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DESTINATIONSKOMMUNIKATION 
I DET NYA NÄTVERKSSAMHÄLLET  

̶  En analys av de nordiska ländernas destinationsorganisationers digitala nätverk 



Abstract

The purpose of this paper is to identify the Nordic national destination organizations' digital 

networks. After analyzing the network and the different platforms the result is used to discuss 

how we can generalize an optimal utilization of a destination network. Questions that were 

used for this this were: What does the Nordic countries' national destination organizations  

digital network look like? And, How has social networking trends influenced the Nordic  

countries' national destination communication? The theoretical framework that was used for 

this research was network analysis and the Network Society. Van Dijk's theory about the 

trends that exist in today's networked society was specifically used as base for this research. 

With the tourism industry and its digital network as a subject, it was also relevant to take into 

account the industry conditions and what is advocated within strategic communication for 

social media. The method used to conduct the study is quantitative network analysis and 

content analysis.

The study showed that the Nordic national destination network society organizations follow 

the trends in many ways, but there is capacity to develop it even more. They consciously use 

user-generated content, converse and use visual content for expression. The networks could 

have a higher density and/or develop the idea of ”personalization” more. The concentration of 

selected channels, includes the popular "Big Three" - Facebook, Twitter and YouTube. The 

Nordic countries are well placed to be at the forefront of the online communication as the 

Internet is widely used in all the Nordic countries, which generate a high Internet awareness 

in these countries. Despite this, there is not a clear picture of the organization using their 

digital network optimally. The variations of how the organizations use their networks shows 

that all of the countries can find opportunities for even more progress.

Keywords: network, network society, social media, Destination Management Organization 

(DMO), tourism 
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Sammanfattning

Syftet med denna uppsats är att kartlägga de nordiska nationella destinationsorganisationernas 

digitala nätverk och därefter analysera hur nätverket och de olika plattformarna används för 

att slutligen diskutera på vilket sätt det går att generalisera ett optimalt nyttjande av nätverk  

för destinationskommunikation. Frågor som som använts för att undersöka detta är: Hur ser 

de nordiska ländernas nationella destinationsorganisationers digitala nätverk ut? Hur har  

nätverkssamhällets trender influerat de nordiska ländernas nationella destinations-

kommunikation? Nätverk och nätverkssamhälle är den teoretiska ram som undersökningen 

utgått från. Närmare bestämt är det Van Dijks teorier om de trender som finns i dagens 

nätverkssamhället som ligger till grund för undersökningen. Med turismbranschen och deras 

digitala nätverk som undersökningsobjekt var det även relevant att ta hänsyn till 

branschförutsättningar och det som förespråkas inom strategisk kommunikation för sociala 

medier. Metoden som använts för att genomföra studien är kvantitativ nätverks- och 

innehållsanalys. 

Studien visade att de nordiska nationella destinationsorganisationer följer nätverkssamhällets 

trender på många punkter samtidigt som det finns utrymme att utvecklas mer. De använder 

medvetet användargenererat innehåll, för dialog och har ett visuellt uttrycksätt. Nätverken 

skulle kunna ha en högre täthet och/eller utveckla den personliga anpassningen. Den 

koncentrationen av valda kanaler, innehåller de populära ”Big Three ” – Facebook, Twitter 

och YouTube. De nordiska länderna har goda förutsättningar för att vara i framkant med den 

nätbaserade kommunikationen då Internet används i hög grad i alla nordiska länder, vilket 

genererar en hög Internetmedvetenhet i dessa länder. Trots detta finns det inte en tydligt bild 

av att organisationerna använder sitt digitala nätverk optimalt utan variationerna i  

användandet ger utrymme för alla länder att hitta utvecklingsmöjligheter. 

 

Nyckelord: nätverk, nätverkssamhälle, sociala medier, destinationsmarknadsförings-

organisation DMO, turism 
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1 Inledning
Dagens digitalisering i samhället har förändrat möjligheterna för människans kommunikation. 

Intåget av Web 2.0, som innebar att Internetanvändare över hela världen själva kunde bidra 

med innehåll på nätet, har fört med sig en explosion av sociala medier. Det blir allt mer viktigt  

att företag och organisationer anpassar sig till det nya kommunikationsplattformarna på 

Internet, dit hela eller delar av kundernas köpprocess har flyttats. Detta gäller i högsta grad 

även inom turismbranschen, där dagens resenärer planerar och bokar sin resa via Internet. 

(Sigala 2012, s 7)

Turismen har blivit en av världens största handelskategorier. Turismexport står för 30% av 

världens export av kommersiella tjänster och 6% av den totala exporten av varor och tjänster. 

Globalt rankas turismen som exportkategori på en fjärde plats efter bränsle, kemikalier och 

livsmedel. Utvecklingen av destinationer, som innebär att en utvald plats eller ort är det 

centrala huvudsyftet och beslutet till varför man vill uppleva turism, har ökat under det 

senaste åren. (UNTWO 2012)

Destinationsmarknadsföringsorganisationer (DMO) har i uppdrag att kommunicera 

destinationer och står inför det digitala mediesamhällets nya utmaningar. Tidigare forskning 

har visat att många av dessa organisationer inte anpassat sin kommunikation till de nya 

förutsättningar i samma takt som utvecklingen sker. Studier visar på en viss försiktighet 

gentemot användandet av sociala medier samt att det finns bristande resurser och kunskap för 

att kunna satsa på kommunikation via sociala medier. (Hamill, Stevenson & Attard 2012, s 

99)

Uppsatsen skrivs inom ämnet media och kommunikationsvetenskap och det område som 

kommer att belysas är utmaningar i dagens informations- och kommunikationsteknologiska 

samhälle (IKT). IKT-samhället bygger på konceptet om den höga nivån av informationsutbyte 

och användning av informations- och kommunikationsteknologi. (Van Dijk 2012, s 23) Denna 

studie om destinationskommunikation, hur destinationsorganisationer kommunicerar en 

destination (plats/resmål), utgår från teorier om nätverkssamhället som bygger på idén om att 

människor i alla tider nätverkat på olika plan. Ur ett socialt nätverksperspektiv innebär detta 

att nätverken kan bestå av individer, grupper och organisationer, och idag blir detta allt 

tydligare genom de digitala nätverk av sociala medier som uppkommer. De utmaningar som 
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nätverkssamhället innebär för destinationsorganisationerna kommer även att jämföras med 

dagens kommunikationsstrategier och med de branschspecifika förutsättningar och 

möjligheter turismbranschen kan ha.

Undersökningen avser att kartlägga de nordiska nationella 

destinationsmarknadsföringsorganisationernas (DMO) digitala nätverk. Digital nätverk syftar 

till en sammanlänkning av digitala kanaler som webbplatser (som i denna studie består dessa 

av destinationsportaler) och sociala medier (ex. Faceook, Twitter och Youtube m fl). De fem 

nordiska ländernas DMO officiella destinationsportaler består av: Visit Sweden, Visit Norway, 

Visit Denmark, Visit Finland och Visit Iceland/Inspired by Iceland. Undersökningen kommer 

att utgå från dessa nordiska DMO webbplatser och de sociala mediekanaler som är anslutna 

till respektive DMO webbplats. 

1.1 Forskningsproblem

Det samhälle som vi befinner oss i idag präglas av en rad kommunikationsförändringar, 

tekniska som sociala. Inom turismbranschen märks detta tydligt då Internet möjliggjort att  

majoriteten av resenärerna idag söker information och köper resor över Internet. Samtidigt 

som denna förändring ger DMO och turistföretag många nya möjligheter ger det också 

organisationerna en mängd utmaningar att hantera: informationsöverflöd, snabba föränderliga 

trender bland sociala medier och nya tekniska funktioner.

1.2 Syfte

Syftet med denna undersökning är att kartlägga de nordiska nationella 

destinationsorganisationernas digitala nätverk, analysera hur nätverket och de olika 

plattformarna används och slutligen diskutera på vilket sätt det går att generalisera ett optimalt  

nyttjande av nätverk för destinationskommunikation. 

1.3 Frågeformulering

1. Hur ser de nordiska ländernas nationella destinationsorganisationers digitala nätverk 

ut? 

2. Hur har nätverkssamhällets trender influerat de nordiska ländernas nationella 

destinationskommunikation?
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1.4 Disposition

Bakgrunden är indelad i två huvudkapitel: ämnesbakgrund och forskningsbakgrund. Det 

första delavsnittet, ämnesbakgrund, innehåller information om Internet och turismnäringens 

utveckling och förutsättningar. Där presenteras även begreppet sociala medier och 

kommunikationsstrategier för dessa. Anledningen till att kommunikationsstrategier är 

placerade i ämnesbakgrunden och inte i teoridelen är på grund av att studien är uppbyggd 

efter nätverkssamhällets fenomen och trender och även analyseras efter den strukturen. Det 

andra delavsnittet i bakgrunden, forskningsbakgrund, tar upp tidigare forskning inom området 

destinationskommunikation. I teoridelen presenteras de teoretiska ramarna som används för 

att bygga upp studien och tolka resultatet. I metodkapitlet förklaras de använda metoderna och 

tillvägagångssättet. Resultatet presenteras sedan i två delkapitel, först med en genomgång av 

varje undersökningsobjekt var för sig och sedan i jämförelse med varandra. Analysen är 

indelad i tre huvudavsnitt efter tre utvalda analyskategorier. Uppsatsen avslutas med en 

diskussion. 
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2 Bakgrund

Bakgrunden innehåller två avsnitt – ämnesbakgrund och forskningsbakgrund. I 

ämnesbakgrunden ges en presentation av turismbranschens utveckling och förutsättningar i 

dagens samhälle. Därefter beskrivs ett par strategier för att kommunicera via sociala medier.  

Avslutningsvis presenteras de kanaler som behandlas i detta arbete. I Forskningsbakgrunden 

presenteras de studier som redan gjorts på området. 

2.1 Ämnesbakgrund 

Här kommer Internet och Internetanvändning att presenteras för att senare kopplas ihop med 

turistbranschen. Avslutningsvis presenteras sociala medier, strategier för dessa och en 

genomgång av de digitala plattformar som kommer att beröras i denna studie. 

2.1.1 Web 2.0 

Web 2.0 anses vara en ny version av ”World Wide Web” som har förändrat hur slutanvändarna 

samarbetar med webben. Den grundläggande principen för Web 2.0 är att användare som är 

online skapar ett mervärde genom att generera innehåll med olika applikationsverktyg 

inklusive bloggar, wikis och sociala nätverk. Web 2.0 anses vara en plattform för utveckling 

av sociala medier. Sociala medier syftar till en grupp av Internet-baserade program som 

bygger på den ideologiska och teknologiska grunden för Web 2.0 där det skapas och utbyts 

användargenererat innehåll. Detta inkluderar en rad applikationer som tillåter användare 

exempelvis att ”dela”, ”tagga”, ”gilla” och blogga. (Yoo & Gretzel 2012, s 190)

2.1.2 Internetanvändning i norden

Enligt statistik från ICT Development index från 2011, finns Sverige med i toppen att vara 

bästa på Internet. Detta index bygger på en kombination av elva stycken indikatorer som 

bland annat mäter användning, tillgång och informations - och kommunikationsteknik. Bland 

annat handlar de om tillgång till användning av Internet, mobiltelefoni, internetpenetration 

och tillgången till mobilt bredband. Av totalt 155 länder, ligger Sverige på en andra plats, 

alltså i topp av de fem nordiska länderna. Därefter följer Danmark, Island och Finland. Inte 

långt efter kommer Norge på trettonde plats. De fem nordiska länderna ligger högt upp på 
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listan och tillhör toppen som de bästa länderna på Internet. (.SE Internetstatistik 2012)  

2.1.3 Turistbranschen och Internet 

Web 2.0 har förändrat resenärers och turisters sökbeteenden, hur de hittar och läser 

information. Även tilliten till producerad information från turistleverantörer och destinationer  

har skiftat till att innefatta mer användargenererat material. Applikationer som samverkande 

planeringsverktyg, socialt innehåll på nätverk och sociala online spel ger resenärer möjlighet 

att engagera sig med turistorganisationers verksamheter, exempelvis genom att planera/skapa 

och marknadsföra en kulturell resa. Alla dessa nya möjligheter påverkar stegen i en resenärs 

beslutsprocess, i den mening att resenären själv identifierar och inser sina egna behov för 

användargenererat material. Det har även visat sig att användargenererat material har en så 

kallad AIDA effekt, dvs. genom att det skapar uppmärksamhet (Attention), intresse (Intrest), 

behov (Desire) och handling (Action). Detta skapas genom recensioner av reseinformation 

och upplevelser. Med anledning av detta förändrar rese- och turistorganisationer sina 

affärsmodeller för att kunna möta det behov och de förväntningar som den nya generationen 

av resenärer har. Turismföretag försöker även mer aktivt nyttja den kunskap och sociala 

inflytande som finns i resenärernas nätverk. (Sigala 2012, s 7)

I Tillväxtverkets rapport ”Kommunicera turism på nätet” från 2009 skriver Hellman och 

Bergman om att Internets intåg har gjort att turistnäringens möjligheter till marknadsföring 

står inför ett paradigmskifte. De menar att historiskt sett har turism och resor alltid 

marknadsförts via text, bild och personliga rekommendationer. De digitala kanaler som finns 

tillgängliga idag ger dessutom organisationer förutsättningar att, förutom att tillhandahålla  

informativa webbplatser och e-post, även erbjuda visuell information i form av både bild och 

film, utvecklade bokningssystem och plattformar där besökare kan delge varandra sina 

upplevelser, och allt detta med en kontinuerlig möjlighet att uppdatera sitt sociala nätverk.  

Hellman och Bergman menar på att oberoende källor och personliga rekommendationer 

kommer att bli allt viktigare och att textbaserad information kommer att minska. 

Dagens turist 

Dagens turist letar information, delar sina upplevelser och köper reserelaterade tjänster över 

Internet, bland annat genom datorer, smart mobiltelefoner och surfplattor. Detta leder till att  

webb-baserade funktioner som fotodelning, video, bloggar, microblogg, kartor, geografisak-

referenser, resecommunitys blir allt populärare. De använder ofta en rad olika tekniska 
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apparater för att organisera sina resor. Det blir allt vanligare att resenärer väljer att ta med sig 

sin bärbara dator då dessa sjunkit i pris, blivit lättare och mindre och det finns allt mer tillgång 

till gratis WiFi. Smarta telefoner är resenärernas huvudsakliga kommunikationsverktyg på 

grund av av mobilens mångfacetterade användningsområde, att kunna fota, filma, surfa, sms:a 

och ringa. Kameran har alltid varit turistens favoritpryl och nu börjar dessa även inkludera 

valmöjligheter som passar till användandet av sociala medier, bland annat genom geografisk 

lokalisering och möjlighet att direkt kunna lägga upp bilderna till Internet. (Parra-López, 

Gutiérrez-Tano, Díaz-Armas & Bulchand-Gidumal 2012, ss 171-172)

Enligt Parra-López m fl (2012, ss 174-175) är de framtida trender inom turism:

 Geografisk lokalisering: användandet av den geografiska lokaliseringen kommer att 

öka i takt med att smarta mobiltelefoner används mer och mer. 

 Bättre uppkopplingsmöjligheter: utbudet och möjligheter till uppkoppling kommer 

troligen att öka eftersom detta är en mycket uppskattad service av resenärerna. 

 Trådlös energi: en trend som kommer att komma under de närmaste 5-10 åren. Ett av 

turisternas stora problem är just att kunna ladda sina elektroniska apparater när de är 

på resande fot, och därför kommer även batteritiden att utvecklas. 

 Skräddarsytt: olika system både på efterfrågesidan och utbudssidan försöker 

skräddarsy tillhandahållandet av specifika användarbehov. Allteftersom webb 3.0 

(även känd som den semantiska webben) utvecklas kommer denna typ av tjänster att 

växa. 

 Rekommendationer efter sinnesstämning: det finns idag tekniska system som ger 

rekommendationer baserade på hur höga betyg produkter och tjänster fått, ett exempel 

är TripAdvisor. Dessa system har successivt förfinats och är nu kapabla att skräddarsy 

rekommendationer till en viss användare efter att de känt av användarens preferenser, 

ett exempel på detta är webbplattformen FilmAffinity som söker upp personer med 

liknande filmsmak. Det finns nu också system som håller på att utvecklas, som inte 

bara kan anpassa sig till användarens allmänna egenskaper, utan även kan upptäcka 

sinnesstämning beroende på olika omständigheter som användaren befinner sig i 

exempelvis: veckodag, tid på dygnet och senaste stausuppdatering på sociala nätverk. 

