish? Javisst! :)

The official language of CommunityOfSweden.com is english but in this forum, and only here, it's is allowed to speak 

Swedish. In fact it's encouraged! Are you trying to learn Swedish? Practise here and and benefit from the skills of  

Swedes themselves and your friends from all over the world who also want to learn Swedish or are just curious of some 

funny sounding words :)

8 discussions, 67 replies

*Favourite Places and Activities in Sweden

Maybe you have booked a trip to Stockholm but what are you going to do when you get there? Read stories about  

Stockholm of course but read in this forum and ask questions! Swedes and others who have visited Stockholm will have 

lots of tips for you. This is where you’ll find that hard to get info that only the locals and the ones who’ve been there  

knows about.

44 discussions, 128 replies

*Commercial Forum

If you have a commercial purpose then the Commercial Forum is for you. It’s the only place in  

CommunityOfSweden.com where we allow straightforward sales offers. Perhaps you have a cabin to rent out? You’ve  

got something for sale? You might represent a regional tourist board or a tour operator?

Or the other way around: you want to ask for a good deal on a travel package or rent a cabin. Good luck!

73 discussions, 15 replies

*Where to Stay?

And what to wear?! Well, at least you’ll find some good tips on where to stay in this forum. Which hotels are good? 

Can you really camp anywhere in Sweden? Ask away and thou shall receive!

18 discussions, 32 replies

*Travel Friends

The more the merrier they say. If you agree then this forum is for you! Ask around for a travel friend. Perhaps someone 

to meet for a coffee when you’re visiting their city?

14 discussions, 22 replies129

Vid sidan av presentationen av forumet finns listor för att göra det lättare för besökaren att 

navigera bland alla uppstartade trådar. Nedan följer tre exempel från varje del:

Active discussions

* Is Hammar a swedish last name?

* Lånord

* Can someone teach me swedish!

129 http://www.communityofsweden.com/Pages/Forum/Forum.aspx (2008-12-11).
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Popular discussions

* All Swedish Women Are Very Beautiful

* ('Svenska för Invandrare') Opinions

* Swede's are cold...

Unanswered discussions

* Ice hotel artist web cam

* Swedish in France / Svenskman i Frankrike

* Just friends?!130

5.2.1 Observationer och kommentarer

Forumet är omfattande och består av en rad olika diskussioner. I forumet kan medlemmarna öppet 

jämföra åsikter och uppfattningar om Sverige.  Besökarna uppmuntras att komma med egna förslag 

på ämnen i syfte att få igång fler diskussioner. För att kunna delta med egna inlägg i forumet krävs 

det att besökaren har ett konto registrerat på CommunityOfSweden. Precis som på communityn är 

det dock möjligt att fritt navigera på sidorna utan att vara inloggad som medlem. Det finns även 

”top forum posters” där de populäraste forumdeltagarna (enligt thumbs up-verktyget) rankas. På 

så vis framhålls även det som anses vara forumets bästa delar.

Genom forumet uppmuntras diskussion kring alla möjliga företeelser, så länge de har anknytning 

till Sverige. VisitSweden tar även själva initiativ till att starta diskussioner. Tommy Sollén berättar i 

intervjun att det var hans idé att ha med tråden ”myths about Sweden” i forumet. Han påpekar att 

han själv inte står för innehållet där utan det gör medlemmarna själva. Han säger att han förstod 

att det existerar en bild av Sverige där ute och han ville ge medlemmarna möjligheten att prata om 

den. Han tar foruminlägget ”swedes are cold” som exempel, där påståendet dementeras.131 

Tommy Sollén berättar att det i det initiala skedet av communityns uppbyggnad fanns en oro att 

den skulle bli ett forum för främlingsfientliga grupper. Han konstaterar att det visat sig vara en 

överdriven rädsla.132 CommunityOfSweden ger även VisitSweden möjlighet att direkt bemöta 

negativt innehåll, vilket de inte alltid har möjlighet att göra om det framförs på annat håll.133 

5.3 Exempel på medlemmars aktivitet på CommunityOfSweden

Nedan följer exempel på presentationstexter, inlägg och kommentarer skrivna av communityns 

130 http://www.communityofsweden.com/Pages/Forum/Forum.aspx (2008-12-11).
131 Intervjubilaga.
132 Ibid.
133 http://internetworld.idg.se/2.1006/1.191705/de-gor-sveriges-basta-sajt-2008 (2008-12-23).
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medlemmar. En kort kommentarer finns som introduktion till varje stycke och i slutet följer en 

något längre och mer allmän sådan. 

Den här medlemmen har en text på sin profilsida som verkligen handlar om Sverige. Listan över 

det bästa med Sverige är också längst:

”The best of Sweden:  Astrid Lindgren,Abba, Allsang på Skansen, Bo Kasper, Dalarheste,Lisa Ekdahl, Gøteborg,Greta  

Garbo,Ted Gardestad, Køtbullar med lingonsylt,Korv med mos, Røde træhuse, swedish nature, Stieg Larsson,Så, som i  

himlen, Selma Lagerløf,Tina Nordstrøm, nice swedish people, Ulf Lundell, Taube, anglagård 1-2,Bjørn Afzelius.......

The worst of Sweden: Surstrømning og Systembolag.”

Den andra medlemmen passar på att göra reklam för sitt egna företag, men även för Sverige och 

vad som finns här:

”About Me:

I am a South African, from Cape Town, but I now live in Göteborg, Sweden. I'm here because I fell in love with a Swede.  

We've been here since May 2007 and I've finished studying Swedish in that time.

I do miss the weather back in South Africa, and especially the scenery around Cape Town. Sweden, however, has so 

many other beautiful things to see and there's lots to do, so the move here has so far been totally worth it.

I'm a web consultant and designer, and have started my own web consulting company here in Sweden called 

------Design. My portfolio is online at ------Design.com. For now I'm looking for more clients and making friends here in  

Sweden.”

Nedan följer två gästboksinlägg hos Communitydrivern som innehåller både positiv feedback i 

form av beröm för sidan (i samband med att det uppmärksammats att den fyllde ett år) och 

kärleksdeklarationer till Sverige:

”Congratulations on your first year of work. I hope that many more years. For me, my first year with you is the day on 

January 1. That day, I discovered this site by chance and since then I visit my page every day to see if someone has left  

a comment on my guest book, also in my photos, stories, and so on. I am thankful because this has been half where I  

could express my great appreciation for this beautiful country and also where I could get to know people like me who 

share my admiration for Sweden (I thought that I was the only person who was crazy in love with Sweden ).  

Congratulations!”

”Hej Tommy.Thanks a lot for your kind words,and congratulations! for birthday and being the best site that represents  

to the wonderful Sverige!All this time for me has been a big honor and pleasure to belong to COS,here I've had meet  

wonderful people that had made me feel as if I were at homme,I have learned so many things about Sverige and  

sharing great moments with my friends.I'm sure this community will continue growing and being the best because the  

work that you make in COS and VisitSweden is made with dedication and profetionalism.All the best for you my friend 

and your team! and all my love to the beatiful Sverige!”
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De två följande inläggen står skrivna i samma gästbok, men visar på en annan typ av inställning till 

Sverige. Det är uppenbarligen två personer med en önskan och vädjan att få vara i Sverige som mer 

än bara turister. Det är dock ingen negativ Sverigebild här även om de känns mer desperata:

”Every year you okay dear I want to go to Sweden, please help me”

”hiTommy Sollén am -------- i was in nigeria and i which to be in sweden if the communty of sweden can do it by  

sending an invitation letter to me i will be happy becuase i dream of stockholm i which u and ur family happy new 

year”

Följande inlägg är ett exempel på en hälsning från branschen. CommunityOfSweden kan användas 

för nätverkande:

”Bonjour Tommy, Hope you are well. I wrote from Hollywood where I am a guest blogger for the PhoCusWright  

conference. I will handle 2 & 3 April 2009 in Marseille a video-conference about etourism and Travel 2.0 I have already 

very great speakers and whas thinking about you as a speaker as well. Video-confernce will run around the World,  

Marseille, USA & Canada, China at Bejing, Italia, etc...... I will also run "The World Travel Bloggers Chat Contest" with 

prices in B to C and B to B Fist price is a 7 days stay in San-Francisco with 2 tickets from Emirates and VIP Welcome.  