Baserat på dessa kan en rekommendation särskilt anpassad till den specifika 

ögonblicket göras.

 Förstärkt verklighet (Augmented Reality, AR) är en direkt eller indirekt insyn av den 

verkliga fysiska världen där elementen berikas av IKT-genererad (Information, 
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Kommunikation och Teknik) information. Informationen kan bland annat bestå av ett 

museums detaljer, ge åtkomst till museets biljettköp och beräkna avstånd till en viss 

plats. AR ses som en teknik som kommer att ge turistnäringen stora möjligheter i 

framtiden. En studie av Juniper Research uppskattar att AR-marknaden kommer att 

generera intäkter på över 500 miljoner euro 2014, främst från nedladdningar av 

applikationer och speciellt genom reklam. 

2.1.4 Turismnäringens ekonomiska tillväxt

Enligt UNWTO (World Tourism Organization) rapport om internationell turism har antalet 

destinationer och investeringar i turismutveckling ökat under den senaste tiden. Modern 

turism har omvandlats till att vara ett nyckelmoment i socioekonomiska processer genom att  

genera exportintäkter, skapa jobb och företag och genom att utveckla infrastruktur. 

   Siffror från 2011 visar att Europa har den största andelen med 51,3% av den internationella 

turism-marknaden beräknat på antalet inresande besökare. Norra Europa som består av 

länderna: Danmark, Finland, Island, Irland, Norge, Sverige och Storbritannien stod för den 

lägsta andelen med 6% av den Europeiska marknaden. Högst andel hade Södra Europa med 

18,5%. Från 2010-2011 ökade Norra Europa marknaden med 5,6%. 

I tabell 1 visas marknadsandelar för de nordiska ländernas inresande turister under 2011 samt 

den förändring som skett mellan 2009/2010 och 2010/2011. Ingen förklaring ges i rapporten 

från UNTWO varför Danmarks siffror saknas. De övriga siffrorna visar bland annat att 

Finland har ökat mest i antalet inresande de senaste två åren och att Sverige har störst 

marknadsandelar i totalt antal inresande. 

Tabell 1 Marknadsandelar för de nordiska ländernas inresande turister 

Förändring inresande Marknadsandelar inresande Officiell destinationsportal 

2009-2010 2010-2011 2011

Sverige 2,00% 1,60% 2,30% Visitsweden.com

Finland 7,20% 14,20% 1,90% Visitfinland.com 

Norge 8,8 9,20% 1,40% Visitnorway.com

Island -4,40% 16,00% 0,70% Visiticeland.com

Danmark 2,30% - - Visitdenmark.com
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2.1.5 Sociala medier

Författarna till boken Inbound Marketing, Halligan och Shah definierar sociala medier på 

följande vis, “social media is about people connecting, interacting and sharing online”. 

Författarna menar att en stor del av människor idag använder sociala medier. För att företag 

ska få kontakt med marknaden, bör de agera därefter. De gäller dessutom att nyttja de olika 

tillgängliga kanalerna för att förmedla sitt budskap. (Halligan & Shah 2010, s 85)

   På de internationella rankningssajterna: dreamgrow, ebizmba och bizjournals har de mest 

populära sociala medierna publiceras. Facebook, Twitter och YouTube fanns i topp på dessa 

listor. På vissa listor kunde även Tumblr, Instagram och Pintrest förekomma. Dock saknades 

Flickr i alla de undersökta källorna. 

Dreamgrows lista över Market Share of Visits (November 2012):

1. Facebook 59.54% (-)

2. Youtube 23.80% (+)

3. Twitter 1.95% (+)

4. Pinterest 1.07% (-)

5. Yahoo! Answers 0,84% (-)

6. Tagged 0,73% (+)

7. Google+ 0,73% (-)

8. LinkedIn 0,71% (-)

9. Instagram 0,40% (-)

10. Tumblr 0,40% (N)

2.1.5.1 Strategisk kommunikation för sociala medier

I boken “Marketing to the Social Web” talar Larry Weber (2007) om att det krävs ett nytt sätt 

att tänka kring hur företag kommunicerar över nätet. Han menar på att istället för att fungera 

som ett programföretag “broadcaster” ska marknadskommunikatörer tänka att de är 

nyhetsläsare för kunder i olika digitala samhällen “community”. Det är viktigt att  

marknadskommunikatörer slutar att basunera ut budskap och istället deltar i dialog med 

kunderna. Det sociala nätet är en plats där personer med gemensamma intressen kan dela 

tankar, åsikter och kommentera varandra. Den stora skillnaden från traditionella medier, som 

har en envägskommunikation är att nätet nu ger möjligheten till tvåvägskommunikation. 

(Weber 2007, ss 3-4)
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   I en sammanställning av vad den nya marknadskommunikationen innebär lyfter Weber 

(2007) fram att det nya tankesättet är att vårda dialog och relationer, vara mer transparent,  

förtjäna förtroende och bygga trovärdighet. Varumärkeskapital bestäms numera av kunderna 

och hur troligt det är att de rekommenderar en produkt eller service. Segmentation består idag 

av att identifiera beteenden, attityder, intressen och vad som är viktigt för för kunderna. 

Målgrupper identifieras genom kundbeteenden. Kommunikation bygger på sök-funktioner, 

frågor, kundkommentarer, personliga recensioner och dialog. Innehåll består av både 

professionellt och användargenererat material och det blir mer och mer visuellt. Viral-

spridning baseras på gediget innehåll om speciella produkter eller egenskaper som får 

människor att prata och sprida vidare. Recensioner görs av användarna och det går att 

betygsätta allt. Marknadskommunikatörers roll handlar mer om att bygga relationer och bidra 

till innehåll och interaktion (inte kontrollera) beroende på när, var och hur efter kundernas 

önskan. Strategin är numera “bottom-up” som bygger på idéer som sållats ”ned-ifrån” genom 

kundtester. Informationshierarkin baseras på nyckelord som passar användarna och finns 

tillgängligt på beställning. Betalning av marknadskommunikation beräknas på Return of 

Investment (ROI): Investeringarna som genomförs för framtida tillväxt och vinstmöjligheter 

baseras på mätbar återkomst. (Weber 2007, ss 33-34)

   Weber (2007) tar även fram en strategi i sju steg som ska göra det lättare att komma ut på 

webben. Dessa sju steg består av: 1) Observera – gå in på de sociala medierna och skaffa dig 

en förståelse för plattformen. 2) Rekrytera – en grupp av personer som vill prata om din 

produkt, 3) Utvärdera plattformarna – Vilken eller vilka är det bästa plattformarna för ditt 

företag, 4) Engagera – handlar om innehållet, skapa dialog och interaktion med blandat 

professionellt och användargenerat material, 5) Mät – ta reda på vad som är viktigt att mät och 

hur det ska genomföras, 6) Lyft fram – visa vilka dina plattformar är på andra plattformar, 7) 

Förbättra – gör plattformen mer tillgängligt, användbar, mer vänskapligt och mer belönade. 

(Weber 2007, ss 64-65)

I likhet med Webers sju steg har Hamill, Stevenson och Attard (2012) presenterat en 

framgångscykel för turismbranschen att använda för att kommunicera via sociala medier. Steg 

1) innebär att medielandskapet först utvärderas genom att undersöka vilka applikationer, 

påverkan, kunder, konversationer, funktioner och egenskaper som finns. I steg 2) skapas den 

första strategiska planen för vilka sociala medier som ska inkluderas och på vilket djup dessa 

ska gå. (Hamill, Stevenson & Attard 2012, s 114)
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Det är i Webers steg 3 och 4 samt Hamill, Stevenson och Attards steg 2 som denna studie 

granskar valen som gjorts av de nordiska ländernas DMO. 

2.1.5.2 De sociala mediernas “Big Three”

Antalet sociala medier växer för varje dag, trots detta är de flesta experter eniga om att en 

framgångsrik marknadskommunikation innefattar användandet av de “Big Three”: Facebook, 

Twitter och YouTube. (Awareness Inc. 2012)

Awarness Inc. är en samorganisation med kunskap från flertalet stora marknadsföringsbyråer 

som har publicerat artikeln “Five Killer Strategies to Dominate Social Media’s Big 3: 

Facebook, Twitter, and YouTube”. I artikeln presenteras fem olika strategier som är viktiga 

och som en organisation behöver tänka på för att nå ut med dessa tre medium och deras olika 

funktioner och skiljer sig mellan varandra. Dessa fem strategier består av att:

1. Förbättra den sociala räckvidden

Den sociala räckvidden innefattar det totala antalet kunder som ett varumärke kan nå genom 

ett kombinerat fotavtryck på alla sociala nätverk. Med andra ord blir den sociala räckvidden 

summan av alla fans och followers på varumärkets sociala medieplattformar. 

För att öka den sociala räckvidden föreslår Awareness Inc att företagen 

a) kompletterar sina profiler och uppdaterar regelbundet.

b) använder de nyckelord som företaget vill bli känt för, vilket förstärker och underlättar 

arbetet med SEO (Search Engine Optimization) 

c) visar att de är sociala genom att visa detta på “icke-sociala” medier, exempelvis genom att:  

ha sociala mediers ikoner på webplattformen, länkar till dessa kanaler under e-post signaturer 

och genom annonsering.

d) sprider sitt eget innehåll genom att tillhandahålla dela-knappar. 

e) skaffa vänner genom att identifiera vilka som influerar företagets bransch. Gilla, följ och 

dela deras innehåll när det är relevant för företagets varumärke eller budskap. Interagera när 

det är möjligt. 

f) är mänskliga genom att visa att det finns en person bakom alla inlägg, som svarar på 

kommentarer, delar och interagerar. 

 På Facebook ges det framförallt möjlighet att använda stora visuella ytor. 
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 På Twitter kan hashtags användas för att identifiera och övervaka populära 

samtalsämnen. Genom att förstå hur hashtags fungerar kan företag skräddarsy sina 

inlägg för att kunna interageras med aktuella konversationer. Twitter inlägg är dock 

kortlivade, 90 % av all potentiellt engagemang sker inom tre första timmarna. 

 YouTube tar mer tid och kraft att fylla med innehåll än Facebook och Twitter, men har 

en betydande roll för att kommunicera ett varumärke. 

2. Öka fansens engagemang

Den första utmaningen är att få uppmärksamhet, den andra är att behålla den. Engagemang 

innebär att det finns en interaktion mellan organisationen och intressenter. Det är den 

bestående effekten av innehåll som motiverar en publik att göra något - som att agera, reagera 

eller föra vidare. Vilket innebär att företag kommunicerar via en publik som kommunicerar 

med en annan publik. Nyckeln till denna spridning menar Awareness.inc är att utveckla en 

strategi för att skapa innehåll som inte är fokuserat på att göra reklam utan innehållet kan vara 

humoristiskt, känslomässigt, kontroversiellt eller empatiskt. Framförallt bör innehållet vara 

genuint och relevant för organisationens publik.

 På Facebook innebär denna strategi att organisationen publicerar minst en gång per 

dag, håller koll på statistik över vilka inlägg som får mycket uppmärksamhet, skriver 

innehåll med frågor till sin publik eller som består av åsikter som får uppmärksamhet 

utan att de ber om likes eller kommentarer. Fans engagerar sig mer då det inläggen har 

videos, bilder och länkar. Organisationen kan även interagera med andra Fan-pages 

vilket kan leda trafik till ens egna sida.

 På Twitter är det viktigt att ha koll på vilken typ av innehåll som får många retweets 

och kommentarer. Humoristiska och kreativa inlägg får ofta högre spridning. 

Exempelvis lovade artisten @GregBurny att han skulle göra en skiss av sina 3.000 

första followers. Inom 24 timmar hade han nått 2000 followers. Att hålla en 

konsekvent publicering av inlägg är fördelaktigt och genom att knyta specifika 

hashtags till en viss kampanj kan organisationen följa kampanjens utveckling och 

effekt. 

 På YouTube är det lika viktigt att innehållet är intressant, roligt och unikt. Personer 

som använder YouTube söker ofta efter innehåll med lärande funktion vilket tyder på 

att videoklipp med mer kunskapsbaserat innehåll når bättre fram till en större publik. 

Med andra ord är rena reklamfilmer inte alltid till organisationens fördel. Videoklippen 
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bör även vara kortare och vid behov kan de delas in i en serie. På YouTube kan 

funktionen ”spellistor” användas för att skapa innehåll som är relaterat med 

gemensamma teman och idéer. Organisationen kan även uppmuntra publiken till att 

komma med egna idéer till videor.

3. Identifiera och engagera påverkare

Påverkare är de personer/organisationer som kan påverka andras uppfattningar om 

organisationen och eventuella produkter. Genom att identifiera dessa kan en organisation hitta 

fördelaktiga förhållningssätt till dessa. Interna påverkare kan bestå av de kunder som handlar 

mest hos ett företag. Dessa kan få special erbjudanden, förhandsvisningar eller unika 

möjligheter att få träffa organisationen själva. På liknande sätt kan även belöningar skapas till  

supportrar som skriver gott och mycket om organisationen. 

4. Öka antalet nya kunder

Det som är speciellt med att skaffa sig nya kunder över sociala medier är att det inte är särskilt 

accepterat att söka upp nya medlemmar (potentiella kunder) genom att göra traditionell  

reklam. På de sociala medierna är det viktigt att tänka mer som en social kund än en 

marknadsförare eller försäljare. Det handlar om mer ett subtilt relationsbyggande för 

potentiell handel mellan kund och företag än direkta försäljningsmeddelanden. Genom gratis 

inlägg från exempelvis bloggar kan en ny kund fångas in till att vilja handla. Alla inlägg bör 

ha en fortsättning där publiken bjuds in att följa mer information om organisationen eller 

produkten. Dessa kan bestå av länkar till andra kanaler eller relaterade videos. 

5. Tillämpa analyser för att veta vad som fungerar

Avslutningsvis är det viktigt att kunna följa upp sitt arbete på de sociala medierna genom 

analytiska verktyg som ger en insikt om hur antalet followers ökar och vilket innehåll som blir 

populärt. Exempelvis rekommenderar Awerness Inc. verktyg som Google analytics eller 

Omniture. 

2.1.6 Digitala plattformar

I detta avsnitt beskrivs de digitala plattformar som förekommer i denna studie. 
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Webbplats

Webbplats eller en “hemsida” kan beskrivas som en slags introduktionsplats på Internet. Att 

en webbplats är attraktiv räcker inte idag. Den ska även erbjuda delaktighet och interaktivitet.  

Behovet att kommunicera vid dessa plattformar ökar och de sociala medierna möter det 

behovet. Besökarna är intresserade av att relationen på exempelvis ett företags 

webbplats/hemsida är personlig för besökaren och känner att företaget förstår besökarens 

behov. (Movin & Zandelin 2009, ss 86-96) 

Community 

Communitys går under begreppet Web 2.0 och beskriver den nya formen av 

kommunikationsmöjligheter och interaktivitet som Internetanvändarna bidrar med innehåll  

till. Som företag eller organisation finns valmöjligheten att antingen anknyta sig till  

communitys som exempelvis Facebook eller Twitter. Möjligheten att skapa en egen 

community finns också. Exempelvis använder VisitSweden sig av sitt eget community, 

“Community Of Sweden”. Denna community är bland de första Internetbaserade forum i 

världen, som tar hjälp av användarna för att marknadsföra landet. (Tillväxtverket 2009, ss 53-

54)

Facebook

Facebook är ett av de största sociala medierna och den mest aktiva nätverkstjänsten. I Sverige 

växer tjänsten stadigt med användare i åldern 25-44. På senaste tiden har de dock tappat 

användare i de yngre åldrarna mellan 13-24 år. (Frisk, Primegroup 2012) Facebook har 

egenskapen att vara en mötesplats och har till syfte att nätverka. Denna kanal ger flera 

möjligheter för både privatpersoner, företag och organisationer. De flesta organisationer och 

företag har en egen webbplattform, ändå söker sig fler av dessa grupper till Facebook på 

grund av forumets räckvidd. Organisationer, företag och privatpersoner kan skapa grupper och 

företagssidor på Facebook, det är gratis och enkelt. (Halligan & Shah 2010, ss 88-89). 

Facebook har funktioner där en användare kan göra  statusuppdatering, chatta, bjuda in och 

bli inbjuden till evenemang. Det går även att dela länkar och bilder, skaffa ”vänner” och spela 

spel. (Facebook 2012)

Twitter

Det sociala mediet Twitter är en microblogg och ett informationsnätverk där man som 

twitteranvändare kan publicera kortare inlägg i nutid. Dessa inlägg får innehålla maximalt 140 
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tecken. Dessa korta statusuppdateringar kallas för tweets. (Halligan & Shah p. 103). 

Statusuppdateringar skapas av människor från hela världen och precis som på Facebook kan 

man även på Twitter ”skaffa vänner” och “följa” andra användare. Användare behöver inte 

följa varandra, till exempel kan ”användare 1” följa ”användare 2” utan att ”användare 2” 

behöver följa ”användare 1” tillbaka. Genom en sökfunktionen kan användare söka på ämnen 

de vill följa och på så vis välja vad de vill läsa om. (Halligan & Shah 2010, ss 106-107). 

   Twitter har även funktioner som skapar konversation, @ - funktionen binder samman en 

annan person eller organisations användarkonto för att föra dialog. Funktionen # hashtag 

innebär att användare kan tagga sina inlägg. Dessa funktioner kan hjälpa människor, företag 

och organisationer att ta del av precis vad de vill läsa om och vilka som ska läsa deras 

statusuppdateringar. (Twitter 2012, Hashtags 2012)

YouTube

Youtube är den mest populära videoklipps sidan som finns på Internet. Vill man som 

privatperson, företag eller organisation dela med sig av videoklipp, bör användarnamnet 

matcha exempelvis företagets image eftersom det ska vara lätt för användare att hitta.  

Författarna Halligan och Shah skriver att det är positivt om företag och organisationer 

använder användargenererade delar i videoklippen de laddar upp via Youtube. (Halligan & 

Shah 2010, ss 116-117). Syftet är sedan att användare ska ta del av materialet, titta på det och 

använda “dela”-funktionen för att flera människor ska kunna ta del av videoklippet. (Halligan 

& Shah 2010, s 118).

Vimeo

Kanalen Vimeo har likande funktioner som YouTube, däribland att upptäcka videoklipp, ladda 

upp egna videoklipp och “dela videoklipp” till övriga sociala kanaler. Privatpersoner, 

organisationer och företag kan skapa kanaler och grupper på Vimeo med deras eget samlade 

eller uppladdade material. (Vimeo 2012)

Flickr

Via kanalen Flickr kan privatpersoner, företag och organisationer dela foton, videoklipp och 

applikationer. På denna sociala kanal kan användare kommentera, dela, tagga, favorisera och 

gilla foton. Detta skapar möjlighet för användaren att “berätta en historia” med hjälp av bilder.  

Som med de flesta sociala kanaler kan användare via Flickr, dela sina bilder till andra sociala  

kanaler. (Flickr 2012)
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Tumblr

Tumblr är ett socialt nätverk i form av en blogg. På denna plattform kan privatpersoner som 

företag dela med sig av bilder och tankar. Användare kan via denna kanal ladda upp text, bild 

och videoklipp från både en dator, telefon eller surfplatta. I och med att plattformens besökare 

kan svara på uppladdat material, kan debatt och opinion skapas och användare kan få 

feedback. (Tumblr 2012)

Instagram

Instagram är en social kanal som både privatpersoner och företag använder. Tack vare 

Instagrams  filter kan direkttagna bilder anknutna till exempelvis tjänster eller produkter delas  

av privatpersoner och företag till följare. Dessa foton tas exempelvis med mobiltelefon eller 

surfplatta. Som privatperson gör man PR för sig själv – detta är en trend som bland annat 

bloggare har snappat upp. (Brunson & Sebesteny, Primegroup 2012) Efter att fotot har 

publiceras på Instagram, kan “followers” kommentera och “gilla” fotot. Fotot kan också 

publiceras till andra sociala kanaler som exempelvis Facebook och Twitter. (Instagram 2012) 

Precis som på Twitter finns, @ - funktionen som binder samman en annan person eller 

organisations användarkonto i syfte att föra dialog. Funktionen # hashtag, fungerar precis som 

på Twitter. Genom att tagga inlägg gör man inlägget sökbart. (hashtag 2012) Användandet av 

Instagram har ökat explosionsartat i Sverige, mestadels bland de yngre användarna. Räknat 

från augusti månad i år, har Instagram fler aktiva användare än Twitter i Sverige. Instagram är 

det sociala nätverk som utvecklas och växer i snabbast takt. (Frisk, Primegroup 2012)

Pintrest

Pintrest har som funktion att samla länkar, bilder och videoklipp. Pintrest har funktionen, “Pin 

to board”, genom denna funktion kan användare “Pin” en bild till sina egna album, “boards”. 

Det kan vara bilder av exempelvis inspirationskaraktär till hem eller bröllop. Allt material  

finns att ta del av från webben – den huvudsakliga källan följer därför med till Pintrest. 

“Repin” är en funktion som skapar möjlighet att spara bilder som andra användare redan “Pin 

to board”, bilder som alltså redan finns på Pintrest. En användare kan således “repin” bilder 

från andra användares boards till sina egna. På denna kanal kan man även “gilla” andras 

”pins” och “följa” andra användare och dela bilder via andra sociala nätverk. (Pintrest 2012) 

Pintrest har under de senaste sex månaderna vuxit med 4000 procent och det sociala nätverket 

har nu mer än fyra miljoner användare. Av dessa fyra miljoner användare är 83 procent, 

kvinnor. (Jeffbullas 2012)  
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2.2 Forskningsbakgrund

Detta kapitel kommer att ta upp tidigare forskning inom området destinationskommunikation. 

I en studie från 2008 undersöktes de ledande nationella DMO i Europa. Det framkom av 

undersökningen att det endast skett en ytterst försiktig utveckling gällande organisationernas 

anpassning till de nya möjligheterna och de utmaningar som Web 2.0 och den sociala medie-

revolutionen hade fört med sig. Av de 25 undersökta objekten var det endast 3 som verkligen 

hade tagit till sig och nyttjat Web 2.0 och sociala medier. (Hamill, Stevensson & Attard 2012, 

s 99)

Den nationella DMO-undersökningen visade dock en hög grad av medvetenhet och förståelse 

för global marknadsföring och vikten av kundens engagemang som potential i de nya 

medierna. Det fanns även en betydande entusiasm för att utvecklas inom detta område. De 

hinder som identifierades var speciellt de begränsade interna resurserna, organisationskulturen 

och dess tankesätt, saknaden av tydliga visioner och strategier för hur de skulle använda 

sociala medier samt en oro för att förlora kontrollen över varumärket genom negativa 

kommentarer från användargenererat innehåll. (Hamill, Stevensson & Attard 2012, s 99)

Med tanke på den snabba utvecklingen av sociala medier genomfördes en liknande studie igen 

i november 2010 för att se om det skett någon förändring. Det som framkom i den nya studien 

var att även om vissa framsteg gjorts sedan den förra studien 2008 visade den nya studien 

2010 att få nationella DMO i Europa nyttjar en interaktiva möjligheten i Web 2.0. 

Organisationerna saknade åtgärder som stimulerar en förstärkning av kundnätverk med 

engagemang i communitys. Forskarna menar att detta är en oroande slutsats med tanke på hur 

stor inverkan Web 2.0 och sociala medier haft på den globala rese-, turism- och 

besöksindustrin. I studien 2010 undersöktes 25 länder i Europa. Urvalet begränsades till de 25 

länder med högst andel internationella turistankomster. Endast Norge fanns med bland dessa 

25 av de nordiska länderna. (Hamill, Stevensson & Attard 2012, ss 106-108)
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Kandidatuppsatser

Det finns flertalet kandidatuppsatser som har undersökt destinationskommunikation och 

sociala medier. Dessa har främst studerat lokala och mindre organisationer. Metoder som 

använts har varit kvalitativa intervjuer, kvantitativa innehållsanalyser. I de studier som 

genomförts på mindre lokala DMO och turistföretag i Sverige har det framkommit att 

okunskap och bristande resurser varit en orsak till att anpassningen till dagens krav på att vara 

synliga och nyttja sociala medier. Salman och Sillfors (2012) skriver bland annat som förslag i 

sin uppsats (Sociala medier inom destinationsmarknadsföring) att det för framtida forskning 

kan vara intressant att undersöka hur olika destinationer marknadsför sig via sociala medier, 

vilka plattformar de använder sig av och hur framgångsrika de varit i sitt arbete. Det är här 

denna uppsats tar vid. Framgångsfaktorn kommer dock inte att kunna inkluderas då det kräver 

en receptionsundersökning som inte ryms inom denna tidsram. (Danila 2011, Gustavsson & 

Martinsson 2012, Rosander & Svensson 2010, Salman & Sillfors 2012)
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3 Teori

I detta kapitel redovisas den teoretiska ram som används för att förstå och analysera 

undersökningen. De teorier som kommer att användas är nätverk och nätverkssamhälle. 

3.1 Nätverk 

Nätverk har använts i decennier inom samhälls- och kommunikationsvetenskap för att 

förklara interaktion mellan människor, grupper, organisationer och samhällen (Van Dijk 2012, 

s 19). Nätverksteori bygger ursprungligen på en förklaringsmodell för den komplexa 

interaktion mellan människor i ett samhälle. (Scott, Baggio & Cooper 2008, s 2) 

En matematiskt definition av ett nätverk kan formuleras som följande:

Ett nätverk består av en oändlig mängd punkter kopplade eller delvis kopplade genom en 

uppsättning linjer. Det finns ingen begränsning för antalet objekt som länkar någon del av 

punkter eller om riktningen av dessa linjer. En relation är en begränsad form av ett nät där det 

enbart är möjligt att länka en punkt till en annan i samma riktning, dvs det finns inga 

parallella linjer. (Scott, Baggio & Cooper 2008, s 2) Med andra ord kan ett nätverk definieras 

som en samling av länkar mellan element i en enhet. En enhet kallas ofta för ett system. Det 

minsta antalet av element (actors eller noder) är tre och minsta antalet linjer är två. Länken 

mellan elementen kallas för relation. (Van Dijk 2012, s 28)

Det finns många områden där nätverksteorier kan appliceras. Van Dijk (2012, s 29) ger som 

exempel på områden:

 fysiska nätverk som ekosystem eller flodnätverk, 

 organiska nätverk som nervsystemet, blodcirkulation och dna-strängar

 sociala nätverk kan bestå av individer, grupper och organisationer med olika relationer

 tekniska nätverk kan innebära vägar, telekommunikation och datanätverk. 

 medianätverk av sändare och mottagare som sammanlänkas av ett flöde av information 

och symboler. 

I en grupp av människor finns det individer som har olika egenskaper, funktioner och 

relationer till andra i gruppen. En individ kan ha en tydlig ledarroll, medan en annan har en 

humoristisk roll och en tredje har som främsta egenskap att denne kan medla mellan olika 
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noder i nätverket. På samma sätt kan vi titta på ett nätverk av plattformar. För att kunna 

kommunicera, dela och göra synlig rörlig information (som video) behövs en lämplig 

plattform för detta – exempelvis YouTube. Det går att ladda upp videoklipp även på ett 

Facebook-konto och en webbplats men de har inte samma spridningsförmåga som YouTube 

har.

 

Konceptet nätverk används även inom turismlitteraturen och själva turismindustrin kan ses 

som ett nätverk av organisationer. Nätverksperspektivet kan hjälpa branschen att överbrygga 

de fragmentariska kluster som uppstår. (Scott, Baggio & Cooper 2008, ss 1-3) 

3.2 Nätverkssamhälle

Det finns flera koncept för att beskriva den typ av samhälle som utvecklats under påverkan av 

information- och kommunikationsteknologier. Det mest populära konceptet är 

informationssamhället som definieras av att samhället har höga nivåer av informationsutbyte 

och en hög användning av informations- och kommunikationsteknologier. (Van Dijk 2012, s 

23) Enligt förespråkare för informationssamhället skapas det via Internet en nätverksmiljö 

som digitalt knyter till sig varje hem, kontor och affär på den så kallade kunskapsbaserade 

ekonomin. Dessa nätverk är infrastrukturen i ett globalt informationssamhälle. I denna senare 

version av informationssamhället betonas den demokratiska potentialen av ny teknik. Kritiker 

som Frank Webster invänder mot uppfattning av att tekniken formar samhället och menar att 

det inte går att ignorera de sociala, ekonomiska och politiska dimensioner av teknisk 

innovation. Han hävdar även att det inte finns någon ny "postindustriellt” samhället utan 

tillväxten av serviceyrken med tillhörande utveckling istället understryker kontinuitet med det  

förflutna. (Thussu 2006, s 58) 

En viktig teoretiker inom begreppet Informationssamhället är Manuel Castells. I sin trilogi 

The Information Age ger Castells en omfattande, utforskade och detaljerad analys av de nya 

trender som existerar i den nya globala världen. Den första delen fokuserar på de nya sociala 

strukturerna som är i arbete i vad det Castells kallar nätverkssamhället. Den andra delen 

utforskar sociala och politiska processer inom ramen för ett sådant samhälle och den tredje 

delen innehåller ämnen om integration och informationsbaserad polarisering i den 

internationella informativa ekonomin, och som påverkar att kommunikationen blir både 

global och kundanpassad. Castells hävdar att allt verkar på en global basis genom utbyten 
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mellan elektroniska kretsar som kopplar samman internationella informationssystem. Dessa 

informationssystem kringgår statsmakten och skapar egna regionala och övernationella 

enheter. I denna värld av nätverk flödar elektroniska bilder som är grundläggande för den 

sociala process och den politiska verksamhet som stegvis har påverkats av den medierade 

verkligheten. Trots att hans idéer i grund och botten formats av den nya tekniska paradigmen 

avvisar han att det skulle vara teknisk determinism. (Thussu 2006, s 59)

En annan framträdande teoretiker inom begreppet nätverkssamhället är Jan Van Dijk. Han 

menar att relationen mellan de sociala, tekniska och medianätverk tillsammans utgör 

infrastrukturen för ett nätverkssamhälle. Hans huvudsakliga ståndpunkt är att individer, 

hushåll, grupper och organisationer alltmer länkas samman med hjälp av sociala 

medienätverk. (Van Dijk 2012, ss 30) För att kunna analysera nätverkssamhälle framhäver 

Van Dijk vikten av att kunna se nätverken i lager. Monge och Contractor argumenterar i sin 

bok Theories of Communication Networks för möjligheten att kunna använda sig av en 

kombination av teorier för att förklara fenomen på de olika nivåerna. De menar att det är 

viktigt att kunna se att även nivåerna är sammanlänkade. (Van Dijk 2012, ss 31-32)

Van Dijk (2012) tar upp fyra lager på olika sociala nivåer. Den första och mest grundläggande 

nivån är de individuella relationerna. Det är inte individerna eller deras egenskaper som är det 

primära fokuset eftersom enheter och element inte heller utgör det primära fokuset i en social  

nätverksstudie. På denna nivå förtydligas de relationer som skapas mellan familjemedlemmar,  

vänner, bekanta m fl. som idag ökar i intensitet med hjälp av uppkomsten av medianätverk. På 

andra nivån finns grupper och organisatoriska relationer. Den tredje nivån är ekonomiska och 

kulturella samhällssystem som skapas av individer, grupper och organisationer. Den fjärde 

nivån består av globala relationer mellan internationella organisationer. 

I detta arbete kommer Van Dijks teori om nätverkssamhället och dess trender utgöra grunden 

för studien. Vidare förklaras här Van Dijks teori om nätverkssamhället och dess trender. 

3.2.1 Nätverkssamhället och dess trender

Van Dijks definition av nätverkssamhället är att det är ett modernt samhälle med en 

infrastruktur av sociala och media nätverk som kännetecknas av att den organiseras på flera 

nivåer: individ, grupp/organisation och på en samhällsnivåer. Allt fler sammanlänkas i dessa 
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nätverk. (Van Dijk 2012, s 24) 

Webbens sju lagar

För att förstå nätverkssamhället är det viktigt att förstå strukturen för nätet. Van Dijk 

formulerar sju lagar för webben:

1) Lagen om webbens artikulation – I nätverkssamhället vinner sociala relationer i inflytande 

jämfört med de enheter de länkar. Sociala relationer förekommer de teknologiska strukturerna.

2) Lagen om webbens externa effekter – Nätverk har effekter på saker / personer utanför 

nätverket. Ju fler människor som deltar i ett nätverk, desto fler kommer sannolikt att ansluta 

sig. Det blir ett tryck att ansluta.

3) Lagen om nätverksförlängning – När nätverk på Internet växer, tenderar de att bli för stora. 

Nätverksenheter förlorar överblicken och slutar att nå varandra. För att lösa detta problem, 

uppstår nödvändiga mellanhänder såsom: sökmotorer, portaler, webbplatser och sociala 

nätverk.