UpTake is the leading sponsor of this price. I will have a second price with hotel in Bejing and other price with stay in  

Marseille. You can keep in touch with my mail ------ (at) ------------ dot com and I will send you more information. Here at  

PhoCusWright it's terrific, can tell this is the best conference in the industry. Next year you need to come, lot of ideas,  

business, networking at hight level. Cheers ------”

Exempel på interaktion medlem till medlem, här blandas lite social interaktion med Sverige och det 

svenska samhället i positiva ordalag:

”Hey! How are you. I just arrived in sweden arround 1 and half month. now a days a bit busy for study and to be set  

with new culture and socity. Swedish people is very much helpful and social security in sweden is really high. taka care.”

Här vävs lite svensk barnlitteraturskultur in i samtalet:

”--- is doing just great thanks and like ---- is really fond of Pippi. She's almost 2 now and able to understand both  

Swedish & English which is quite fantastic! Looking at the comments below it seems to be your Birthday, so Happy 

Birthday! Keep in touch. ----”

Det här inlägget visar ett exempel på hur många platser och ämnen utöver Sverige som kan 

avhandlas på communityn:

”Hej ------! I have been trying to get around to all my friends, at least once in awhile, sorry - it is nice to know so many 

nice people but I'll have to be quicker! I had a nice vacation in Los Angeles and Las Vegas and then Death Valley. I liked  

it there the best and also the ghost towns. I am not such a city person - but it is still fun to see those places. Very much 

like Disney World! Not realistic. It will be warm here once day and then drop 20 degrees the next. Today is in between 
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the extremes; no snow yet. Most of the leaves have fallen off. We, as a country, are back from the election excitement.  

Everyone hopes things will change. President-Elect Obama has a big job ahead of him. I only hope everyone will put  

aside their differences and work together. I keep my fingers crossed for his safety and his family. Isn't it sad that some 

people hate so much. I think they don't like themselves and that is why they want to hurt others. Anyway - I am back to 

helping my husband and still healing up my gut! Making progress. How are things with you? Traveling anywhere soon?  

I hope you get to Sweden soon. What kinds of foods do you like? Have a great week!”

Här är det en amerikan som skriver på svenska. Svenska språket har tagit sig in trots att 

Communityns officiella språk ska vara engelska. Ett bevis på att allt inte går att styra:

” Jag var sjuk men jag är bättre nu. Hur gor get med dig? Har du plannerar för helgen? Ha det bra!”

Detta inlägg verkar vara helt utan Sverigeanknytning (man vet i och för sig inte vad första meningen 

syftar till), förutom att det är skrivet på CommunityOfSweden:

”Indeed they do :) It's unfortunate that it's your very own country that's plagued the most by the problems exposed in 

Zeitgeist.”

Slutligen, en fotokommentar:

”nice picture...you must be a fortunate woman...having elks visitng u right at your garden.”

5.3.1 Observationer och kommentarer

Dessa utdrag visar på hur olika Sverigebilden kan te sig på CommunityOfSweden. Ibland är 

interaktionen helt uppenbart Sverigefrämjande, andra gånger inte. Det var emellertid svårt att 

hitta inlägg som inte handlade om Sverige på något vis i gästböckerna. Då är det viktigt att komma 

ihåg var den här interaktionen utspelar sig, på en community om Sverige. Det kan handla om 

Sverige och det kan handla om annat. Tommy Sollén är medveten om att olika bilder av Sverige kan 

komma upp till ytan i communityn och att bilden av Sverige kan förändras: ”Det är ju klart att det 

gör. Det beror väl på var de kommer ifrån och vad de värderar högst. Men i slutändan så blir det ju 

samma värden som vi väl står för ändå, men de kommer att se det här på ett annat sätt.”134 

Tommy Sollén tror själv inte att CommunityOfSweden kan ha några negativa konsekvenser för 

Sverigebilden, bara positiva i så fall: ”Vad vi gör här är ju att låta medlemmarna själva 

marknadsföra Sverige och det är ju den bästa sortens marknadsföring som finns. Andra utlänningar 

som älskar Sverige, det blir inte mer trovärdigt än så. Så att de tar ju den här marknadsföringen av 

134 Intervjubilaga.
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Sverigebilden till en helt ny nivå.”135

VisitSweden utvärderar sin community kontinuerligt genom att mäta antalet medlemmar, då de ser 

antalet som en sorts framgångsnyckeltal eller kvalitétsmått.136 De mäter även öppningsfrekvensen 

på nyhetsbrevet som medlemmarna får. Enligt Sollén vill VisitSweden bli bättre på att hitta nya 

nyckeltal att mäta, som till exempel aktiva medlemmar. Det är dock svårt att dra gränsen för vad en 

aktiv medlem är. Tommy Sollén ifrågasätter: ”Är det någon som loggat in på sistone? Vad är det för 

tidsperiod då? Är det senaste månaden eller? Och om han nu bara loggade in, men inte 

producerade något innehåll är han då aktiv eller?” ”det kanske faktiskt blev en resa bara av att han 

kom in och läste och var inspirerad och om man då är för sträng i sin definition så säger ju vi att 

”men han var inte aktiv”, för han gjorde ju ingenting. Så det är jättesvårt att identifiera det där”.137

Sollén säger att de i utvärderingarna ska börja se till vilka som är producenter och konsumenter, 

vilka som bidrar med innehåll och vilka som bara tar del av det och försöka öka antalet 

producenter. Vidare berättar han att VisitSweden kommer att lägga till mer viral funktionalitet som 

innebär att det kommer att bli bättre rekryteringsfunktioner och sharefunktioner. Detta ska ge 

CommunityOfSweden mer spridningspotential.138 

135 Intervjubilaga.
136 Ibid.
137 Ibid.
138 Ibid.
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6. Analys av Sverigebilden på CommunityOfSweden

Baserat på teoridelen och överblicken av communityns utformning och dess innehåll går det att 

konstatera att Sverigebilden har förflyttats från att ha varit en utarbetad plan i form av 

varumärkesplattformen Sverigebilden 2.0 till att bli VisitSwedens produkt som ska säljas genom en 

community. Där filtreras Sverigebilden genom en deltagarkultur där communityns skapare och 

målgruppen samverkar. Analysen är indelad i tre delar: VisitSweden och kommuniceringen av 

Sveriges varumärke, Social marknadsföring på CommunityOfSweden och CommunityOfSweden 

som deltagarkultur.

6.1 VisitSweden och kommuniceringen av Sveriges varumärke

Nämnden för Sverigefrämjande utomlands (NSU) och VisitSwedens strävan efter att effektivt 

framföra Sverigebilden speglas av Fiskes uppfattning att kommunikation är en social samverkan 

och på communityn blir detta extra påtagligt. NSU försöker både sprida och bemöta en rådande 

bild av Sverige. För att förstärka omvärldens bild av Sverige, och för att kontrollera den 

kommunicerar de i olika kanaler ut sin framtagna Sverigebild. Sverigebilden 2.0 stämmer överens 

med synsättet att kommunikation är överföring av meddelanden och budskap. VisitSweden vill 

framställa Sverige som ett land värt att besöka, det vill säga påverka mottagarens känslor och 

beteende. NSU eftersträvar att en enhetlig och tydlig bild av Sverige sprids, men VisitSweden har i 

sin vilja att nå ut startat en egen community där de öppnar upp för en dialog. Detta gör plötsligt 

uppfattningen att sändaren anses ha en mindre viktig roll och meddelanden främst skapas hos 

dem som tar emot dem aktuell. Communityn kombinerar idén att ett budskap sänds för att 

påverka med tanken att mottagarna ger det betydelse. Communityn en plats där olika individer 

med olika bakgrund samlas i en gemenskap, vilken kan skapa identifikation och öka chanserna att 

Sverigebilden uppfattas på ett liknande sätt hos medlemmarna. Kanalen/mediet hamnar i centrum 

tillsammans med budskapet, men VisitSweden styr dem båda. På CommunityOfSweden känns 

överenskommelsen enkel och tydlig: vi samlas här för att vi tycker om Sverige och delar ett intresse 

för landet. 

Vid besök på VisitSwedens hemsida ges en känsla av att ingenting har utelämnats. Där finns 

information om allt i från hur det går att ta sig från en plats till en annan med olika färdmedel till 

vart man som katolik eller hindu kan vända sig för religiösa aktiviteter. Vid närmare eftertanke så 

saknas dock en stor och viktig del. Nämligen riktiga vittnesmål från och om Sverige och där 

kommer CommunityOfSweden lämpligt in. Turismsverige behöver uppenbarligen synas mer enligt 
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utfallet av NBIs undersökning. Att den klassiskt svenska kulturen i form av mat eller geografi inte 

har någon plats i NSUs bild kan väl inte vara till fördel för VisitSweden? Den bild organisationen vill 

förmedla ska locka till turism och nya kulinariska upplevelser och speciell natur är vanliga inslag i 

resande. En resecommunity blev för VisitSweden ett sätt att bemöta denna bristfällighet, då den 

på samma gång kan vara ett socialt medium och en informationsbas. Innehållet på 

CommunityOfSweden visar upp flera platser och en rik kultur. Det är med besökarnas hjälp som 

VisitSweden kan fylla de luckor som finns. Kunden får makt när hennes insats räknas som 

ovärderlig. Med hjälp av medlemmarna vill VisitSweden förstärka bilden av Sverige. I Sverigebilden 

2.0 finns inte heller den fysiska presentationen av Sverige som land. När medlemmarna lägger ut 

foton på CommunityOfSweden, foton som samlas på den interaktiva Sverigekartan uppstår en 

visuell bild av Sverige. Foton blir till konkreta Sverigebilder. Funktionen att sprida privata bilder 

främjar turistnäringen då det säkerligen finns de som bara kände till de klassiska turistmålen eller 

bilderna av Sverige och som nu kan få upp ögonen för andra delar. Sverige sätts på kartan 

bokstavligt talat och landet växer. Sverigebilden som finns på communityn kommer fram på olika 

sätt. Fler alternativ borde underlätta för besökarna att fatta beslut att resa till Sverige.

Att släppa ett så styrt (sett till de gemensamma målbilderna från NSU) varumärke fritt i en 

community som CommunityOfSweden är både djärvt och smart på samma gång. En att se men 

inte röra-mentalitet blir faktiskt svår att applicera på ett så komplext varumärke som ett land. 

Besökaren skapar sin egen upplevelse av Sverige på CommunityOfSweden. Att uppleva är inte 

samma sak som att deltaga, men ett involverande i information, varor och tjänster blir till en 

personlig upplevelse. CommunityOfSweden ger alltså besökaren en personlig upplevelse och 

därmed också bild av Sverige. Kunden känner att den får en unik vara (i det här fallet Sverige). 

VisitSweden förser kunden, den blivande Sverigebesökaren, med nyttig information. Det är ett 

slags omsorg och kunden blir lojal. Greppet om varumärket släpps inte helt om det finns en dialog 

med målgruppen. Värdefulla band knyts med kunderna som i sin tur tillåts göra detsamma med 

varandra. VisitSweden har sina målgrupper bestämda och till och med benämnda men 

CommunityOfSwedens målgrupp är så heterogen som bara internetbesökare med Sverigeintresse 

kan bli. Resande associeras i första hand till ett nöje, och är inte kopplat till en särskild uppfattning 

utan snarare en personlig världsbild där man är nyfiken på omvärlden. På communityn återfinns de 

människor i målgruppen som kan beskrivas som starka då de redan visat intresse för Sverige 

genom att registrera sig. Genom communityn kan VisitSweden även locka oväntade användare och 

finna nya målgrupper som spenderar mer tid på internet än andra. 
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VisitSweden är angelägna om att communityn ska vara tilltalande. CommunityOfSweden ska precis 

som Sverigebilden visa Sverige som ett attraktivt land. Taggningsfunktionen öppnar för 

kombinationer som gör användandet mer meningsfullt. Betygsättningssystemet ger goda 

förutsättningar för att communityn håller en positiv attityd. Att det går att ge ”tummen upp” sätter 

igång ett positivt tänkande. Betygsättningen kan även kontrollera, eller i alla fall vara ett verktyg att 

se till att det är för Sverigeuppfattningen positiva bilder som prioriteras i innehållet. Om varje 

besökare i genomsnitt endast klickar sig vidare några gånger under ett besök, är det viktigt att 

mötet med CommunityOfSweden är lockande och besökarna stöter på ett tilltalande urval. 

På communityn kan NSUs kärnvärden verkligen komma fram. Själva uppstartandet av communityn 

är nytänkande, deltagandet skapar en öppenhet, dialogen med målgruppen är omtänksamhet, och 

bilderna av Sverige på communityn visar en äkthet som är svår att få fram genom styrda 

dokument. VisitSweden kan även nå ut med information direkt till redan intresserade medlemmar, 

och gör det genom till exempel nyhetsbrev. Deras egna annonsörer ser antagligen dessutom det 

attraktiva i att kunna nå kunderna på det här sättet. Utformningen av communityn har byggt på 

vad VisitSweden vill ha, men också vad medlemmarna önskar. Det är viktigt för producenterna att 

lyssna på vad konsumenterna vill. Det är hela tiden en samverkan. På CommunityOfSweden 

handlar det inte bara om att välja bland förutbestämda existerande material, den möjligheten 

fanns redan på VisitSweden.com eller någon av de andra sidorna i Gateway to Sweden. Visst 

existerar det på dessa sidor en hel uppsjö av material och begränsningen ligger kanske inte så 

mycket i kvantiteten som i möjligheten att själv producera och publicera något relaterat till 

innehållet. Detta har utöver organisationerna endast varit annonsörernas uppgift och möjlighet. 

Enligt intervjun var ett viktigt argument för att starta communityn att VisitSweden ville finnas med 

bland målgruppen, dess aktiviteter och resplanering. Detta blev möjligt genom möta att 

målgruppen på nätet och engagera och involvera dem i VisitSwedens arbete. 

VisitSweden har byggt upp en medierad kommunikation på varumärket Sverige och har, precis som 

Thompsons teorier beskriver, makten över strukturen. De utnyttjar även kommunikationsmediet 

till fullo för att göra kommunikationen meningsfull för medlemmarna och sig själva. Att 

VisitSweden har valt ett socialt medium för att sprida Sverigebilden ökar genomslagskraften. 

VisitSweden kommer närmare sin målgrupp och kan direkt kommunicera sitt budskap till dem. 

CommunityOfSweden är ett socialt medium där kommunikation sker både från VisitSweden ut till 
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medlemmarna och tvärtom men främst mellan medlemmarna. Communityns innehåll är både 

skapat av VisitSweden och användarproducerat. Communityn är en naturlig social utveckling som 

möjliggjorts tack vare den tekniska utvecklingen. Det sociala utbytet av information blir till 

spridning av material. Strukturen som kombinerar producenterna och användarnas mål på 

interaktionsfältet CommunityOfSweden är utformad av VisitSweden. De tillhandahåller resurserna 

genom CommunityOfSweden som ett socialt kommunikationsmedium och upplåter sedan 

handlingsramarna som är olika för producenten och konsumenterna. Det är deltagandet inom 

handlingsramarna som i längden kan påverka Sverigebilden. Utbytet inom handlingsramarna blir 

med den nischade kontexten lättare. Kontexten påverkar budskapet och det blir tydligt vad 

interaktionen ska handla om - Sverige. 

6.2 Social marknadsföring på CommunityOfSweden

Sverigebilden är på CommunityOfSweden i sitt rätta sammanhang och sidans utformning påverkar 

i hög grad innehållet. VisitSwedens satta handlingsramar påverkar kommunikationen och vad 

medlemmarna skriver om Sverige. Dessutom gör inramningen att all kommunikation har 

Sverigeanknytning, om så än bara på grund av platsen. I utdragen fanns exempel på innehåll som 

inte handlar om Sverige direkt eller som är malplacerat på communityn (till exempel önskan om 

visum), men detta innehåll behöver inte alls ha negativ inverkan på Sverigebilden. Det viktigaste är 

att det ges utrymme åt medlemmar och förhoppningsvis ska ramarna i de flesta fall påverka typen 

av interaktion som sker. Kanske uppstår även en mångfald av idéer; att allt inte är helt definierat 

vad gäller bilden av Sverige. NSU vill ge en tydligt markerad bild av Sverige, men på 

CommunityOfSweden finns rum för fler bilder. Samtidigt ger communityn ett enhetligt intryck. Små 

delar (medlemmar) i ett sammanhang (Sverige) bildar i sig en helhet (CommunityOfSweden). 

Mångfalden ger en starkare bild, och därmed kan den också upplevas som tydligare. Det blir en 

mer heltäckande bild. Det blir en ”hela-Sverige-bild”. 

CommunityOfSweden bygger sidans innehåll på user generated content och därför blir sidans 

medlemmar marknadsförare av Sverige. Medlemmarna på CommunityOfSweden hjälper 

VisitSweden att nå ut till fler då de bildar en bas för att fler ska vilja registrera sig och vara med. 