4) Lagen om små världar – I storskaliga nätverk är de flesta enheter inte nära grannar, men de 

kan fortfarande nå nästan varje enhet i ett par steg. Enheterna grupperas i kluster (små 

världar) med starka band och når andra enheter i kluster genom svaga och fjärran band. Med 

dessa steg kan influenser påverka människor i tre steg.

5) Lagen om begränsad uppmärksamhet – Eftersom alla i ett nätverk i princip kan ansluta sig 

och kommunicera med alla andra i nätverket, finns det en gräns för hur mycket 

uppmärksamhet som kan ges. Tiden för att läsa, lyssna eller titta på innehåll tar slut för 

mottagaren. Ju fler människor som producerar innehåll och delar på nätet, ju mindre i 

genomsnitt blir publikantalet.

6) Maktens lag i nätverk – Stora nätverk med enheter som redan har många länkar drar till sig 

ännu fler, medan de flesta enheter håller sig till några enstaka länkar. Mekanismerna består av 

en kontinuerlig tillväxt av länkar som förmånligt ansluter sig och sprids.

7) Lagen om förstärknings trenden – Nätverk är relationella strukturer som tenderar att 

förstärka de befintliga sociala och strukturella trenderna. När tekniker som IKT-nät och 

datorer används fungerar de som förstärkande verktyg. (Van Dijk 2012, ss 37-42)

Informationsöverflöd (Information Overload)

Den digitala kulturen kännetecknas av en explosionsartad ökning av data och information. För 

mycket information produceras i förhållande till hur mycket som blir användbart. Vissa menar 

att detta överflöd inte förbättrar vår livskvalité utan snarare utvecklar stress, förvirring och 
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ignorans. 

   Människan har två lösningar på informationsöverflöd. Den första är selektiv perception och 

kognition, där delar av informationsupptagningen helt enkelt utesluts. Den andra lösningen är 

skanning, som innebär att läsaren spenderar kortare tid på varje indata och lågprioriterade 

signaler utesluts. Detta är det vanligaste reaktionen vid användning av Internet. Webbplatser 

och länkar skummas snabbt igenom i ett desperat försök att hitta den mest relevanta källan så 

fort som möjligt. De flesta webbplatser ses över inom tio sekunder eller mindre. Detta sätt att 

skanna nätet kan vara nödvändigt i dagens samhälle men det för samtidigt med sig en mer 

fragmentarisk och ytlig form av läsning. Kvalitet offras för kvantitet. (Van Dijk 2012, ss 217-

218)

Teknisk konvergens (Convergens)

Vissa menar att gammal media kommer att slås ut och medier som telefon, radio, tv och 

datorer kommer att slås samman till ett enda medium. Van Dijk hävdar dock att trenden med 

differentiering motverkar den tekniska konvergensen och han lyfter fram två orsaker bakom 

detta. Även om det idag är möjligt att se på TV på en laptop eller telefonen innebär det inte att  

människor slutar att behöva privata och avskilda utrymmen för specifika ändamål. Den andra 

anledningen till varför ett enda medium inte är ett framtidsscenario är att olika människor i  

olika klasser, åldersgrupper och kulturer använder sig av olika medier då differentieringen 

ökar. (Van Dijk 2012. ss 226-227)

Acceleration (Acceleration)

Accelerationen på den digitala kommunikationen har ökat i form av snabbare modem, 

bredband och programvaror. Hastighetsökningen kommer från en kulturell värdering i 

samhället där effektivitet inom produktion ger maximala vinster och de trender som 

uppkommer har snabba utgångsdatum. Konkurrensen och behovet att vara i ropet resulterar i 

en ökad frekvens av att information som skickas ut då alla tävlar om uppmärksamheten. Detta 

leder till en allt ytligare perception av kulturella uttryck. (Van Dijk 2012, s 214)

Visualisering (Visualization)

Det allt snabbare tempot och det faktum att vi ser allt via skärmar leder också till att den 

information som ges via digitala medier blir allt mer komprimerad och visuella uttryck får allt  

större betydelse. (Van Dijk 2012, ss 214-215)
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Multifunktionalitet istället för ersättning (Multi-functionality instead of replacement)

Historiskt sett har det påståtts att TV skulle slå ut bion och att digital media kommer att slå ut  

tryckt media men studier de senaste 15 åren har visat att så har fallet inte varit eller endast 

delvis och mycket gradvis ersatt etermedia och tryckt media. Även om viss tryckt media 

minskar så innebär det inte att människor slutar att läsa tidningar eller böcker, utan istället  

läser dessa digitalt. Tidningarna finns på nätet och böcker ges ut som e-böcker. En av 

anledningarna till att dessa förändringar är begränsade är att medierna har gått från att ha ett  

syfte till att idag ha flera syften. Tidigare var TV:n till för underhållning, tidningar för nyheter  

och telefon för konversation. Dagens TV tillhandahåller text-tv, nyhetsrapporteringar och 

annonseringar, tidningar har ökat sitt underhållningsvärde och telefoner kan användas för att 

ringa, surfa, spela spel, fotografera och titta på videor. Alla medier utökar sin funktionalitet 

istället för att bli ersatta. På detta sätt ökar både gamla och nya medier sin förmåga att  

informera, kommunicera, överföra, underhålla, umgås kring, utbilda och bygga identiteter. 

(Van Dijk 2012, ss 227-228) 

Kontextualisering och växande mångfald (Contextualization and growing diversity)

Trots mediernas nyvunna multifunktionalitet betyder inte det att skillnaden mellan dessa 

försvinner. Snarare tvärtom, så läggs vikten på skillnaden mellan mediernas kommunikativa 

förmågor in vid val av medium. I vardagsrummet föredrar vi TV:n, i sovrummet en bok och 

när vi är på resande fot är det mer lämpligt med en laptop och en mobil. Det är dock inte ett  

konsekvent beteende utan valen kan variera efter situation och utbud. Den ökade mångfalden 

av medier förkommer oftast hos människor med högre inkomst. De kan skaffa sig dator, 

surfplatta, telefon och ha en tidningsprenumeration medan människor med lägre inkomst 

väljer enstaka medier. (Van Dijk 2012, ss 228-229)

Kvalitativt innehåll (Quality of Content)

Huruvida information och kommunikation är kvalitativ är en godtycklig fråga. Därför måste 

särskilda kriterier utvecklas för kvalitativ information och kommunikation. Modellen med den 

så kallade kunskapspyramiden består av fem nivåer. På botten finns bits och bytes, ettor och 

nollor som sedan blir till data i form av siffror, bokstäver och symboler. I nästa steg tolkas all 

data som sedan blir till kunskap i form av fakta och verkningar. På toppen av pyramiden 

omvandlas djupare erfarenheter till visdom. Svårigheten uppstår när man ska ta sig mot 

toppen genom mer och mer information ska tolkas och sållas. Användningen av digital medier 

innebär således inte garanterat ökning av kvalitativ information. Den ger oss mer möjligheter,  
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men vi kan bara använda den genom att göra fler och bättre alternativ samtidigt. För att  

urskilja kvalitativa källor från ett överflöd av digitala källor måste människan bli mer selektiv  

och kritisk. Det är egenskaper som inte kan programmeras in mjukvaran utan människor 

måste utveckla dem på egen hand genom erfarenhet och utbildning. (Van Dijk 2012, ss 220-

221)

Hypermedialisation (Hypermedialisation)

Hyperlänkar och hypermedia förändrar hur media används, då de fungerar som 

informationshämtare och människor kan hoppa mellan länkade källor i ett nätverk. 

Hyperlänkar kopplar dock inte samman människor utan innehåll. (Van Dijk 2012:229) I ett 

exempel som Van Dijk ger nämner han en problematik kring att ha för hög anslutning av 

innehåll. Medlemmar på nätverk som Twitter och Facebook upptäcker snart att samma 

innehåll cirkulerar om och om igen. Denna upprepning av diskussionsämnen eller länkar 

begränsar sig själva och medlemmar som ledsnar eller har andra åsikter hoppar vidare till nya 

kluster. (Van Dijk 2012, s 208)

Koncentration av medier (Concentration)

Konsekvenserna av lagen om begränsningen av uppmärksamhet gör att mottagare väljer ett 

begränsat antal av stora sajter. Studier visar att trots att det finns ett enormt utbud av kanaler  

väljer majoriteten att hålla sig till kanaler som Google, Facebook, MySpace, Twitter, YouTube 

m fl. (Van Dijk 2012, s 231)

Användargenererat innehåll (User-generated content)

Web 2.0 har medfört ett nytt förhållningssätt till innehåll. Människor har möjlighet att vara 

mycket mer interaktiva och bidra med eget innehåll på de olika medierna. Detta är en viktig  

trend samtidigt som det inte är säkert att alla vill bidra med eget innehåll utan många kanske 

hellre föredrar att vara passiva åskådare. Det kan vara något som behöver växa in bland dem 

som är vana med passiv mediekonsumtion. (Van Dijk 2012, ss 229-230) 

Förmedling (Intermediation)

I det nya komplicerade medielandskapet har ett nytt behov av assistans uppkommit som en 

konsekvens av allt ökad mängd information som är i omlopp. Därför har professionella 

tjänster utformats för att underlätta sållandet och sorterande av information, som sök motorer,  

portaler, kommunikationstjänster med flera. (Van Dijk 2012, s 230)
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Personlig anpassning (Personalization)

Personlig anpassning innebär att det idag går att välja i allt större grad hur informationen ska 

utformas för att passa till varje enskild individ, antingen genom att användarna själva gör val 

eller att leverantörerna anpassar valen själva. När användaren själv gör egna val kan detta 

exemplifieras av att de kan utforma sina egna servicepaket och anpassa funktionerna för 

shopping. Det andra sidan som görs av leverantörerna består av personliga annonser och 

anpassad marknadsföring. En nackdel är att konsumenter sällan är informerade om de formler 

som påverkar dessa annonser. Exempelvis har Google optimerat sökningar genom att ta 

lärdom av varje användares tidigare sökningar. Detta skapar något som kallas för ”the filter 

bubble”, då användaren omedvetet får sina sökfunktioner anpassade efter tidigare 

söktillfällen. (Van Dijk 2012, s 230)
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4 Metod och material 
Författarnas syfte i denna studie är att försöka ta reda på hur Sverige, Norge, Danmark, 

Finland och Islands nationella destinationsmarknadsföringsorganisationers (DMO) digitala 

nätverk ser ut och undersöka hur nätverkssamhällets trender har influerat de nordiska 

ländernas nationella destinationskommunikation. I detta kapitel redovisas den metod som 

ligger till grund för denna studie. Därefter förklaras hur materialet har samlats in och hur de är 

sammansatt, vilka avgränsningar som gjorts och hur författarna har operationaliserat i 

genomförandet. Avslutningsvis redovisas hur författarna har räknat materialet och att 

författarna har kunskap kring etiska överväganden. 

4.1 Urval

Urvalet av analysenheterna (Sverige, Norge, Danmark, Finland och Islands DMO digitala 

plattformar) till studien grundade sig på en rapport från Svensk Internetstatistik 2012 där 

Norden angavs som “bästa på Internet”. På detta underlag gjordes ett antagande om att detta 

skulle leda till att många av de trender som Van Dijk menar finns i nätverkssamhället skulle 

kunna utrönas. Detta strategiska urval resulterade i att de fem nordiska ländernas DMO i 

Sverige, Norge, Finland, Danmark och Island blev studiens undersökningsobjekt. 

Utgångspunkt för att undersöka ländernas nationella DMO digitala nätverk blev respektive 

lands officiella destinationsportal: www.visitsweden.com, www.visitnorway.com, 

www.visitdenmark.com, www.visit.finland.com och 

www.visiticeland.com/www.inspiredbyiceland.com. 

4.2 Metodval

För att genomföra undersökningen har två metoder använts, kvantitativ nätverksanalys och 

kvantitativ innehållsanalys. 

Kvantitativ nätverksanalys

Med en nätverksanalys kartläggs relationerna (sammanlänkningen) mellan de digitala 

plattformarna i ett nätverk. Varje digital plattform (ex. webbplats eller socialt medium) utgör  

en nod. Dessa noder har någon form av samhörighet till andra noder i nätverket. I denna 

studie utgör exempelvis en destinationsportal som VisitSweden en nod, som genom en länk 

hänvisar till en annan plattform/nod som exempelvis ett Facebook-konto i nätverket. Denna 
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hänvisning gör att en relation uppstår. 

Mätbara beräkningar för nätverksanalyser kan bland annat vara:

Centralitet - hur pass ansluten en nod är till nätverket.

Närhet - distansen från en nod till alla andra noder.

Täthetsgrad - befintliga relationer i ett nätverk i förhållande till det högsta möjliga antalet  

relationer i nätverket.

Helhetsstruktur - identifierar den nod som binder samman andra noder, vilka blir 

frånkopplade utan den första noden.

Kartläggningen av nätverket presenteras i resultatet med både bild och med text. I den här 

studien är det täthetsgraden som kommer att mätas i nätverksanalysen. En helhetsstruktur 

appliceras genom att beskriva vilka noder som ingår i ett kärnnätverk och vilka noder som 

hamnar utanför detta. Kärnnätverket består av de plattformar som är anslutna till den officiella 

destinationsportalen. Med denna typ av kartläggning är det möjligt att fastställa vikten av 

vissa noder i ett nätverk, strukturen på helheten av nätverket och med hjälp av den 

kvantitativa innehållsanalysen även se vilka egenskaper som finns i delar av eller hela 

nätverk. 

En kvantitativ nätverksanalys kan vara till hjälp för att se hur information som flödar i ett  

nätverk kan effektiviseras. De sociala plattformarnas innehåll kan ses som en materialisering 

av prat, kommentarer och recensioner. Detta formar ett flerdimensionellt ramverk för sociala 

nätverk som är avgörande vid studier av samspelet mellan sociala aktörer och informations 

artefakter. (Pan & Crotts 2012, s 80) Genom att omforma sociala medier och plattformar till  

noder och analysera dess innehåll kan matematiska beräkningar visa strukturer och brister på 

hur dessa förhåller sig till varandra såväl som till användarna. 

Kvantitativ innehållsanalys

En kvantitativ innehållsanalys som metod är lämplig för denna studie eftersom den kan 

undersöka både visuell, muntlig och skriftlig framställning. Undersökningen är baserad på 

jämförbara och likvärdiga uppgifter från analysenheterna Sverige, Norge, Danmark, Finland 

och Island. Därför kan uppgifterna analyseras och uttryckas med siffror. För att kunna räkna 

siffror och sammanställa resultat måste de innehållsliga enheterna först identifieras för att  

sedan tolkas och placeras in i rätt kategori. Här kommer de kvalitativa inslagen av 

innehållsanalys in, i identifieringen och tolkningen av innehållet. (Esaiasson, Gilljam, 
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Oscarsson, Wängnerud 2012, ss 197-199)

Den kvantitativa innehållsanalysen används för att se hur kanalerna innehållsmässigt är 

sammanlänkade och hur de används, vilket bidrar till förståelse för att kunna se på varje nods 

roll i nätverket. Med andra ord undersöks vilken typ av innehåll som publiceras (text och 

bild), av vem (organisationen själva eller av utomstående aktörer eller privatpersoner) och 

från vilken kanal (om innehållet hämtats/upprepats från organisationens andra kanaler). 

Genom att räkna förekomsten av innehåll på respektive destinationsplattformar blir en 

kartläggning av nätverket och dess egenskaper möjlig. Därför bygger denna studie på en 

kvantitativ innehållsanalys och nätverksanalys. 

Inslag av kvalitativ innehållsanalys finns med i studien. Utan dessa kvalitativa inslag, hade 

innehållet på webbplatserna och de digitala kanalerna inte kunnat identifierats, tolkats och 

delats in i kategorier och den räknande processen vore omöjlig att genomföra.

Med nätverkssamhället som teoretisk bas, kan en referensram av förutsättningar byggas för få 

jämförbara punkter (variabler) till de digitala nätverken hos de nationella nordiska DMO. 

Resultaten förväntas kunna visa hur pass trendmedvetna organisationerna visar sig vara, vilka 

brister och vilka utvecklingsmöjligheter som finns.

4.3 Material, insamling och avgränsningar

Insamlingen av material och data till denna studie består av både primär- och sekundärkällor. 

Primärdata har främst samlats in från Internet genom de material som skärmdumpats, det vill  

säga DMO-nätverkens webbplatser och deras tillhörande sociala kanaler. Detta är 

undersökningens empiriska material. Studien innehåller även sekundärkällor som litteratur, 

artiklar och tidigare uppsatser. Den sekundära datainsamlingen har bidragit till bakgrund och 

teori. Materialet till bakgrund och teori består litteratur, artiklar, tidigare uppsatser,  

internetkällor och tryckta källor. Materialet innehåller bland annat strategisk kommunikation,  

IKT, turism och sociala mediers funktioner. 