Det finns samtidigt en öppenhet och rörlighet på sidan och det inte är nödvändigt att vara 

registrerad för att ta del av communityns innehåll. Detta är ingen nackdel då innehållet når fler, 

men fler registrerade medlemmar innebär att sidan kan växa. Den sociala interaktionen är också 

viktig på CommunityOfSweden då den genererar mer innehåll i form av gästboksinlägg och 

45



kommentarer samt självklart även inlägg i diskussioner på forumet.

CommunityOfSweden framstår som ett självklart exempel på social marknadsföring och Sverige 

som ett tacksamt varumärke för den här typen av marknadsföring. Hur stort och mångsidigt det än 

må vara. Det lönar sig att lita på medlemmarnas omdöme då det går att anta att de finns där av en 

anledning – de gillar Sverige och de vill prata om det. Att communityn är nischad fungerar också 

som en garanti för vad som sker. Deltagandet kretsar kring just Sverige och kommunikationen är 

kontrollerad av VisitSweden. Communityns tydliga ramar leder till social marknadsföring. Barn i en 

sandlåda som blir tilldelade små plastdjur som kor och grisar och en ladugård kommer med stor 

sannolikhet börja leka bondgård. På samma sätt blir interaktionen på CommunityOfSweden 

Sverigerelaterad och på så vis sprids bilder eller information om Sverige lättare.  Men Sverigebilden 

utvecklas också positivt i den frihet och öppenhet som finns. VisitSweden samlar med andra ord 

medlemmarna runt ämnet Sverige, som VisitSweden jobbar hårt för att framhålla som positivt 

genom communityns utformning. Medlemmarna själva är där för att de tycker om eller i alla fall är 

intresserade av Sverige. Svaret på frågan om medlemmar kan kritisera eller framföra åsikter som 

går emot VisitSwedens visioner är väl snarare att de inte vill det. De har genom att bli sedda och 

inbjudna till den första varumärkesgemenskapen kring Sverige blivit lojala. 

I den Sverigebild NSU har tagit fram lyser inte heller det vardagliga Sverige, det som är här och nu, 

igenom så tydligt. Utan det är mer av en ”se-Sverige-utifrån-bild” då den till mångt och mycket har 

baserats på den bild omvärlden har av oss. CommunityOfSweden öppnar för ett ifrågasättande av 

denna, samtidigt som de nya bilderna och texterna fortsätter att strömma in och bygger upp en 

helt ny källa av Sverigeinformation. På forumet finns många olika trådar kring Sverige som 

behandlar olika ämnen. Genom forumet garderar man sig även mot detta genom att ta med 

diskussionen ”Myths about Sweden”. I tråden ”Swedes are cold” hjälper forumet till att krossa en 

gammal myt. Möjligheten att prata om bilden av Sverige ges och diskussionerna kan inte bara 

utveckla nya positiva Sverigebilder, utan även hjälpa till att få bort negativa. Att inte vara rädd för 

att ta upp alla typer av Sverigebilder som kan finnas, och inte bara använda sig av NSUs 

Sverigebilder utan även av klyschor och stereotyper, öppnar för en utvidgad Sverigebild som 

tillsammans med medlemmarnas bilder och texter får liv. Kanske gör detta bilden av Sverige mer 

komplex, men det gör den utan tvekan också mer levande. På CommunityOfSwedens utrymme blir 

den dessutom sammansatt då allt innehåll finns samlat på en och samma arena och hänger ihop 

med hjälp av taggningssystemet. Det blir till ett slags helhet.
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Det går också att se det ur besökarens perspektiv; visar CommunityOfSweden en trovärdig 

Sverigebild? Ger de andra medlemmarna en sann bild av Sverige? När fler människor vittnar om 

Sverige som ett trevligt resmål och delar med sig av positiva intryck från Sverige så sprids en bra 

bild av Sverige som människor dessutom tror på. Medan det på VisitSwedens hemsida finns en hel 

del länkar och det är svårt att bedöma vilka som är kommersiella, har CommunityOfSweden ett 

ärligare uttryck. Den känns mer fri från (traditionell) reklam. Det är intressant att Free for all-

forumet är livligast medan interaktionen mellan medlemmar på Commercial forum är låg. När den 

officiella FAQ inte fanns, fanns tråden FAQ i forumet tillgänglig. Forumet fyller också ett syfte som 

ett komplement till redaktionellt innehåll samtidigt som den ger möjlighet till ökad kunskap och 

interaktion om Sverige.

Desto mer innehåll som finns att tillgå på CommunityOfSweden desto mer kontrollerat blir 

Sverigeintresserades medieintag. Communityn fyller som sagt inte bara en roll som har saknats på 

visitsweden.com, utan finns även där som vidare informationsbank med sitt innehåll och forum. 

Det är antagligen bättre att fråga Sverigevänner än andra om Sverige för att få ett positivare svar. 

Detta ökar även trovärdigheten. Trovärdigheten av den Sverigebild CommunityOfSweden med 

VisitSweden i bakgrunden sänder blir därför med hjälp av dess medlemmar hög. Personliga 

erfarenheter och relationer till Sverige får plats. Den framstår inte så subjektiv som NSUs 

Sverigebild, snarare objektiv. Med CommunityOfSweden har VisitSweden hittat ett eget sätt att nå 

ut som är både turismfrämjande och Sverigefrämjande på samma gång. Förändringen från en 

entydig till en flerdelad bild är inte farlig om den är nödvändig för att nå fler. På webben försvinner 

kanske en bild lätt i mängden, att ha fler som syns är att föredra. Det handlar om att möta 

målgruppen som användare och ta del av deras engagemang genom att erbjuda deltagande och att 

låta dem möta varandra och bli innehållsproducenter. När VisitSweden använder ett socialt 

medium är meddelandet de vill sprida genom kanalen CommunityOfSweden Sverigebilden 2.0 och 

de tar hjälp av sina medlemmar för att göra detta. Det är social marknadsföring av varumärket 

Sverige. Det blir word of mouth att Sverige är ett land värt att besöka. Varför betala dyra 

annonspengar för att få uppmärksamhet i olika städer eller länder åt gången, när medlemmarnas 

till synes outtömliga material på ett och samma ställe gör jobbet? Istället tas tekniken och den 

medierade kommunikationens möjligheter tillvara.   

VisitSweden har en grundläggande kontroll över kontext och spridning. De kan fixera och bevara 

men också gå tillbaka och revidera ett budskap. På CommunityOfSweden kan de bemöta kritik, 
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uppfattningar eller censurera. Genom att kontrollera deltagandet inom handlingsramarna kan 

VisitSweden styra bilden av Sverige. För att analysera hur communityn påverkar Sverigebilden kan 

man analysera deltagarkulturen inom handlingsramarna.

6.3 CommunityOfSweden som deltagarkultur

En organisation som vill nå ut med ett budskap kan med hjälp av deltagarkultur på en community 

skapa social marknadsföring. Det är det VisitSweden gjort med sin community. Social 

marknadsföring av produkten turism till Sverige skapades genom att sprida Sverigebilder genom 

internet. VisitSweden bjuder in sin målgrupp i varumärkesgemenskapen Jenkins talar om genom 

att upplåta en deltagarkultur på CommunityOfSweden. Där låter VisitSweden Sverigebilden spridas 

och reproducera sig själv. VisitSwedens inramade deltagarkultur gör det möjligt att sprida en 

positiv Sverigebild på communityn. 

CommunityOfSweden är en deltagarkultur där ett samverkande uppstår och utspelar sig mellan 

producenter och användare. Communityn är i sig ett typiskt exempel på konvergens då den är 

uppbyggd av flera olika medium och där, som Jenkins föreslår, även gränsen mellan 

medieproducent och mediekonsument i stor utsträckning har suddats ut. Det finns även flera 

konkreta exempel på Web 2.0 på communityn. Tagmolnet och kartfunktionen med dess metadata 

är Web 2.0-funktioner som även gör mashning möjlig. 

Det går att få en klarare bild av deltagarkulturen på CommunityOfSwedens genom att applicera 

teorin om suggestioner. Suggestionerna är de olika funktioner som sätter standarden på 

communityn; de möjliggör deltagarkulturen samtidigt som de sätter gränser och kan påverka 

communityns ”outcome”, det som blir till Sverigebilden på communityn. Suggestionerna utgör 

grunden för all interaktion på communityn och visar hur stort deltagande som är möjligt. 

Suggestionernas utformning involverar medlemmarna. Vad som händer med Sverigebilden är ett 

resultat av ett samspel. Det är en bild eller snarare uppfattning av Sverige som uppstår och 

fortsätter att skapas i realtid på communityn. 

VisitSwedens stora makt ligger i utformandet av suggestionerna. Suggestioner som möjliggjorts 

genom mediekonvergens och Web 2.0-funktioner kan få användarna att handla eller reagera på ett 

särskilt sätt. Deltagarna bygger vidare på suggestioner som redan är skapade av producenterna. 

Handlingsramarna VisitSweden erbjuder blir till både en valrymd och en handlingsrymd för 
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medlemmarna på communityn. Det är medskapande samtidigt som det är kontrollerat. 

VisitSweden har byggt upp CommunityOfSweden och låter medlemmar bidra med innehåll. De är 

båda aktörer men med olika förutsättningar som skapar olika typer av makt och inflytande. De som 

ligger bakom sidan har makten över innehållet, men medlemmarna har makt över sin egen 

aktivitet och när medlemmarna integrerar med varandra är det för stunden fritt. VisitSweden styr 

dock över handlingsramarna och har därmed den yttersta kontrollen. 

På sitt eget nischade forum kan de släppa varumärket fritt samtidigt som de har kontroll över 

suggestionerna. Deltagarnas användning av suggestionerna blir än mer kontrollerat då de har ett 

Sverigetema. En community på internet är en mötesplats och är den nischad blir den samtidigt till 

en informationskälla för ett specialintresse. Uttrycket att förena både nytta och nöje passar väl in 

för att beskriva denna blandform där både producenter och användare kommunicerar och 

kombinerar sina mål. Medlemmarnas skapande av sin Sverigebild på CommunityOfSweden sker 

tillsammans med VisitSweden. Gränserna som finns mellan medlemmen och communitydrivern - i 

egenskap mediekonsument och medieproducent - suddas ut även den genom att 

communtydrivern finns på communityn och använder funktionerna, deltar i forumet och 

kommenterar reseberättelser precis som medlemmarna gör.

Medlemmarnas sociala interaktion och dialog med varandra men även med de ansvariga från 

VisitSweden på sidan betyder mycket för att få lojala medlemmar och säkra en positiv stämning på 

communityn. För VisitSweden var det viktigt att sätta medlemmen i centrum och se vad denne 

önskade få ut av communityn. Mycket arbete har också lagts ner på att guida medlemmar rätt och 

beskriva sidans funktioner. Att uppmuntra medlemmarna till engagemang i form av bidragande 

med material är viktigt. Taggningssystemet och tagmolnet är också av stor betydelse då det gör att 

innehåll flyttas, förs fram och sprids. I intervjun lyser det stora inflytande den enskilde 

medlemmens beteende har över communityn igenom. Det handlar om att engagera varje medlem 

så att de i sin tur kan engagera varandra. VisitSwedens viktigaste arbete när det gäller 

CommunityOfSweden tycks och bör handla om att öka medlemsantalet och anpassa sina tjänster 

på communityn efter dem. Det långsiktiga målet är samma som VisitSwedens huvudmål: att locka 

fler turister till Sverige.

Deltagandets ramar på communityn är tydliga. Det finns många sätt att ta reda på vad man kan och 

får göra, lite färre på vad man inte kan eller inte får. Ändå påstår VisitSweden att det inte finns 
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negativt innehåll. VisitSweden har dock, vilket också framgår av intervjun med Sollén, kontroll över 

innehållet då de kan välja att censurera bort innehåll. Free for all är den del av forumet som har 

mest aktivitet. Frihet och öppenhet tycks genera mer deltagande. Friheten på communityn är 

självklart inte total på grund av bakomliggande affärsintressen. I det här fallet VisitSwedens 

marknadsföringsidéer om CommunityOfSweden. Det är en organisationsstyrd deltagarkultur. 

Deltagarkulturens möjligheter beror inte endast på sidans tekniska aspekter utan även på vad 

upphovsmännen har för idéer med platsen. Förändringarna VisitSweden vill införa på sin 

community handlar främst om att utveckla deltagarkulturen då de har märkt att den bär frukt.

VisitSweden vill utveckla sidan genom att öka deltagandet och detta kan organisationen göra 

genom att öka suggestioner. I intervjun nämns att medlemmarna själva ska få ta en större del av 

rekryteringen av nya medlemmar. Detta är något som också tar medlemmen närmare det 

initierade arbetet, tillsammans med den grundläggande dialogen där förslag på nya funktioner 

eller feedback på de gamla kan utveckla och förbättra sidan. Som Sollén nämner i intervjun är 

deltagandet något VisitSweden ämnar utvärdera mer framöver, samtidigt som medlemmarnas 

engagemang ska uppmuntras också när det gäller att sprida sidan på andra delar av internet.

Genom att låta medlemmar ta plats samtidigt som kanalen används för att föra fram ett budskap, 

har VisitSweden lyckats göra deltagarkulturen med allt vad den innebär till ett filter för 

Sverigebilden. Där de låter den ventileras, få ny luft och kraft. Eller om man så vill påverkas av 

deltagarkulturen inom satta handlingsramar. Fler suggestioner kan dessutom öppna för olika 

tolkningar. På CommunityOfSweden är ingenting definitivt utan kan bemötas på den stora öppna 

plats för meningsutbyte som communityn ändå är. Det finns ett samspel mellan användarna som 

bygger på det individuella Sverigeintresset. Det är en deltagarkultur och det finns en dialog. 

VisitSweden skapar tillsammans med deltagarna och på så vis påverkar de varandras 

handlingsrymd. VisitSweden styr medlemmarnas handlingsrymd och medlemmarna påverkar 

Sverigebilden inom den. Det är en kreativ samverkan mellan VisitSweden och 

CommunityOfSwedens medlemmar. CommunityOfSweden är en spelplats där utrymmet växer och 

materialet ökar. 

NSU och Sverigebilden (Nationbranding) påverkar CommunityOfSwedens innehåll, som i sin tur 

består av VisitSwedens mål, communityns Web 2.0-funktioner och deltagarkultur. Från olika håll 

och med olika bakgrund och erfarenheter kommer medlemmar till communityn och bidrar med sin 

närvaro och aktivitet som genererar innehåll. Inom deltagarkulturen rörs alla Sverigebilder om och 
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det som är kvar av Sverigebilden kan märkas i medlemmarnas personliga texter och kommentarer 

på communityn. Sverigebilden på communityn är resultatet av personliga uppfattningar och social 

interaktion. Det är en Sverigebild blandat med allt deltagarkulturen innebär. I samspelet med andra 

människor på en community kan personliga tankar och uppfattningar få ett gensvar: bekräftelse 

eller mothugg. Det kan leda till förnyelse på flera plan. Det som blir bekräftat befäst på ett nytt 

sätt, medan det som fortfarande ifrågasätts kan förändras. I deltagarkultur kan också gemensamt 

ifrågasättande existera. Det går att ifrågasätta tidigare sanningar. Detta var också något som 

VisitSweden var rädda för i förarbetet med CommunityOfSweden. Att negativt innehåll kunde 

spridas eller att deras idéer kunde bli ifrågasatta. Sverigebilden skulle prövas; hur förankrad var 

den hos den utländska allmänheten? Fanns den ens?

På Communityn är det många olika personliga Sverigebilder som blandas. Att diskutera om de här 

bilderna inte är sanna bara för att de är subjektiva och inte objektiva är inte viktigt, så länge de 

genomsyras av något positivt. Detta ser VisitSweden till genom att ha anpassat communityn efter 

sina mål. Ett slags gemensam förhållningsätt är möjligt tack vare VisitSwedens initierande arbete 

med CommunityOfSweden och Sverigebilden. 
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7. Slutsatser och diskussion

Internets användningsområden är under ständig utveckling och det råder brist på forskning och 

säkerställda definitioner kring deltagande på internet. Inte ens Communitydrivern på 

CommunityOfSweden är helt säker på vad som kommer hända med communityn framöver. Inte 

heller mannen bakom begreppet Web 2.0 vill begränsa sig. Det är lättare att resonera kring Sociala 

medier och CommunityOfSweden än att konstatera fakta. 

Syftet med studien var att undersöka CommunityOfSweden och dess deltagarkultur för att se vad 

som händer med bilden av Sverige på communityn och om detta är Sverigefrämjande. 