De insamlade materialet från de fem nordiska DMO webbplatser och sociala medier har 

samlats in under två olika tidsperioder. Den första utvalda tidsperioden som den större delen 

av det studerade och insamlade materialet hanterades, måndag den 19 november till måndag 
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26 november år 2012. Senare upptäcktes flera kanaler på VisitIceland, som påverkade 

kärnnätverket därför innehåller studien för Island även studerat och insamlat material från 

onsdag den 12 december, år 2012. Allt insamlat material från primärkällorna har 

skärmdumpats. Nedan beskrivs vad de skärmdumpade materialet innehöll för typ av data.

Webbplats

De webbplatser som skärmdumpats är första sidan på visitsweden.com, visitfinland.com, 

visitnorway.com, visiticeland.com och visitdenmark.com. 

Materialet som samlats in, kategoriserats och räknats är: visuellt innehåll som bilder och 

videos samt länkar, texter, antal valbara språk och organisationsform. Undersökningen av 

materialet har även innefattat att titta på om innehållet är skapat av organisationen själva eller  

utomstående, om webbplatsen är mobilanpassad och har en tillhörande applikation samt vilka 

kanaler som plattformen länkar vidare till. Slutligen har författarna undersökt förekomst av 

övriga funktioner på webbplatserna såsom search, kartor, boka direkt/online, feedback, 

kalendarium, dela på sociala medier, spara som mina favoriter, annonsplats och övrigt. Alla 

bilder och text har tematiserats i insamlingsverktyget men författarna har inte fått användning 

av dessa teman i analysen, därför presenteras dem inte.

Sociala mediekanaler – Det material som samlats in och skärmdumpats från DMO 

kanalernas sociala mediers är följande: 

Facebook

Inlägg med text och bild/video (20 st) av organisationens egna, samt vem innehållet är skrivet 

av, organisationen själva eller om innehållet länkats till organisationens andra kanaler eller  

utomstående kanaler. Under tidsperioden som organisationens egna 20 inlägg samlats in, har 

inlägg postade av utomstående organisationer samt privatpersoner räknats. Författarna har 

undersökt vilket språk som används, om dialog finns, kanalens storlek (antalet likes) och vilka 

egna kanaler som plattformen hänvisar vidare till. 

Twitter

Inlägg med text och bild/video (20 st) av organisationens egna, samt vem innehållet är skrivet 

av, organisationen själva eller om innehållet länkats till organisationens andra kanaler eller  

utomstående kanaler. Under tidsperioden som organisationens egna 20 inlägg samlats in, har 

inlägg postade av utomstående organisationer samt privatpersoner räknats samt antal Retweet, 
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@ och Hashtags. Författarna har undersökt vilket språk som används, om dialog finns, 

kanalens storlek (antal followers/antal following) och vilka egna kanaler som plattformen 

hänvisar vidare till. 

YouTube/Vimeo

Inlägg i form av videoklipp (20 st), vilket språk används, kanalens storlek (antal 

prenumenanter), om videoklippen är uppladdade av organisationen själva eller utomstående 

organisationer/privatpersoner samt vilka egna kanaler som plattformen hänvisar vidare till. 

Flickr

Inlägg bestående av bilder (20st), kanalens storlek (antal medlemmar/followers), vilket språk 

som används och vilka egna kanaler som plattformen hänvisar vidare till. 

Material har inte analyserats från denna kanal med undantag när inte eget material finns.  

Vilket specifikt gällde för Norge och Danmark. Dessa inlägg på dessa kanaler innehöll med 

enbart användargenerat innehåll, då det inte bidrar till DMO: ens förhållande till  

nätverkssamhällets trender. 

Tumblr

Inlägg med text och bild/video (20 st) av organisationens egna, samt vem innehållet är skrivet 

av, organisationen själva eller om innehållet länkats till organisationens andra kanaler eller  

utomstående kanaler. Författarna har undersökt vilket språk som används, om dialog finns 

samt vilka egna kanaler plattformen hänvisar vidare till. 

Pintrest 

Inlägg med text och bild (20 st) av organisationens egna, samt vem innehållet är skrivet av, 

organisationen själva eller om innehållet länkats till organisationens andra kanaler eller  

utomstående kanaler. Författarna har undersökt antalet followers, following, boards, likes, 

teman och pins. Slutligen vilket språk som används samt vilka egna kanaler plattformen 

hänvisar vidare till. 

Instagram

Inlägg med bild (20 st) av organisationens egna, vilket språk användes, om dialog 

förekommer, kanalens storlek (followers/following), vilken typ av haschtag som används samt 

vilka egna kanaler plattformen hänvisar vidare till. 
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Alla bilder och text som har tematiserats i insamlingsverktyget har författarna inte fått  

användning för i analysen, därför presenteras inga teman i analysen.

Kompletterande datainsamling

Allt eftersom data sorterade och började analyseras uppkom frågor som författarna ansågs 

behövdes kompletteras. De kompletteringar som har gjorts består av: 

 Den första kompletteringen genomfördes då det upptäcktes att organisationen bakom 

VisitIceland hade lanserat en ytterligare destinationsportal, 

www.InspiredbyIcland.com, som är en stor satsning i att kommunicera Island som 

destination. På grund av detta beslöt författarna att Islands kärnnätverk även skulle 

inkludera de kanaler som webbplatsen Inspired by Iceland länkade till. 

 Den andra komplettering gällde att granska DMO-webbplatsernas länkar till regionala 

och lokala DMO-webbplatser. Detta lades till för att kunna analysera 

organisationernas nätverk i flera lager, då det framkommit att alla organisationerna 

hade nationella statliga uppdrag att kommunicera landet som en destination. Dess 

förankring och länkbarhet till regionala och lokala DMO i landet blev relevant sett ur 

ett nätverksperspektiv. 

Val av källor

Den huvudsakliga litteraturen som används i uppsatsen består av vetenskapligt publicerade 

böcker. På grund av den snabba utvecklingen inom digitala medier är det problematiskt att  

hitta aktuella siffror och information om de senaste sociala medierna. Information om 

strategier, statistik och nya populära medier som Pintrest och Instagram har därför hämtas från 

Internet. För kommunikationsstrategier för sociala medier har författarna kombinerat både 

facklitteratur och nätbaserade artiklar för att få en bild av dagens inställning till  

kommunikation. Till uppsatsen har litteratur om tidigare forskning och om teorier för nätverk 

och destinationskommunikation sökts via litteratursök på Uppsala universitets bibliotek. 

Sökmotorerna Scopus och EBSCO Host har använts.

Källkritik

I ett av bakgrundens avsnitt, 2.1.5 Digitala plattformar, har författarna kompletterat några 

källor från det sociala mediets egen beskrivning om dess funktioner. Författarna är medvetna 

om att detta kan ge en felaktig bild eftersom organisationen kan ha en egen bild av vad de 
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beskriver sig vara och denna bild kan vara “positivt förstärkande”. Författarna har endast 

källhänvisat till de sociala kanalernas egna källor, vad gäller beskrivning av olika tekniska 

funktioner. De digitala källornas pålitlighet kan ifrågasättas, samtidigt som statiska siffror i  

litteratur ofta är cirka två år gamla eller mer vilket är lång tid för att diskutera utvecklingen av  

Internet.

På grund av att allt materialet till undersökningen är hämtat av från Internet är det svårt att  

dokumentera allting. När hyperlänkar undersökt har det inte varit möjligt att dokumentera 

själva länken, utan dokumentationen består av en notering utifrån en observation. Med 

anledning av detta har därför nätverkens länkar kontrollerats en extra omgång.

Avgränsning

För att få en hanterbar informationsmängd avgränsade författarna kring omfattningen av antal 

destinationsländer som skulle undersökas. Avgränsning gjordes även kring vilket material som 

skulle undersökas och hur stor mängd material som skulle undersökas hos de utvalda 

destinationsmarknadsföringsorganisatonerna (DMO).

Avgränsningar på de olika kanalerna har sett ut som följande:

Webbplats – endast förstasidan undersöks.

Facebook, Twitter – Från det senast publicerade av organisationens egna inlägg vid 

skärmdumpnings-tillfället till det 20:e senaste publicerade inlägget undersöks. Omfattningen 

gäller organisationens egna publicerade inlägg och ger oss ett tidsintervall för resterande 

frågor. Antal inlägg från andra aktörer och privatpersoner påverkar därför inte hur långt bak i 

tiden vi undersöker.

YouTube – Från den senaste aktiviteten i flödet till den 20:e senaste aktiviteten. Detta ger oss 

en bild av det mest aktuella teman för organisationen.

Flickr, Tumblr, Pintrest , Vimeo och Instagram – Dessa kanaler används inte av alla 

organisationerna. Om kanalens utformning tillåter att samma princip behålls, med det senaste 

inlägget till 20:e senaste inlägget, kommer det att användas. Alternativt görs en beskrivning av 

kanalens syfte och funktion.

Författarna är medvetna om att 20 stycken inlägg kanske inte räcker i antal för att skapa en 

tillräckligt rättvis bild av frekvensen på studiens innehållskategorier. Antalet inlägg bestämdes 

efter den tidsomfattning som fanns till godo. En dubbel kontroll av omfattningen gjordes med 
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hänsyn till det begränsade urvalet av inlägg. Författarna blev medvetna om denna begränsning 

vid ett avvikande resultat, då det framgick att Finland inte hade någon form av dialog på sin 

Twitter-kanal bland de 20 utvalda inläggen. Då gjordes en granskning om detta berodde på det 

begränsade urvalet eller om det var ett avvikande beteende hos organisationen. Granskningen 

visade att det berodde på studiens avgränsade material. 

   Även om frekvensen under denna period kan variera, kan den ändå ge information om hur 

nätverken och kanalerna nyttjats under en viss period. Det är naturligt att användningen kan 

skifta och utvecklas under en längre period, beroende på vilka personer som arbetar för 

organisationen och under vilken tidsperiod som undersökningen utförs. Resultatet ger ändock 

viktig information om hur kommunikationen sett ut under en viss period och kan bidra som 

underlag för att kunna diskutera fördelar och nackdelar med organisationernas förhållningssätt 

till de trender och förutsättningar som finns. 

4.4 Operationalisering

Operationaliseringen kommer att beskrivas i detta avsnitt. De variabler som blev ett resultat  

av operationaliseringen omformades till praktiska frågorna i ett insamlingverktyg som 

beskrivs i nästa avsnitt 4.5 och finns i sin helhet i bilaga 1. 

Den första frågan: “Hur ser de nordiska ländernas nationella destinationsorganisationers 

digitala nätverk ut?” har operationaliserats genom att identifiera och kartlägga vilka digitala  

plattformar respektive DMO-nätverken består av. En digital plattform även kallad kanal 

benämns i nätverksanalysen som en nod. Dessa noder består i denna studie av webbplatser 

och sociala medier som exempelvis Facebook, Twitter och YouTube. För att vara ett nätverk 

behöver noderna ha någon form av relationer till varandra. Detta identifierades genom att se 

hur de var sammanlänkade med utgångspunkt från respektive organisations officiella 

webbplats. Om det fanns en länk till någon annan av organisationens noder blev dessa 

klassade som noder i ett kärnnätverk. 

För att närmare kunna analysera fråga två: “Hur har nätverkssamhällets trender influerat 

de nordiska ländernas nationella destinationskommunikation?” operationaliserades 

nätverkssamhällets trender i förhållande till innehållet på de olika noderna. 
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Informationsöverflöd är ett centralt begrepp i denna studie. Van Dijk (2012) beskriver 

fenomenet i den digitala kulturen att den kännetecknas av en explosionsartad ökning av data 

och information. För mycket information produceras i förhållande till hur mycket som blir 

användbart. Denna trend påverkar hur organisationer hanterar sin kommunikation. Det som 

utmärker destinationskommunikation är inte bara att ett företag och dess produkter ska 

kommuniceras utan ett helt land eller en hel region/stad/plats som ska lyftas fram med allt vad 

det innebär i form av upplevelser, företag och tjänster. Informationsöverflöd blir således ett 

viktig utmaning för en DMO att hantera. Van Dijk (2012) menar på att människan har två 

lösningar på informationsöverflöd, den ena är att selektivt utesluta information, den andra är 

att skanna och ytligt söka efter den mest relevanta källan. Detta hör ihop med problematiken 

att få kvalitativt innehåll, ju mer information som ska sållas desto svårare är det att nå 

kunskap. Användningen av digital medier innebär således inte garanterat ökning av kvalitativ 

information. Den ger oss mer möjligheter, men vi kan bara använda den genom att göra fler 

och bättre alternativ samtidigt. För att urskilja kvalitativa källor från ett överflöd av digitala  

källor måste människan bli mer selektiv och kritisk. Det är egenskaper som inte kan 

programmeras in mjukvaran utan människor måste utveckla dem på egen hand genom 

erfarenhet och utbildning. (Van Dijk 2012, ss 220-221) En annan trend är att det i samhället är 

att kravet på acceleration inom den digitala kommunikationen har ökat, det ska med andra ord 

gå allt snabbare att orientera sig på Internet bland annat genom snabbare teknik men också av 

en effektivare hantering av digital information, vilket leder till ett ytligare förhållningssätt av  

perception. En ökad frekvens av information skickas ut för att tävla om uppmärksamhet 

samtidigt som detta leder till en ytligare perception av uttryck som text och bild. (Van Dijk 

2012, s 214) Trenden med informationsöverflöd, vad det innebär med att få svårigheter att 

hitta kvalitativt innehåll och att kravet på acceleration ökat har i studien operationaliseras 

genom att: 1) Se hur tät länkbarheten mellan noderna i ett DMO-nätverk är, och 2) Se hur 

mycket text innehåll samt visuellt innehåll (som bild och video) som förekommer på de olika 

noderna. 

En trend, som Van Dijk (2012) menar inte helt kommer att ta över, är den tekniska 

konvergensen. Denna trend menar dock turistforskningen är otroligt viktig då turistens 

främsta tekniska hjälpmedel är den smarta mobiltelefon (Para-López m fl 2012, s 171). Därför 

har trenden teknisk konvergens operationaliserades till att undersöka huruvida webbplatserna 

är mobilanpassad (responsiv). Med andra ord, om webbplatsen anpassar sitt format till den 

smarta mobiltelefonen. Istället för att webbplatsen ser exakt likadan ut som på en dataskärm 
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så anpassar sig menyerna, texten och bilderna så att det blir lättare att orientera sig på den 

mindre mobilskärmen. En annan indikation på att organisationerna influerats av den tekniska 

konvergenstrenden är att de erbjuder applikationer som går att ladda ner till smarta 

mobiltelefoner. Ett kriterium var att applikationen skulle erbjuda liknande typ av service som 

DMO webbplats, information om landet som destination och vad som finns att uppleva som 

turist. 

I nätverkssamhällets trender finns motsatserna multifunktionalitet, där kanaler får fler 

egenskaper och kontextualisering, där kanalernas egenskaperna särskiljer sig. 

Multifunktionalitet kan exemplifieras av att telefoner har flera egenskaper som att ringa,  

surfa, spela spel, fotografera och titta på videor. Kontextualisering kan exempelifieras genom 

att valet av mediernas kommunikativa förmågor får en allt mer avgörande roll, som att en bok 

föredras att läsas vid läggdags medan mobiltelefonen föredras som informationsmedium 

under en resa. (Van Dijk 2012) Att identifiera vilka egenskaper de olika kanalerna (noderna) i 

nätverket blev därför betydande. Egenskaperna och innehållet hos de olika kanalerna är 

viktigt även för att se hur organisationerna förhåller sig till trender med användargenererat 

material, ökad dominans av visuellt material och den förändrade rollen som kommunikatör att 

idag vara mer av en förmedlare som assisterar besökare med information (Van Dijk 2012). 

Hypermedialisation och är ett begrepp i nätverkssamhället som Van Dijk (2012) menar 

påverkar nätverkets kommunikativa förmåga. Hyperlänkar sammankopplar innehåll på 

Internet, detta kan dock resultera i att samma innehåll cirkulerar om och om igen och 

besökare kan ledsna på att inte få tillgång till ny information och beslutar sig därför att lämna 

nätverket. 