Problemformuleringens tre frågeställningar ligger till grund för denna avslutande del, där 

slutsatserna följs av en diskussionsdel.

7.1 Hur använder VisitSweden sin community och deltagarkultur för att marknadsföra Sverige?

Att det som besökare på VisitSwedens vanliga hemsida visitsweden.com endast går att vara 

åskådare stämmer inte helt överens med den moderna Sverigebilden. CommunityOfSweden blev 

ett konkretiserande av de fyra kärnvärdena ”öppenhet”, ”äkthet”, ”omtänksamhet” och 

”nytänkande”. VisitSweden vågade stå ut, göra något nytt och tro på sin målgrupps potential. Att 

släppa varumärket fritt var ett sätt att hänga med i utvecklingen. Det är intressant att utifrån NSUs 

arbete med Sverigebilden 2.0 faktiskt kunna dra paralleller till VisitSwedens arbete med 

CommunityOfSweden. När upphovspersonerna själva agerade utifrån vad de själva benämnt som 

Sverigebilden, när de så att säga levde som de lärde, blev realiserandet av CommunityOfSweden 

inte något särskilt avvikande.

En av orsakerna till att sidan fungerar som bra marknadsföring av Sverige är att 

CommunityOfSweden bjuder in till en upplevelse av deltagande. Då blir det sociala mediet till 

social marknadsföring.Således har VisitSweden genom communityn lyckas kombinera sina visioner 

med målgruppens engagemang. Medlemmarna har inte makten över funktionerna, men hur de 

används och till vilken grad. Innehållet växer när deltagarna bidrar. Syftet med 

CommunityOfSweden införlivas när positivt material om Sverige produceras och sprids. 

7.2 På vilka sätt nyttjas communityn av både medlemmar och upphovsmän?

Maktstrukturerna är relativt dolda på CommunityOfSweden. Gränserna ska inte kännas utan det 

ska kännas som en öppen plats. CommunityOfSweden framstår som en sida med ömsesidig 
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vinning. För besökarna finns möjligheten att ta del av varandras bilder och historier och för 

VisitSweden likaså, att ta del av medlemmarnas material och Sverigebild. Både medlemmarna och 

VisitSweden är producenter och konsumenter. Medlemmarna är det dock på VisitSwedens villkor. I 

en community går det att styra över suggestionsmedlen och därför går det således också styra över 

Sverigebilden och styra den i rätt riktning. Detta samtidigt som deltagarkulturens 

upplevelsepotential bejakas. Innehållet styrs genom välplanerade suggestioner som leder 

medlemmen och spridningen av Sverigeinformation och Sverigebilder. 

Att involvera målgruppen i VisitSwedens arbete att marknadsföra Sveriges varumärke visade sig 

vara en lyckad satsning. Istället för att vara rädd för deltagarnas frihet såg man deras potential och 

hur den kan ledas i rätt riktning. 

7.3 Vad för bild av Sverige förmedlas på communityn? 

Sverigebilden skulle kunna förändras till något negativt i interaktionen mellan medlemmarna, men 

på grund av att platsen där de möts är CommunityOfSweden där alla suggestioner är skapade för 

att skildra det positiva med Sverige som resmål, sker detta inte. När man samlas kring ett intresse 

som det går att anta att alla deltagande mer eller mindre delar, så finns lojaliteten där i grunden. 

Medan en grupp på till exempel Facebook antagligen skulle generera mer motsättningar. Precis 

som att det går att använda mer hårda ordalag i kommentarsfältet på Youtube där det också är 

mer anonymt. CommunityOfSweden öppnar inte riktigt för samma fria innehåll. Idén med 

communityn är att innehållet ska kretsa kring Sverige och att forumen främst ska vara platser där 

man diskuterar relaterade ämnen och där de som diskuterar redan har ett intresse och/eller 

fascination för Sverige. Sett ur det här perspektivet så är det svårt att förstå varför man ska vara 

rädd för deltagarkultur i varumärkessammanhang. Ett land med en egen resecommunity kan väl 

inte vara ett dåligt resmål? Fina foton lockar till besök och på forumet diskuteras svenska 

egenheter. Sådant som kanske inte tas upp på allmänna resecommunities. Det blir detaljrikt i 

lagom stora och valfria portioner. Personliga erfarenheter och relationer till Sverige får plats. 

Sverigebilden blir till Sverigebilder.  

Frågan är om det verkligen är mest intressant att diskutera Sverigebilden utifrån medlemmarna. 

Det går att konstatera att varje medlem har sin personliga orsak till att vara där och sin egen bild av 

Sverige. Det finns kanske lika många Sverigebilder som det finns människor som känner till Sverige?
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Målet NSU har haft med Sverigebilden 2.0 (en samlad och tydlig Sverigebild) är kanske till och med 

överspelad i dagens medialiserade informationssamhälle, där inget verkar särskilt bestående till 

följd av den ständiga och snabba utvecklingen. Att vara här och nu, att synas och att verka, 

förefaller istället att vara det viktigaste. Att finnas bland målgruppen och vara där den söker sin 

information är kanske mer värdefullt än att på eget håll planera och producera material. 

Det handlar inte om Sverigebildens vinna eller försvinna. Dess varande är kanske viktigast av allt. Ej 

heller handlar det om Sverigebildens befästande eller förändring. Det handlar om dess spridning 

och det är där som utvecklingen ligger. VisitSweden kan med CommunityOfSweden nå sina mål 

kring Sverigefrämjande, även om Sverigebilden på Web 2.0 inte helt ser ut som Sverigebilden 2.0. 

Share anything Swedish som det heter.

7.4 Diskussion

Att det var VisitSweden och ingen annan av NSUs organisationer som startade 

CommunityOfSweden är en viktig premiss. En community som handlar om resande har redan till 

en början ett tema som ger positiva associationer. Hade inte CommunityOfSweden tydligt handlat 

om Sverige som turistmål i första hand hade kanske innehållet varit ett annat. Hade det handlat 

om Sportsverige hade kanske olika fotbollslagsanhängare utnyttjat platsen för att slänga skräp mot 

varandra. Det går bara att spekulera i vad som skulle diskuteras på en community om USA. Kanske 

är Sverige lagom stort, neutralt och hemligt för att det positiva ska överväga?

Communities är ett medium som alla kanske inte tilltalas av eller ens faktiskt har så mycket 

erfarenhet av. Bara för att man planerar sin resa på internet kanske man inte trivs eller känner sig 

bekväm med en community. Man kanske ifrågasätter formen. Vad får jag som medlem göra? Hur 

bör jag göra? Vad är priset? Får jag ut något av detta? Kort sagt, förutsättningarna är inte alltid helt 

självklara och engagemanget ter sig kanske inte naturligt. Inom en deltagarkultur som den på 

CommunityOfSweden finns möjligheten för besökare att bara vara betraktande även om 

VisitSweden helst vill fånga upp dessa. Genom välkomnande text vill de locka nya medlemmar och 

genom att tydligt beskriva communityn försöker de underlätta deltagandet och interaktionen. Att 

fortsätta ha en sida med redaktionellt innehåll är en god idé. VisitSweden har på sin ursprungliga 

sida även möjligheten att tydligt manifestera sin framtagna varumärkesplattform och Sverigebilden 

2.0. Betraktande av en hemsida utan chans till att interagera är på ett sätt enklare för alla parter, 
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men så pass enkelt att det blir dess begränsning. På CommunityOfSweden finns det egentligen rum 

för allt och alla under förutsättning att funktionaliteten gör det möjligt. Inga förkunskaper (förutom 

att det kanske är en fördel om man känner till Sverige) krävs. Det kostar ingenting förutom din tid. 

Ett förslag på fortsatta studier skulle kunna vara att utvärdera vilken genomslagskraft communityn 

egentligen har. Målet för VisitSweden är ju inte interaktionen på deras webbsidor i sig, utan att 

besökarna kommer till Sverige som turister. Att endast analysera deltagarkulturen på communityn 

ger inga svar på hur många som efter att ha spenderat tid på CommunityOfSweden besöker eller 

återbesöker Sverige. Det finns ingen definition över hur aktiv den ”perfekta” (som i mest 

lönsamme) medlemmen måste vara. Det skulle vara intressant att se om den lockar till 

Sverigebesök i samma utsträckning som den genererar medlemmar. 
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Bilaga:

Intervju

Intervju med Tommy Sollén, Communitydriver på CommunityOfSweden.com, gjord på 

VisitSweden, Sveavägen 21 i Stockholm den 19 december 2008. 

För lite mer än ett år sedan släpptes CommunityOfSweden på er hemsida, efter hur lång tid 

av förberedelse?

Väldigt lång tid. Det första som måste göras är att övertala ledningen, till och med styrelsen, att det 

är en bra idé. 

Var det svårt att få igenom något så nytänkande?

Då var inte ens jag här. Det var min chef som 2005 ville göra det här och började lobba för det i 

ledningen och styrelsen. De var ju oroliga ”men herregud då öppnar man ju fritt och tappar 

kontrollen, och det kommer in folk och skriver någonting, och nazister, och herregud, vad som helst 

kan hända”. Men hon tog upp några bra argument. Framförallt är det ju såhär: det är bara att titta på 

sig själv och hur gör man när man reser. Man frågar runt sina vänner, man frågar sina bekanta och 

kollegor ”har du några tips, vart har du varit?”. Och de rekommendationer man får från sina 

likvärdiga medmänniskor är mycket mer värda än någon form av officiell marknadsföring. Och sen 

när du har en rekommendation så går du ut på nätet, googlar litegrann och du kollar kanske lite 

bilder på Flickr. Till slut så när du bestämt dig för en stad kollar du kanske Tripadviser och om du 

redan har fått en rekommendation för ett hotell så kan du kolla vad det hotellet har fått för betyg. 

Och till slut så betalar du allting med ditt kreditkort och så har du en reseförsäkring på köpet. Om 

nu folk gör så här borde man ju finnas ute i den sfären. Och där är ju målgruppen, vare sig vi vill 

eller inte. När man presenterar det på ett sådant sätt så är det ju självklart att vi måste bygga en 

community istället för att det är någonting man ska vara rädd för. Och då gick det bra och då fick 

hon pengar att anställa mig, så jag började 2006. Hela 2006 gick åt att researcha vad vi skulle vilja 

ha i en community, och att fråga våra besökare vad de skulle vilja ha i en community.

Vad innebär communitymanager och communitydriver? 

Det innebär för det första allt som webbmaster innebär. Men sedan innebär det också ett 

marknadsföringsansvar och ansvar med att upprätthålla en bra relation med medlemmarna. Det är 

hela tiden ett arbete att ha en bra tonalitet, att de känner sig välkomna och att man lyssnar och så 

där. Och det är någonting som vi kommer att fokusera ännu mer på nästa år när vi börjar rulla ut lite 
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nya förbättringar i communityn. Då ska man ju återkoppla till vad de vill ha. Så att det finns en 

sådan dialog.

Vilka vände ni er till då (i början)?

Våra befintliga besökare på Visitsweden.com, som ju har tre miljoner om året. Vi gjorde en 

webbenkät med massor med frågor. Vi försökte liksom pinpointa vad skulle de vilja ha och vad de 

graderar på en skala, olika funktioner, vad de tycker verkar roligast.

Fanns det en förebild?

Det finns ju ingen annan landscommunity. Jag vet att Österrike försökte, men misslyckades. Kanada 

byggde faktiskt en, men lanserade aldrig, för de vågade inte. Det var q1 2008. Då var den klar, men 

de vågade inte. Killarna som drev projektet slutade, och då vågade de inte. Så det är ju svårt att ha 

en förebild direkt då, eftersom att vi var först. Men man kan ju snegla på funktionalitet i andra 

communties, Visst tittade man litegrann på Facebook och Tripadviser. Det var ju det vi gjorde hela 

2006. Jag är ju reggad på varenda community du kan hitta egentligen och man samlade ju på sig en 

massa intryck och sen bara försöka kanalisera det ur ett Sverigeperspektiv på något sätt.

Var era mål med communityn till en början att locka några som kanske inte hade kommit i 

kontakt med Sverige innan på sikt?

Självklart. Någon kontakt eller något intresse har de väl redan, man hittar ju inte en community om 

ett land om du inte känner till landet. Vi vill samla de som har ett intresse av Sverige och det 

innebär ju inte att de har varit här förut, utan det är jättemånga som bara läst om det moderna 

Sverige eller socialismens Sverige om de är gamla eller vad de nu har för bild av Sverige, så har de 

ju hört talas om det och så kanske de googlar litegrann och så hittar de communityn, och då hoppas 

vi att vi genom communityn kan sänka tröskeln för det första besöket i Sverige. För då kan de ställa 

sina frågor där, få hjälp, och hitta inspiration och till och med hitta andra vänner, även svenska 

vänner, som kan underlätta för dem att ta sig till Sverige. Skynda på den processen liksom och göra 

den lättare. Sen när de väl har varit i Sverige så vill man ju att de ska ladda upp lite bilder och 

skriva om det och fortsätta inspirera andra.

Ni har mer än 5 000 medlemmar nu, hur har ni gjort för att nå ut? Är det fortfarande bara 

genom bannern på VisitSweden som man kan länkas vidare?

Vi annonserar litegrann hos the local, (en nyhetsajt med svenska nyheter på engelska), och sen så 

har vi tidigare haft annonser på lite andra sajter också. Den (the local) är väldigt populär hos 

utlänningar som har ett intresse av Sverige. Det har vi gjort ända sedan starten. Sweden.se har ju 
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också en banner till oss, vi hjälper varandra litegrann. Men i övrigt står ju den på egna ben liksom 

ganska mycket. Vi har inte så mycket i marknadsföringsbudget.

Det är lite från mun till mun också? 

Ja, visst är det så. Och så är det ju en del bloggar som uppmärksammar och länkar. Men just vår 

banner är ju svår att hitta någon annanstans.  Men det är någonting som vi kommer att göra mycket 

nu 2009, lägga till mer viral funktionalitet. Alltså rekryteringfunktionalitet och bättre 

sharefunktioner. Så att den ska kunna öka sin spridningspotential. För det är ju så här, vi får en ny 

medlem och har man tur så rekryterar den personen en ny medlem, men man vill ju ge personen 

verktygen att kunna rekrytera tio stycken kompisar och så vidare.

Utmärkelsen från Internetworld var ju en belöning som ni fick. Vad har ni fått för andra 

reaktioner utifrån, både positiva och negativa?

Inga negativa. Alla har skrivit väldigt positivt oavsett var de är ifrån i media eller bransch. Det ses 

som ett modernt steg i kommunikation att ha den där sociala aspekten. Att bjuda in medlemmar. Att 

ha en riktig dialog med målgruppen. Och våga släppa kontrollen som sagt, det är någonting som 

höjer många ögonbryn. Turistbranschen, i allmänhet, är ju inte så snabb att ta till sig nya trender. 

Och att då kunna öppna upp sådär, det höjer mycket ögonbryn. Men, du vet, vi gick förbi en vägg 

där med en massa pressklipp. Det skrivs om VisitSweden hela tiden. Och under det här året har det 

varit mycket om communityn och integrationen. Sedan slutet av augusti så har vi ju integrerat sajten 

med visitsweden.com, och det har också gett mycket bra uppmärksamhet. Då har vi det sociala 

innehållet integrerat med det redaktionella innehållet.

Ser ni på communityn som det nya visitsweden.com?

Vem vet, idag har ju visitsweden.com 3 miljoner besök om året, och communityn har 300 000, så 

det är en viss skillnad. Men låt oss säga att om tre eller fem år är det kanske helt annorlunda. Det 

kanske är communityofsweden som är en jättestor community, medan det redaktionella innehållet är 

så här ”ja, vad ska man med det till när man kan fråga en svensk?” Så att det är någonting vi inte 

vet. Det går ju bara att spekulera i. Men det är ju jättespännande. Skulle det gå så långt så föreställer 

jag mig väl kanske att det är en community med även redaktionellt innehåll då som blir 

slutresultatet. Den ena kommer inte att helt ersätta den andra.

Att man hittar allt på communityn?

Ja, precis. Att communityn kanske tar över mer. Men ingenting kommer någonsin ersätta det andra. 

Det finns alltid ett intresse ändå av inspirerande material i form av fina bilder och inspirerande text 
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så där med fakta. Jag tror… Ja, det är svårt, jag vet inte.

På vilket sätt utvärderar ni sidan, är det kontinuerligt? 