Trenderna: multifunktionalitet, kontextualisering, användargenererat material, visuellt  

material, förmedling och hypermedialisation har operationaliserat genom att undersöka hur 

relationen mellan kanalerna innehållsmässigt fungerar samt möjlighet att undersöka 

kanalernas specifika egenskaper bidrar till förståelse av nätverkets kommunikativa förmåga i 

sin helhet. Egenskaper som undersöktes var: 1) hur mycket av kanalens innehåll förmedlas via 

text. 2) hur mycket av kanalens innehåll förmedlas via visuellt material så som bilder och 

videor. 3) hur mycket utrymme organisationen ger för användargenererat innehåll, med andra 

ord innehåll som skapats av utomstående organisationer eller privatpersoner. 4) hur mycket 

organisationen själva infogar innehåll från egna kanaler och från utomstående genom att länka 

innehåll från olika kanaler. 
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Koncentration av medier, är en trend, som är en konsekvens av lagen om begränsningen av 

uppmärksamhet. Denna lag gör att mottagare väljer ett begränsat antal av stora sajter trots att  

det finns ett enormt utbud av kanaler väljer majoriteten att hålla sig till större välkända 

kanaler som Google, Facebook, MySpace, Twitter, YouTube m fl. (Van Dijk 2012, s 231) För 

att analysera vilken koncentration av medier som de nordiska DMO använder analyseras 

resultatet från kartläggningen av respektive nätverk i frågeställning ett. Koncentration av 

medier har operationaliserat till att syfta till vilka digitala plattformar som majoriteten av  

DMO-nätverken använder sig av. I denna studie kopplas detta även till strategisk 

kommunikation där “the big three” - Facebook, Twitter och YouTube - lyfts fram som de mest 

använda kanalerna.

Personlig anpassning är en trend som innebär att det idag går att välja i allt större grad hur 

informationen ska utformas för att passa till varje enskild individ, antingen genom att 

användarna själva gör val eller att leverantörerna anpassar valen själva. (Van Dijk 2012, s 

230) Detta operationaliserades till: 1) Vilka språkval som finns eller vilket språk som 

dominerar på de olika kanalerna. 2) en öppen fråga för övriga egenskaper ställdes även då det 

var svårt att förutspå hur den personliga anpassningen skulle kunna se ut. 

4.5 Definition av variabler

För att göra en tydligare bild av hur variabler, insamlingsverktyg och operationaliseringen 

samspelar är dessa uppställda i tabell 2 nedan.

Tabell 2 Beskrivning av variabler och variabelvärden i insamlingsverktyg i samspel 
med operationalisering.

Variabel/
Undersökningsfråga i 
insamlingsverktyg 

Variabelvärden
i insamlingsverktyget

Koppling till operationalisering/
syfte med frågan

Land? 1) Sverige, 2) Norge, 3) Danmark, 
4) Finland, 5) Island

Detta är en absolut variabel som 
endast refererar till analysenheten 
(webbplats eller socialt medium)/
Syftet är att markera vilken 
plattform som blir undersökt. 

Organisationsform? 1) Myndighet, 2) Privatägd, 3) 
Blandad statlig och privat

Beskrivning av uppdrag: 

Syftet med att ta reda på ägande var 
att se om organisationerna har 
likvärdiga uppdrag. Denna fråga 
redovisades i resultatet mer 
genomförligt med både ägarform 
och uppdrag. 
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Variabel/
Undersökningsfråga i 
insamlingsverktyg 

Variabelvärden
i insamlingsverktyget

Koppling till operationalisering/
syfte med frågan

Har visit-organisationen en 
tillhörande applikation?

Iphone 1) Ja, 2) Nej
Android 1) Ja, 2) Nej

Frågan hör samman med 
nätverkssamhällets trend - teknisk 
konvergens.

Vilka kanaler hänvisar 
plattformen vidare till?

Ej förbestämda variabelvärden. Denna fråga identifierar vilka noder 
som finns i nätverket och vilken 
relation dessa har.
De kanaler som fanns på den 
officiella destinationsportalen 
kategoriserades som kärnnätverk. 
De kanaler som var länkade via 
övriga kanaler noterades men 
räknades inte med i kärnnätverket.

Är hemsidan responsiv 
(mobilanpassad)?

1) Ja, 2) Nej Frågan hör samman med 
nätverkssamhällets trend - teknisk 
konvergens.

Antal språk hemsidan kan visas 
på?

Anges i siffror 1 och uppåt. Frågan hör samman med 
nätverkssamhällets trend - personlig 
anpassning

Förekomst av övriga funktioner 
på hemsidan?

1) Search, 2) Kartor, 3) 
boka/online, 4) Feedback, 5) 
kalendarium, 6) dela på sociala 
medier, 7) spara mina favoriter, 8) 
annonsplats 9) övrigt (öppen 
fråga)

Tanken med frågan var att 
undersöka plattformens egenskaper 
och hur kanalen används. Detta kan 
kopplas samman med 
mulitfunktionalitet och 
kontextualitet. 

Förekomst av text och tema?
Beskrivning av tema-kategori på 
textinnehåll

Variabelvärdet blev den totala 
summan av text i siffror 1 och 
uppåt.

Förekomst av text behövs för att 
kunna se det i relation till visuellt 
innehåll och därmed kunna 
analysera kanalens kommunikativa 
förmåga. 
Tanken var att se vilka temans som 
cirkulerade på de olika 
plattformarna. Tematiseringen kom 
senare att uteslutas från studien, då 
den inte gav något tydligt resultat.

Förekomst av visuellt innehåll? 
1) Bild + tema
2) Video + tema

1) Variabelvärdet blev den totala 
summan av bild i siffror 1 och 
uppåt.
2) Variabelvärdet blev den totala 
summan av videor i siffror 1 och 
uppåt.

Förekomst av visuellt innehåll 
behövs för att kunna se det i relation 
till text innehåll och därmed kunna 
analysera kanalens kommunikativa 
förmåga. 

Publicerat av? 1) organisationen själva
2) andra organisationer
3) privatpersoner

Vem som publicerar innehåll kan 
kopplas samman med trenden om 
användargenrerat innehåll, rollen 
som förmedlare

Länkat innehåll från? 1) Organisationens egen kanal
2) Utomstående kanal

Vem som publicerar innehåll kan 
kopplas samman med trenden om 
användargenererat innehåll, rollen 
som förmedlare och 
hypermedialisation.

Övriga noteringar. En öppen fråga för att fånga upp 
egenskaper, funktioner som inte 
kunde fångas upp i den förberedda i 
insamlingsverktyget. 
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Variabel/
Undersökningsfråga i 
insamlingsverktyg 

Variabelvärden
i insamlingsverktyget

Koppling till operationalisering/
syfte med frågan

Kanalens storlek? 
Olika benämningar beroende på 
kanal:
Facebook - antal gillar
Twitter och Pintrest - antal 
followers/following
YouTube/Vimeo - antal 
prenumeranter

Anges i siffror 0 och uppåt. Syftet vara att se om kanalernas 
storlek skiljde sig stor och då kunna 
analysera om det har ett samband 
med hur kanalen används. 

På kanalen Facebook, antal inlägg 
på wall från utomstående 
organisationer?

Anges i siffror 0 och uppåt. Syftet var att se om användarna 
engagerade sig på kanalen. Detta 
kopplas till användargenererat 
material.

På kanalen Facebook, antal inlägg 
på wall från privatpersoner?

Anges i siffror 0 och uppåt. Syftet var att se om användarna 
engagerade sig på kanalen. Detta 
kopplas till användargenererat 
material.

Svarar organisationen på inlägg, 
finns dialog?

1) Ja eller 2) nej. Förekomst av dialog visar på att hur 
organisationerna förhåller sig till 
användarna om de för en 
tvåvägskommunikation eller om 
kanalen används i syfte att vara 
informativ och envägs. 

Vilket språk kommuniceras det 
på?

1) Engelska, 2) inhemska eller 3) 
både och.

Detta kopplas till personlig 
anpassning.

På kanalen Twitter/Instagram, 
vilka hashtags används?

Anges i text och radas upp. Hashtag är innehåll på kanalen som 
visar på hur organisationen 
använder kanalen. Om det nyttjas 
flitigt visar det på att de hjälper 
användare att hitta innehåll genom 
att tematisera sina inlägg. Kan 
kopplas till funktionen som 
förmedlare som innebär att de 
underlättar informations sök till 
kvalitativt innehåll och att 
sökprocessen accelererar (går 
snabbare). 

På kanalen Twitter, hur mycket 
används retweets?

Anges i siffror 0 och uppåt. Syftet var att skapa en bild av hur 
material återanvänds och om de är 
av organisationen själva eller 
utomstående/privatperson. 
Denna fråga kan kopplas till 
hypermedialisation, förmedling och 
kvalitativt innehåll. Genom att 
identifiera vart innehållet i 
Twitterflödet kommer ifrån kan 
slutsatser dras om i vilket syfte 
organisationen använder kanalen. 
Retweets från utomstående källor 
kan visa på en vilja att fylla 
kanalens innehåll med relevant 
innehåll som inte består av 
upprepande innehåll från de egna 
kanalerna. 
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Variabel/
Undersökningsfråga i 
insamlingsverktyg 

Variabelvärden
i insamlingsverktyget

Koppling till operationalisering/
syfte med frågan

På kanalen YouTube/Vimeo, hur 
många egna videoklipp är 
upplagda?

Antalet anges i siffror. Vem som publicerar innehåll kan 
kopplas samman med trenderna 
användargenererat innehåll, rollen 
som förmedlare som sedan kan 
jämföras med hur många klipp som 
är uppladdade av privatpersoner och 
utomstående organisationer.
Antalet egna upplagda videoklipp 
ger också en fingervisning om hur 
aktivt kanalen används. 

På kanalen YouTube/Vimeo, finns 
spellistor med videoklipp från 
andra organisationer?

Antalet anges i siffror. Syftet var att se om 
användargenererat innehåll förekom 
på denna kanal. 

På Pintrest, övergripande storlek 
och innehåll som:
Antal boards:
Teman på boards:
Antal likes:
Antal pins:

Antalet anges i siffror. De teman 
som förekommer anges i text.

Syftet vara att se om kanalernas 
storlek skiljde sig stor och då kunna 
analysera om det har ett samband 
med hur kanalen används. 
Teman på boards ger också 
information om vilken typ av 
innehålls som organisationen vill 
förmedla. 

Insamlingsverktyget innehåller frågor och data som sedan inte behandlats i resultatet. 

Anledningen till detta är att det i förväg var svårt att förutspå exakt vilken data som var 

relevant för att besvara frågeställningen. Den data som har redovisats i resultat och som 

analyserats är den som författarna ansett vara viktiga för att kunna besvara undersökningens 

frågeställning och syftet. Exempelvis har tema på text och bild på innehåll uteslutits ur 

analysen eftersom att det gick inte att hitta några samband med teorier om trender i  

nätverkssamhället av det resultat som framkom. 

4.6 Analys modell

Två analysverktyg användes för att analysera resultatet. För att få en bild av ett nätverk med 

högsta möjliga täthet och hur de digitala kanaler skulle kunna kategoriseras arbetades ett  

analysverktyg fram, kallat analysverktyg 1. Analysverktyg 1 har stått som mall för hur de 

nordiska ländernas digitala nätverk skulle visualiseras och analyseras, vilket förklaras i detta 

avsnitt under 4.6.1. För att se hur nätverkssamhällets trender förhöll sig till rekommendationer 

för strategisk kommunikation för sociala medier och turismbranschens förutsättningar och 

möjligheter gjordes en sammanställning av bakgrund och teori, vilket resulterade i 

analysverktyg 2 som förklaras under 4.6.2. Av denna sammanställning utkristalliserades tre 

huvudrubriker som analysen kommer att följa. I första delen analyseras nätverkens effektivitet 
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i relation till täthet, acceleration och hyperlänkar. I andra delen kommer kanalernas nyttjade  

innehåll och egenskaper att analyseras och diskuteras. I tredje delen analyseras avslutningsvis 

de nya rollerna för både användare och producenter. I analyskapitlet kommer därför strukturen 

för jämförande av resultat och analys att redovisas som följande:

 Nätverkens täthet och hypermedialisation

 Kanalernas innehåll och egenskaper 

 Nya roller för användare och producenter 

4.6.1 Analysverktyg 1 - Mall för nätverksanalys 

Ett digitalt nätverk består av noder (plattformar/kanaler: webbplatser och sociala medier som 

Facebook, Twitter m fl). De länkar som binder samman noder i ett nätverk kallas för 

relationer.

   Figur 1 är en mall för ett nätverk som har sex noder med maximal täthet som också har en 

förmåga att kontextualisera sig från varandra. De olika noderna har kategoriserats med tanke 

att de ska särskilja sig från varandra. De har olika funktioner och syften i nätverket. 

Benämningar på dessa noder är:

En basplattform: som är en portal med många funktioner, hänvisningar till fördjupad 

information eller består av djupare innehåll som en webbplats eller blogg (ex. Tumblr)

Ett socialt nätverk: som finns för att interagera och föra dialog ( ex. Facebook, Google+, 

Community)

Ett informationsnätverk: som har snabb åtkomst av nyheter (ex. Twitter)

En videokanal: som har som sin främsta funktion att samla och sprida rörlig information (ex. 

YouTube , Vimeo)

En bildkanal: som har som sin främsta funktion att samla och sprida visuellt innehåll av 

stillbilder (ex. Flickr, Flickrgroups, Instagram, Tumblr) En länk- och bildsamlarkanal: samlar 

hyperlänkar och innehållet kan kategoriseras och sorteras (ex. Pintrest)
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Figur 1 En bild av analysverktyg 1, en maximalt täthet mellan sex noder och 

kontextualisering av nodernas syfte i nätverket. 

4.6.2 Analysverktyg 2 - Mall för trender i nätverkssamhället 

Tabell 3 utgör analysverktyg 2 och är en sammanställning av bakgrund och teori som används 

som en mall för att tolka resultatet. De olika fenomenen och trenderna kan användas på olika 

ställen i analysen eftersom de påverkar varandra på olika plan. Denna överblick var viktig för 

att konstatera att nätverkssamhällets trender, strategier för sociala medier och 

turismbranschens förutsättningar och möjligheter hade samma tendenser. Tabellen påverkade 

även strukturen för analyskapitlet. 

Tabell 3 är analysverktyg 2 och en översikt av nätverkssamhällets trender i relation till  

strategisk kommunikation och turismbranschens förutsättningar och möjligheter.
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Tabell 3 Analysverktyg 2
Teori: Vad säger Van 
Dijk om trender och 
fenomen i 
nätverkssamhället

Bakgrund: Vad säger Kommunikationsstrateger om 
sociala medier

Vad säger 
Turismforskningen om 
dagens förutsättningar 
och  möjligheter  

Nätverkens täthet och hypermedialisation

Acceleration → snabbare 
tillgång till information. 
Lättillgängligt.

Hypermedialisation → 
kopplar samman innehåll. 

Öka social räckvidd genom att:
- Visa att org. är sociala på icke-sociala medier 
- tillhandahåller dela-knappar.
- Information ska finnas tillgängligt på beställning. 
Kommunikation bygger på sökfunktioner, frågor

Förändrat sökbeteende, 
hur de hittar och läser 
information.

Kanalernas innehåll och egenskaper

Teknisk konvergens

Informations överflöd  

begränsad 
uppmärksamhet → 
koncentration av medier 

Kvalitativt innehåll 

Visualisering → allt mer 
bild och video innehåll. 

Multufunktionalitet 
(utökning av egenskaper) 

Kontextualisering (göra 
skillnad på mediernas 
kommunikativa förmågor)

Personlig anpassning → 
Informationen ska passa 
till individen. 

Big Three
 
Innehåll blir allt mer visuellt. 

Informationen ska passa användarna 

Viral-spridning med gediget innehåll om speciella 
produkter.

Öka fansens engagemang:
- Skapa innehåll som inte är fokuserat på att göra 
reklam utan relationsbyggande genom att vara 
humoristiskt, känslomässigt, kontroversiellt eller 
empatiskt.

- Ökad visuell  
kommunikation i form av 
bilder och video. Minskad 
textbaserad information. 
- Nya tekniska lösningar: 
samverkande 
planeringsverktyg, sociala 
online spel, planera och 
skapa egna kulturella 
resor. 
Utvecklade 
bokningssystem.

Nya roller för användare  och producentens

User-generation → 
Användarna kan i allt 
högre grad bidra med eget 
innehåll. 

Förmedling → den 
professionella rollen 
innebär att underlätta för 
användaren att hitta 
information. 