Vi mäter hur många medlemmar vi har och håller koll på det hela tiden. Det är ju liksom en sorts 

framgångsnyckeltal,. Vi har nyss startat ett nyhetsbrev till medlemmarna och då håller man ju också 

koll på vad det är för öppningsfrekvens på det som kvalitetsmått. Vi kommer att försöka bli lite 

bättre på att hitta bra nyckeltal nästa år, som aktiva medlemmar till exempel. Men det är väldigt 

svårt. Vad är en aktiv medlem? Det är svårt att dra den gränsdragningen. Är det någon som loggat in 

på sistone? Vad är det för tidsperiod då? Är det senaste månaden eller? Och om han nu bara loggade 

in, men inte producerade något innehåll är han då aktiv eller?

Han kanske förberedde sin resa…

Precis, det kanske faktiskt blev en resa bara av att han kom in och läste och var inspirerad och om 

man då är för sträng i sin definition så säger ju vi att ”men han var inte aktiv”,  för han gjorde ju 

ingenting. Så det är jättesvårt att identifiera det där, men vi ska försöka att hitta något. Man kan ju 

också prata om producenter och konsumenter i en community, eller contributers och lurkers eller 

vad du nu vill kalla dem. De som bidrar med innehåll och de som bara läser och tar del av det. Då 

kan man ju försöka öka antalen av de som är contributers. Så det finns mycket mer att göra på det 

området.

Medlemmar och gästboksinlägg kan bli borttagna. Vad beror det på? Är det något slags 

censur?

Det är jag som har varit framme. Det händer en gång varannan vecka kanske, att det kommer in 

något slags spammare. Jag tror att det kanske är en spamrobot eller så sitter det någon i ett något 

lågavlönat land och får ett cent för varje person de spammar. Och så skriver de ett ofta flörtigt 

inlägg: ”ska vi inte byta kontaktuppgifter, email?” och om man då gör det så kommer du sen få ett 

email där de försöker få pengar på något sätt. Så det är sådan här fishing. Och då är det alltid någon 

communitymedlem som anmäler det, som använder den funktonaliteten och abuseanmäler det. Och 

då får jag en rapport på det och då går jag in och tar bort medlemmen helt och hållet och då 

försvinner alla den medlemmens inlägg. Så det är så vi hanterar den som missbrukar. Det funkar 

bra. Men ibland så är det en del människor som inte fattar att det är en spam utan de tror att det 

alltså är flörtande på gång och så tänker de ”men det är ju inte därför jag är här” och så reagerar de 

lite negativt och det är ju synd.
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Har ni något problem med bilder och annat innehåll?

Nej, inga problem alls. Där är man ju faktiskt lite chockad. Vi har inget problem med sådant dåligt 

innehåll. Inga berättelser skrivs i negativa ordalag, inga bilder på något hemskt, ja, inte ens porr. 

Knappt copyrightproblem heller. Vi har över 9000 bilder nu och jag tror att jag har fått ta bort 

kanske 12. På grund av copyright liksom. Och det är ju så här, de förstår ju inte ens ofta att de har 

gjort fel, utan de har laddat upp en bild på sin idol typ, eller någon svensk klassisk skönhet.  Jag 

säger åt dem ”du bör nog ta bort den där” och så gör de det. Förklarar man det på rätt sätt och har 

redan etablerat en bra tonalitet i communityn då respekterar ju de det man säger.

Min uppsats kommer att handla ganska mycket om Sverigebilden också och vad som händer 

med den i en community, och något som jag tycker är intressant är de här myterna och att det 

ju är där man hittar Sverigebilden lite, fast kanske inte just den som NSU har tagit fram. Vem 

var det som kom på dessa och ville få med dem på forumet?

Ja, alltså myths about sweden, det var ju min idé att ha det forumet, sen har ju inte jag stått för 

innehållet som har skrivits där, det har de ju själva gjort. Men det förstod man ju, att det finns en 

bild om Sverige där ute och då ska man ju ge dem möjligheten att prata om det, tyckte jag. Och jag 

vet inte, men det finns ju något bra foruminlägg som heter ”swedes are cold” och där är ju 

egentligen berättelsen att det är de inte alls. Så att man är ju hela tiden överraskad över vilken bra 

Sverigebild det verkar vara där ute.

Det sa du ju i början, att det som de var lite oroliga för när ni startade sidan, det var just att 

Sverigebilden skulle få negativa konsekvenser?

Ja, precis, att om det finns folk som inte gillar Sverige som skulle gå in där och skriva hemska saker 

och att det skulle bli ett forum för andra grupper med främlingsfientliga åsikter. Du har ju det där 

Aftonbladet-fallet som blev en egen lagparagraf när det kom in några och skrev i deras 

diskussionsforum 96 eller något sånt där. Så folk är ju livrädda för sånt. Men det har ju visat sig 

vara överdriven rädsla. 

Jag minns en kompis som var utbytesstudent i Sverige, hon filmade från stadion när vi sjöng 

nationalsången på nationaldagen och när hon la ut det på youtube kom det vissa grupper och 

började kommentera.

På någonting så gigantiskt som Youtube så har du ju alla sorter. Och dem som tar sig energin att 

skriva någonting har kanske oftast negativa åsikter. Negativt feedback ger man öppet och anonymt 

sådär, medan beröm det sker mer liksom bakom stängda dörrar och klapp på ryggen.
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Jag tror att det skulle kännas väldigt jobbigt för en person som ville sprida negativa bilder att 

komma till en community som communityofsweden… 

Jag hoppas det, för medlemmarna är ju väldigt måna om sin community, så att den personen skulle 

bli mobbad.

Jag antar att du inte tror att CommunityOfSweden kan ha några konsekvenser för 

Sverigebilden?

Nej, bara positiva i så fall. Vad vi gör här är ju att låta medlemmarna själva marknadsföra Sverige 

och det är ju den bästa sortens marknadsföring som finns. Andra utlänningar som älskar Sverige, det 

blir inte mer trovärdigt än så. Så att de tar ju den här marknadsföringen av Sverigebilden till en helt 

ny nivå.

Kanske att det förändras lite?

Det är ju klart att det gör. Det beror väl på var de kommer ifrån och vad de värderar högst. Men i 

slutändan så blir det ju samma värden som vi väl står för ändå, men de kommer att se det här på ett 

annat sätt.

Jag tycker Sverige framstår som så mycket större. Ofta så tror jag att turisterna har en bild 

av Sverige som Stockholm eller kanske något annat ställe. Men med just den här 

kartfunktionen där man kan sätta pilar eller flaggor var man har varit och lägga ut bilder 

där, då kan man ju verkligen se hur mycket som finns.

Ja, det utbildar nog litegrann. Det är kul också att kartan fylls, det är prickar överallt liksom. Det är 

ju inte bara bilder över Stockholm och Göteborg, utan det är ju överallt. Folk har varit överallt och 

laddar upp bilder överallt.

Tror du att vi kommer få se mer av den här typen av communities framöver?

Det vet jag att vi kommer att göra. Vi har andra länders turistråd som mailar mig och som ställer 

sådana här frågor som du gör nu och tittar på att göra sina egna communities. Så det är bara en 

tidsfråga. Så länge de kommer ihåg vem som var först!

Kan ni tänka er att ingå i något slags databank med ländercommunities? Jag tänker mig att 

när man ska ut och resa så skulle man kunna gå in på allcountriescommunities och sen så 

hittar man ett land och så registrerar man sig och så börjar man kolla runt där. Kanske ”de 

som har rest till det här landet har också besökt det här landet”. 

Alltså, generella resecommunities finns redan och har funnits länge. Då har du ju till viss del 
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Tripadviser men du har också whereareyounow.com och så resedagboken i Sverige som är en kopia 

på sådana sajter där du bara reggar dig och berättar vart du har varit. Sådana har ju funnits länge så 

att det är inget nytt där. Det är ju med nischintresset som det blir intressant. Facebook och Myspace, 

de är ju egentligen väldigt tråkiga att analysera för att de har ju ingen substans, utan det är bara 

medlemmar över hela världen som kommer in pratar om vad som helst och laddar upp bilder och 

skaffar vänner. Men när du har addat din sista kompis, vad gör du då liksom? Då blir det litegrann 

”vad gör man nu då?” Det finns ingen substans att vara där, utan det blir mer ett eget egenintresse 

”ja, men nu när alla ändå är där då kan man ju gå in där och kolla statusraden” ungefär, det är det 

man gör. Men en nischcommunity, om det nu är om Sverige eller om det är om fiske eller något sånt 

där, det är där du får passionerade medlemmar som brinner för någonting. Så nischcommunities tror 

jag på, hobbys eller om det är nu hela länder. Det är för mig ofattbart att inte Paris har en egen 

community, den skulle bli hur stor som helst. Eller New York. 
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