Lag 4 – Förlängning
 

Kunder styr varumärkeskapitalet med egna 
rekommendationer. Recensioner och betygssättning 
görs av användarna. (syns tydligt med videos på 
YouTube)
Viktigt med dialog och relationer.
- visa mänsklighet genom att svara på inlägg. 
Innehåll består av professionellt och användargenererat 
material
personliga recensioner 
Marknadskommunikatörers roll är att bidra inte 
kontrollera innehåll och interaktion. 

Öka social räckvidd genom att:
- Uppdatera regelbundet.
- Använd nyckelord.
- gilla, följ, dela, interagera

Skiftad tillit från 
producent till 
användargenererat 
material. Viktigt med 
oberoende källor. 
Resenärer skapar egna 
recensioner och berättar 
om sina upplevelser.  
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4.7 Genomförande av nätverksanalys

Varje DMO-nätverks noder (digitala plattformar som webbplatser och sociala medier) har 

undersökts genom att samla in data från insamlingsverktyget. Variabeln “Vilka kanaler 

hänvisar plattformen vidare till?” resulterade i ett antal noder. Av resultatet skapades bilder för  

att visualisera nätverken. Med analysverktyg 1 som modell beräknades täthetsgraden som 

följande:

Täthet (density) = alla relationer (linjer) i ett nätverk i proportion till alla möjliga relationer,  

alltså de färdriktningar som finns i nätverket.

100% i täthet i ett nätverk med sex noder (sex plattformar) skulle beräknas som 6st x 5 

möjliga färdriktningar = 30. 100%=30. 

Har ett nätverk fem kanaler blir högsta tätheten 5x4=20. 100%=20.

I visualiseringen av nätverken för respektive land har en svart dubbelriktad relation värdet 2 

och en grå enkelriktad relation värdet 1. Därefter summeras antalet linjevärden och divideras 

med maxvärdet för att få fram en procentuell siffra på nätverkets täthetsgrad.

4.8 Genomförande av innehållsanalys

Genom insamlingsverktyget hämtades material som kategoriserades. På webbplatsen gavs 

text, bilder och videor verifikationsnummer, därefter kunde de räknas och kategoriseras. Även 

övriga funktioner noterades.

Här är exempel på hur innehållet på webbplatserna och de sociala medierna Facebook och 

Twitter blev analyserade. Samma principer applicerades på alla undersökningsobjekt. 

I figur 2 ges exempel på hur webbplatsen fått verifikationsnummer för innehåll som text, bild 

och video och hur länkar till andra noder (hänvisningar vidare till andra kanaler) i nätverket 

kan se ut. Exempel på övriga funktioner som syns på bilden är en sök och bokningsfunktion.
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Figur 2 Bild av Visit Norways webbplats som officiell destinationsportal med 

kategorisering av text, bild, video, länkhänvisningar till andra kanaler och 

övriga funktioner.

Figur 3 visar en skärmdump från Visit Norway som ger exempel på hur ett inlägg på 

Facebook kan se ut och det andra exemplet visar vart det framkommer vilka som gjort 

privatpersoner och utomstående organisationer som interagerat genom att göra inlägg på 

organisationens wall. På inlägget från organisationen syns också att innehållet är hämtat från 

en utomstående källa (www.vgtv.no).

Figur 3 Bild på ett inlägg från den egna organisationen samt en ruta där inlägg från 

andra syns.
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I figur 4, som är en skärmdump av Visit Norways Twitter-konto, syns bland annat ett 

exempel-inlägg som visar på dialog genom att tecknet @ används. Det andra exempel-

inlägget visar att organisationen infogat en bild i sitt inlägg. Det tredje exemplet på inlägg 

visar att organisationen använder sig av fler Twitter-konton och retweetar ”sig själv”.

Figur 4 Bild på Visit Norways Twitter-konto med tre exempel-inlägg.

I resultatbearbetning gjordes följande matematiska beräkningar för att få fram jämförbara 

siffror:

Genomsnittsfrekvens = Eftersom datainsamlingen hade avgränsningen 20 inlägg per sociala 

medium varierar tidsperioden. För att kunna få fram ett jämförbart tal med en 

genomsnittsfrekvens har följande formel använts: antal inlägg/antal dagar i respektive  

tidsperiod = XX/dag

Exempelvis har 20 inlägg från VisitSwedens Facebook publicerats under en tidsperiod som 

sträcker sig från 29 oktober 2012 till 19 november 2012, vilket ger 21 dgr. Beräkning: 

20st/21dgr=0,95. Genomsnittsfrekvensen på egna inlägg är att de i snitt publicerar 0,95 inlägg 

per dag.
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Andel (kvot) – För att få fram jämförbara siffror på vilken andel som vissa kategorier består av 

används procentuella beräkningar. Exempelvis är det av intresse att se andelen länkat innehåll  

från egna källor respektive utomstående källor som finns i materialet för att kunna påvisa 

graden av användargenererat innehåll.

Följande formel har använts: antal andel XX källor/total andel källor = XX%

4.9 Metodkritik

Författarna funderade i start av uppsatsskrivande kring metodval och vägde för och nackdelar 

och kom sedan fram till att en kvantitativ innehållsanalys var den mest relevanta metoden för  

att mäta förekomst av innehåll och en nätverksanalys krävdes för att kunna se och analysera 

över hur tätheten på de olika DMO-nätverken. 

En enkätstudie hade eventuellt varit aktuell om syftet hade varit att göra en receptionsstudie 

på vad besökarna/turister har för syn på de digitala nätverken, men det hade inte hade besvarat 

frågeställningen på denna undersökning. Med en kvalitativ djupintervju skulle författarna 

kunna få fram den bakomliggande aspekter kring strategi för produktion av hur nätverken är 

uppbyggda. Vilket hade varit ett bra komplement till denna studie. Det hade dock varit svårt  

att genomföra detta med alla fem nordiska länder, med tanke på språk och geografiska hinder. 

Med exempelvis en kvalitativ text/bild/innehållsanalys hade författarna kunnat gå djupare in i  

materialet och få en förståelse för hur de olika DMO möter sina besökare i nätverken, men de 

skulle dock bli en helt annan studie. De svårigheter som varit med metoden har bland annat 

varit att skapa insamlingsverktyget. De har varit klurigt och svårt att förutspå 

undersökningsfrågor, som skulle hjälpa oss att besvara studiens frågeställning. Alla frågor går 

inte att applicera på alla plattformar i nätverket och därför har mer individuella frågor skapats  

för respektive kanal. Författarna har också fått vara observanta och antecknat avvikande 

information som kan ha varit av betydelse för studien, därav skapades kategorin “övrigt” i 

insamlingsverktyget.

4.10 Validitet och reliabilitet

Under arbetets gång har uppsatsskrivarna använt sig av formeln, Begreppsvaliditet +  

Reliabilitetstest = Resultatvaliditet. Resultatvaliditeten består av kontrollen ”om det mäts som 

påstås att det ska mätas”. För att resultatvaliditeten ska vara god finns det två krav. 
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Begreppsvaliditeten måste vara god, vilket innebär att den ska överensstämma med våra 

operationaliseringar med frånvaro av systematiska fel (teoretisk definition och operationella 

indikatorer). För att argumentera för att studiens begreppsvaliditet är god har författarna 

använt sig av en strategi i form av resonemangsvaliditet. Resonemangsvaliditet kan skapas 

genom systematisk argumentation. Författarna började argumentationen genom att definiera 

frågeställningen och omformade dessa till teoretiska definitioner. Författarna 

operationaliserade exempelvis begreppen för trender i nätverkssamhället till frågor i 

insamlingsverktyget och dessa frågor definierats till studiens variabler. Reliabiliteten måste  

också vara hög och helt sakna systematiska och slumpmässiga slarvfel i exempelvis, räkning 

av data. (Esaiasson m fl. 2012, ss 55,60,61,63) För att säkerställa att data som skulle samlas in 

med insamlingsverktyget tolkats och räknats likvärdigt utan systematiska fel genomgick ett 

lands DMO-nätverk ett test av båda uppsatsförfattarna. Resultatet jämfördes och eventuella 

otydligheter i tolkning eliminerades genom att förtydliga kodningen och instruktionerna i  

insamlingsverktyget. På detta sätt har författarna eftersträvat att studien ska få ett så gott 

begreppsvaliditet och reliabilitet som möjligt för att skapa god resultatvaliditet.  

4.11 Etiska överväganden

En eventuell etisk problematik har inte varit påtaglig, då privatpersoners inlägg på de digitala  

kanalerna som skärmdumpats enbart finns i rådatamaterialet och publiceras inte i uppsatsen. 

Det är inte heller av vikt för uppsatsens resultat att veta vilka privatpersonerna har varit eller  

vilka åsikter de haft. Eftersom det skärmdumpade materialet endast redovisas via mekaniskt 

räknande, utan åsiktsregistrering, har inga etiska övervägande behövts hanterats.
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5 Resultat

I resultatavsnittet kommer först varje nordiskt lands nationella 

destinationsmarknadsföringsorganisation och deras nätverk och kanaler att redovisas. Därefter 

redovisas jämförande resultat efter analysmodellen.

5.1 Sveriges nätverk och kanaler

5.1.1 Organisationen Visit Sweden

Visit Sweden är en organisation som ägs till hälften av staten via Näringsdepartementet och 

till hälften av Svensk Turism AB (som ägs av den samlade svenska besöksnäringen). 

Organisationen har två huvudsakliga uppdrag. Först att marknadsföra Sverige internationellt 

och att marknadsföra svenska upplevelser och destinationer utomlands. I organisationens 

uppdrag ingår de dessutom att analysera genomförda insatser samt att kontinuerligt redovisa 

och rapportera hur arbetet går för organisationens ägare. (Visit Sweden 2012) 

5.1.2 Visit Swedens nätverk 

Visit Swedens kärnnätverk består av noderna: webbplatsen visitsweden.com, Tumblr, 

Youtube, Twitter, Facebook och Community of Sweden. Detta gestaltas med figur 5.

Facebook hänvisar i sin tur vidare till de egna kanalerna: Webbplats, Twitter, YouTube och 

Tumblr. Därutöver även till Svenska Institutets webbplats Sweden.se. 

Twitter hänvisar vidare till de egna kanalerna: Webbplats och Tumblr

YouTube hänvisar vidare till de egna kanalerna: Webbplats och Facebook. Därutöver även till 

Twitter-kontot @sweden och Svenska Institutets kanaler: Twitter-konto @sweden.se, 

webbplats och Facebook-konto. Den icke fungerande länken pv.webbyawards.com/ fanns 

även. 

Tumblr hänvisar vidare till de egna kanalerna: webbplats, Facebook och Twitter. 

Community of Sweden hänvisar till de egna kanalerna: webbplats, Facebook och YouTube. 

Därutöver till Twitter-kontot @sweden 
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Figur 5 – Sveriges nätverk 

Webbplattformen – Visitsweden.com

Data hämtad från webbplatsen var 20 november 2012. Webbplatsen Visit Sweden, är 

uppbyggd av både bild och text. I den övre delen av webbplattformen finns innehåll i form av 

en stor bild som fungerar som ett bildspel med olika bilder av platser i Sverige. Tillsammans 

med dessa bilder finns en liten skriven text som förklarar det bilderna visar. De finns länkar 

som har “shadow boxes” det vill säga en textruta dyker upp när pilen förs över länken och den 

läsbara informationen blir synlig. I den övre delen av webbplattformen finns funktioner 

såsom, search, val av språk, feedback, karta samt tid och datum. 

   Under bildspelet på webbplattformen finns ett kalendarium för de aktuella händelserna som 

Visit Sweden tipsar och informerar kring. Därefter följer funktioner som, deras community, 

onlinebokning, “dela” via sociala medier samt ett par annonser. Webbplattformen innehåller 

dessutom en kort text samt åtta mindre bilder med tillhörande text.

   I den nedre delen finns möjlighet att få fördjupad information kring organisationen som: 

“spara organisationens hemsida som favorit”, “nyhetsbrev prenumeration”, “beställning av 

broschyrer” och kontaktuppgifter. Slutligen finns de fyra länkar till de sociala medier som 

organisationerna använder sig av: Facebook, Twitter, Tumblr och Youtube. 
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Facebook Sverige – FB SV

Den undersökta perioden sträcker sig från 29/10 -19/11-2012. 

Denna kanalen har 66 311 likes och är skriven på engelska. De uppladdade inläggen har bland 

annat teman som: natur, mat, stad, plats, konst, jul, djur, sommar, aktivitet, inspiration och 

vinter. 

Twitter Sverige - @visitsweden TW SV

Den undersökta perioden sträcker sig från 10/11-22/11-2012.

Organisationen har på denna plattform 2530 följare och följer själva 669 andra Twitterkonton. 

De uppladdade inläggen hade bland annat temat som: jul, vinter, inspiration, natur, djur, mat,  

konst och plats. Kommentar om Twitter-kontot @sweden: Visit Sweden driver tillsammans 

med Svenska Institutet projektet ”Curators of Sweden”, där en svensk person får Twittra 

under en veckas tid. Kontot @sweden hade 67.308 followers, följer 1.104 andra konton och 

har 39.718 tweets sedan den 10 december 2011. Detta konto är dock inte inkluderat i 

kärnnätverket då den inte går att få åtkomst från Visit Swedens webbplats. 

Youtube Sverige - YT SV

Visit Swedens YouTube-kanal har 2407 prenumeranter och har själva lagt upp 142 egna 

videoklipp. 21 stycken är upplagda av andra organisationer och inkluderande i Visit Swedens 

spellistor. De uppladdade videoklippen hade teman som bland annat: modevisning, Fashion 

Week, Midsommar, inspiration, natur, mat, filmproduktion, Twitter och djur. Språket som 

används är engelska. 

Tumblr Sverige

Den undersökta perioden sträcker sig från 24/9 -15/11-2012 

Visit Sweden bloggar via kanalen,Tumblr. Ingen dialog förekommer mellan privatperson och 

organisation. Istället “gillar” och “delar” privatpersoner organisationens inlägg. Alla inlägg är 

skrivna på engelska.  De uppladdade inläggen har bland annat teman som: mat, natur, “samisk 

kultur”, skogshotell,hundspann, St Martins Day, plats, Sea Ford och “svamp plockning”. Alla 

inläggen hade mellan en till fem bilder i varje inlägg och ett inlägg hade ett videoklipp.
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Community of Sweden

Community of Sweden är en online community för både svenska och utländska Sverige-

entusiaster. Plattformen är till för att privatpersoner ska få dela deras erfarenheter av Sverige 

till varandra. Detta görs genom att privatpersonen skapar en egen profil där han eller hon kan 

lägga upp fotografier och berätta om dennes upplevelser. 

5.2 Norges nätverk och kanaler

5.2.1 Om organisationen bakom Visit Norway

Innovasjon Norge har fått i uppdrag av Närings- och handelsdepartementet att utveckla och 

underhålla den officiella reseguiden Visitnorway.com. Innovasjon Norge grundades genom en 

sammanslagning av Statens naerings- og distriktsutviklingsfond (SND), Norges Eksportråd, 

Statens Veiliedningskontor for Oppfinnere (SVO) och Norges Turistråd. (Visit Norway 2012)

5.2.2 Visit Norways nätverk

Visit Norways kärnnätverk består av noderna: webbplats, Facebook, Twitter och YouTube. 

Därutöver finns en länk till en Instagram-sida på webbplatsen som visar bilder tagna med 

haschtagen #visitnorway. Detta gestaltas med figur 6.

Facebook hänvisar enbart tillbaka till den egna webbplatsen.

Twitter hänvisar till webbplatsen visitnorway.com och till sina twitter-konton; 

@norwayinstagram, @visitnorway_no, @visitnorway_es samt deras google+ konto

YouTube hänvisar enbart tillbaka till webbplatsen visitnorway.com

Flickr hänvisar enbart tillbaka till webbplatsen visitnorway.com

Instagram hänvisar vidare till de egna kanalerna på Facebook, Twitter och Pintrest samt sin 

webbplats 
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Figur 6 – Norges nätverk 

Webbplattformen – Visitnorway.com

Webbplattformen för Visitnorway består av både bild och text. Den övre delen av 

webbplattformen består av en stor bild som växlar med flera andra, tillval som videoklipp. 

finns också. Plattformen erbjuder funktioner som: search, kartor, boka online, annonsplatser, 

väderprognoser, valutaräknare och möjlighet att beställa broschyrer. Den övre delen av 

webbplattformen hänvisar dessutom till fem övriga digitala kanaler: Facebook, Twitter,  

YouTube, Flickr och Instagram.

Resten av webbplattformen består av bilder, annonsbilder, videoklipp och en bild som växlar 

mellan sex stycken andra. Interaktionen med besökare bestod av instruktioner om att dela sina 

bilder av Norge via Instagram genom att haschtaga #visitnorway. Dessa bilder länkas då upp 

på hemsidan. Den andra interaktiva uppmaningen var att besökaren kan skapa sitt egna 

norrsken och vinna en tävling för två till Norge. Det fanns totalt 26 bildrutor och fyra videos. 

Webbplattformen avslutas med länkar under rubriken “praktiska tips och rekommendationer”. 

Det finns länkar till andra turist organisationer som: northennorway, fjordnorway, visitoslo, 
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visitbergen, regionstavanger, visittromso och visittrondheim. Totalt finns 14 olika valbara 

språk tillgängliga.

Facebook Norge – FB NO

Den undersökta perioden sträcker sig från 25/10-23/11 – 2012. 

Från webbplatsen dirigeras en svensk besökare till en svensk Facebooksida av Visit Norway. 

Totalt gillar 326 644 personer denna sida. De uppladdade inläggen hade teman som berörde: 

natur, jul, aktiviteter, norrsken, platser, kultur och interaktivitet. Inläggen med interaktivitet  

innehöll inbjudan och uppmaning till besökare att delta i tävlingar och frågeställningar om att  

haschtaga Norgebilder. Exempelvis innehöll inlägg nummer elva, interaktion i form av att  

organisationen uppmanade besökare att fylla i ett formulär. 

Twitter Norge – TW NO

Den undersökta perioden sträcker sig från 17/11-23/11-2012. 

@visitnorway har 14.368 followers och följer själva 935 andra konton. De egna publicerade 

inläggen hade teman som bland annat innehöll: jul, alla gillar Norge, plats, norrsken, sport 

och aktiviteter. Fem av inläggen innehöll haschtags, två med #ff och tre med #visitnorway. De 

fanns interaktivitet på kanalen, genom tävlingar och frågeställningar får besökare inbjudan till  

att delta. På Twitter bjuder de in att hashtaga på specifika ord för att delta. 

YouTube Norge – YT NO

Visitnorways YouTube-kanal har 1428 prenumeranter. De har lagt upp totalt 67 egna 

videofilmer och har länkat till 22 videofilmer i sina spellistor. De uppladdade videoklippen 

hade teman som: aktiviteter (fiske och vandra), norrsken, natur, platser, boende. Dessa 

videofilmer var av trailer-form (korta videoklipp med bakgrundsmusik och ibland 

berättarröst). De fanns även egna videobloggar där utländska turister dokumenterat sina resor 

genom Norge. Det språk som användes var Engelska.

Flickr Norge

VisitNorway använder denna kanal enbart som en grupp och laddar själv inte upp några bilder 

utan allt innehåll är användargenererat. Antalet medlemmar är 676 st. Antalet fotografier är  

15189 st. Det språk som de kommunicerar på är Engelska. 
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Instagram Norge

Visit Norways Instagram-kanal har 2336 följare och följer själva 835 stycken. Totalt är 98 

bilder tagna. De uppladdade bilderna har inslag av teman som: platser (träd, gata, park, 

hamnen, ishotel), natur (berg, solnedgång, vatten, norrsken) och aktiviteter, (skidåkning, 

hundsläde) och saker som visitnorways statyett av webawards. De hashtags som används är 

#visitnorway (på alla inlägg), fyra stycken #visitoslo, tre stycken #northennorway, tre stycken 

northenlights och enstaka #sunset, #lofoten, #midnightsun, #mountains, #fishy. Det 

förekommer kommentarer på bilderna men inga svar från visitnorway. Språket som används 

är Engelska. 

5.3 Danmarks nätverk och kanaler

5.3.1 Organisationen Visit Denmark

WebbplattformenVisit Denmark är en organisation som ägs av staten och ligger under ett 

departement med en minister som styr över turismen. (Gitte Friberg 2012). Organisationen 

marknadsför Danmark som destination för både affärsresande och privatpersoner. 

VisitDenmark har en direktör och en styrelse. Huvudkontoret i Köpenhamn driver 

organisationen tillsammans med marknadskontor i Sverige, Tyskland, Finland, Norge, 

Storbritannien, USA, Italien, Nederländerna och Asien (Japan). Visit Denmark AB i Sverige 

har som primärt uppdrag att marknadsföra Danmark som en destination till syfte att locka fler 

turister. Tanken är att dessa aktiviteter genererar positiva effekter på de danska samhället 

såsom ökande sysselsättning och ökade intäkter. (Visit Denmark 2012)

5.3.2 Visit Denmarks nätverk 

VisitDenmarks kärnnätverk består av noderna: webbplatsen visitdenmark.com, Facebook, 

Twitter, YouTube och en Flick group. Detta gestaltas med figur 7.

Facebook hänvisar tillbaka till webbplatsen.

Twitter-kanalen @GoVisitDenmark hänvisar till webbplatsen och Facebook.

YouTube hänvisar tillbaka till webbplatsen.

Flickr group hänvisar tillbaka till webbplatsen.
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Figur 7 – Danmarks nätverk 

Webbplattformen – Visitdenmark.com

Webbplattformens övre del innehåller en bild som växlar med fem andra, alla bilderna har en 

tillhörande text. Denna övre delen av hemsidan erbjuder funktioner som: search, val av språk, 

karta, länkar med information som exempelvis, “övernattning”, “att göra” och “planera resa”. 

De finns länkar till de sociala kanaler som organisationen använder såsom, Facebook, Twitter, 

Flickr och Youtube. Webbplatsen består därefter av elva shadowboxes med tillhörande text. 

Sedan finns funktioner som, nyhetsbrevsprenumeration, onlinebokning och Facebook 

applikation. Webbplatsen nedre del består av länkar, “vi rekommenderar”, “populärt” och 

“värt att veta”. Sedan följer sju bilder som inte är shadowboxes. Totalt finns de nitton bilder i 

olika storlekar på webbplatsens förstasida och två mindre texter. Visit Denmark har arton 

valbara språkalternativ. 

Facebook Danmark - FB DK

Den undersökta perioden sträcker sig från 31/10-22/11-2012.

Kanalen har 82 883 likes. De uppladdade inläggen hade teman som: inspirera, plats, stad, 

natur, historia, mat, barnanpassat, aktivitet och konst. Denna kanal är skriven på engelska. 
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Twitter Danmark - TW DK

Den undersökta perioden sträcker sig från 14/11-22/11-2012. 

På Twitter har organisationen 5911 följare och följer själva 610 andra Twitteranvändare. De 

publicerade inläggen hade teman som: plats, sport, aktivitet, konst, natur, utveckling, stad, 

inspiration och mat. På Twitter bjuder de in att hashtaga på specifika ord för att delta. 

Youtube Danmark - YT DK 

Denna kanal har 95 prenumeranter och totalt har organisationen lagt upp 73 egna videoklipp. 

Inga spellistor förekommer. De uppladdade videoklippen hade teman såsom: aktivitet, sport, 

inspirera, utveckling, natur, konst, plats, mat, barnanpassat, historia och musik. Det språk som 

används är, engelska. 

Flickr Danmark

VisitDenmark använder Flickr som en grupp. Användare kan själv ladda upp egna bilder via 

kanalen. 

5.4 Finlands nätverk och kanaler

5.4.1 Organisationen Visit Finland 

Visit Finland ägs av Arbets- och näringsministeriet. Organisationen har i uppdrag att 

marknadsföra Finlands turism. Turistbyrån sammarbetar med ministerier, resebranschen, 

transportföretag och finländska regioner. Samarbetet kan bestå av forskning, 

produktutveckling och fritidsturism från utlandet. Organisationens målgrupp är länder som: 

Storbritannien, Ryssland, Tyskland, Frankrike, Spanien, Italien, Nederländerna, Sverige, 

USA, Kina, Japan och Indien.” (Visit Finland 2012) 

5.4.2 Finlands nätverk 

Finlands kärnnätverk består av noderna: webbplatsen visitfinland.com, Facebook, Twitter, 

YouTube, Flickr och Pintrest. Detta gestaltas med figur 8.

Facebook hänvisade tillbaka till webbplatsen samt till en Flickr group.
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Twitter hänvisade tillbaka till webbplatsen. 

YouTube hänvisade tillbaka till webbplatsen. 

Flickr hänvisade tillbaka till webbplatsen.

Pintrest hänvisade inte till någon annan kanal. 

Figur 8 – Finlands nätverk 

Webbplattformen – Visitfinland.com

Visit Finlands webbplattform är uppbyggd med mer bilder och mindre mängd text. 

Webbplattformen liknar en blogg, där varje bildbox länkar vidare till en artikel. Den övre 

delen av webbplattformen visar en stor bild som växlar mellan två andra. Förs musen över 

bilderna tillkommer text. I den övre delen av hemsidan kan man även välja mellan nio olika 

språk. De finns också övriga funktioner som: search, feedback och karta. Därefter innehåller 

webbplattformen kategorien “Whats hot”, som innehåller sex stycken bildboxar med 

tillhörande text som syns då datamusen förs över bilden. Till “About Finland” finns en 

tillhörande bild och tillhörande text. Sedan följer kategorier såsom, “destinations” och 

“seasons” med fyra bildboxar på respektive kategori, med tillhörande text som syns då 
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datamusen förs över bilden. Därefter följer en del på webbplattformen som består av tre 

stycken bildboxes under temat “themes” 

I den nedre delen av webbplattformen under temat “quick links” finns fyra bildboxar. De finns 

även Facebook - widget och tagbox och funktionen, reseplaneraren och tre sponsrade länkar 

med bild och text. Längs ner finns de fem länkar till de sociala kanaler organisationen 

använder sig av: Facebook, Twitter, YouTube, Flickr och Pintrest.

Webbplattforrmens förstasida innehåller en välkomsttext och ett bildspel med tre olika bilder 

och texter. Utöver detta finns 18 st bildboxar där en shadowbox med text dyker upp när 

datamusen förs över bilden. Tema på dessa 18 boxar är: aktiviteter (skidåkning, hundsläde) 

natur (årstider, djur, norrsken), plats, kultur och jul.

Facebook Finland – FB FL

Den undersökta perioden sträcker sig från 10/10-23/11-2012. 

Visit Finlands Facebook-kanal “I wish I was in Finland” gillas av 138.162 personer. De teman 

som de publicerade inläggen berörde var: aktiviteter (plocka svamp, fiske, hundsläde), natur 

(norrsken, vinter, snö), mat, mode (Marimekko), plats och kultur. Språket som används på 

Facebook är Engelska.

Twitter Finland – TW FL

Den undersökta perioden sträcker sig från 25/10-22/11-2012 

Visitfinlands twitterkonto @OurFinland har 6511 följare och följer själva 383 andra konton. 

De teman som inläggen berörde var: aktivteter, mat, kultur, jul, boende, resa, information om 

ny app, konst (musik) och natur. De hastags som användes var #Finland 13ggr, #Helsinki 

4ggr, #Lapland 2ggr och Christmas 1ggr. Språket som användes var Engelska.

YouTube Finland – YT FL

Kanalen har 1818 prenumeranter. Organisationen har totalt laddat upp 62 egna videoklipp. De 

har inte länkat några utomstående videoklipp till sin kanal. Innehållet på de senaste 20 

uppladdade videoklippen under kategorin “flöde” berör teman som: natur, kultur, aktivitet,  

platser samt en trailer för den nya visitfinland-hemsidan som lanserades i maj 2012. Tre av 

videoklippen fanns översatta till både franska versioner och italienska versioner annars var 

språket som användes Engelska.
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Flickr Finland

Totalt har organisationen lagt upp 579 stycken egna bilder och fem stycken videos. De har 

delat in bildmaterialet i 27 olika sets (kataloger). Av de senast 20 uppladdade bilderna under 

kategorin “flöde” innehöll tema: mat (fyra st) och plats (16 st). Under fliken “favorits” har 

organisationen lagt in bilder från utomstående privatpersoner. Språket som används är 

engelska. 

Pintrest Finland

VisitFinlands Pintrest-konto hänvisar inte vidare till någon annan kanal i presentationen, 

däremot länkar 19 av 20 bilder tillbaka till visitfinland.com. Temat på bilderna och texten är:  

Natur, mat, kultur och aktivitet. Antal följare är 406 och organisationen följer själva 85 andra 

användare. Profilen har 14 boards, har gillat 48 bilder från utomstående källor och har totalt 

pinnat 309 bilder. Fem av bilderna var om pinnade en till två gånger. 

5.5 Islands nätverk och kanaler

5.5.1 Organisationen Visit Iceland

Webbplatserna Visit Iceland och Inspired by Iceland tillhandahålls av organisationen Promote 

Iceland som är “ett offentligt-privat partnerskap som har till syfte att förbättra de 

konkurrensmässiga ställningar inom den isländska industrin på utländska marknader och 

stimulera den ekonomiska tillväxten genom ökad export”. Inspired by Iceland är en av landets 

hittills största satsningar på en kampanj att marknadsföra Island utomlands. (Islandsstofa 

2012)

5.5.2 Islands nätverk 

Visit Icelands kärnnätverk består av: webbplatsen visiticeland.com, webbplatsen 

Inspiredbyiceland.com, Facebook, Twitter, Vimeo och Tumblr. Detta gestaltas med figur 9.

Webbplatsen Inspiredbyiceland.com hänvisar vidare till: Facebook, Twitter, Vimeo och 

Tumblr.

Facebook hänvisar till webbplatsen inspiredbyiceland.com, Twitter och Tumblr.
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Twitter hänvisar enbart tillbaka till webbplatsen inspiredbyiceland.com.

Vimeo hänvisar enbart tillbaka till webbplatsen inspiredbyiceland.com.

Tumblr hänvisar till webbplatsen inspiredbyiceland.com, Twitter och Facebook 

Figur 9 – Islands nätverk  

 

Webbplattform 1 – VisitIceland.com

Webbplattformen, Visit Iceland, är uppbyggd till största del av text, då det endast finns en 

bild. Den övre delen av webbplattformen visar en stor bild som växlar med elva andra. Alla 

bilder har en tillhörande text. I mitten av webbplattformen finns tre mindre texter. Funktioner 

som search, karta och val bland tolv olika språk. Det finns flera länkar för information, länkar 

till videos och kartor. I nedre delen av webbplattformen finns 22 länkar kring övrig 

information om Island varav 7 är länkar till andra lokala DMO. Organisationen länkar vidare 

till: Inspired By Iceland, via en flik i högerkant av webbplattformen. Webbplattformen 

innehåller totalt fyra olika texter och de är alla länkade av organisationen själva. Texterna 

kategoriseras under teman som: plats, natur och aktivitet. Webbplattformen länkar vidare till  

lokala turistbyråer i landet. Webbplattformens utseende är vit och grå.
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Webbplattform 2 – Inspiredbyiceland.com

Webbplattformen, Inspired By Iceland, är uppbyggd till största del av bilder, och den liknar en 

blogg. Den övre delen av webbplattformen visar en stor bild och en text. Funktionen “dela på 

sociala medier” finns också på webbplattformens övre del. Webbplattformen fortsätter 

innehålla bilder med tillhörande text.Totalt på hela webbplattformen finns de 28 bilder med 

tillhörande text, tio stycken bara bilder och en text. Utspritt över hela webbplattformen finns 

de totalt 35 fönster som innehåller nyhetsflöde rån Facebook och Twitter. Sex stycken fönster 

hänvisar till Facebook och 29 stycken hänvisar till Twitter. I nedre delen av webbplattformen 

finns funktionen “prenumeration av nyhetsbrev”. Inspired By Iceland, länkar vidare till sina 

kanaler på Facebook, Twitter, Vimeo och Tumblr. Webbplattformen innehåller ett språk, 

engelska. Texterna och bilderna kategoriseras under teman som: jul, natur, musik, inspiration, 

konst, Viggo Mortensen och aktivitet. 

Facebook Island – FB IS

Den undersökta perioden sträcker sig från 27/11-12/12-2012. 

Organisationen Promote Iceland driver kampanjen, Inspired By Iceland och landets kanal på 

Facebook går under kampanjnamnet, Inspired By Iceland. Totalt har kanalen 76 596 stycken 

likes. De 20 stycken uppladdade inläggen hade teman som: jul, julaktivitet, plats, natur, musik 

och deltagande/tävling. 

Twitter Island – TW IS

Den undersökta perioden sträcker sig från 22/11-12/12-2012. 

Organisationen har på denna kanal 7058 följare och följer själva 357 andra Twitterkonton. 

Teman som fanns i de 20 uppladdade inläggen var: jul, deltagande i tävling, julaktivitet, natur,  

musik, norrsken och plats. Inget inlägg innehöll #Hashtag. 

Vimeo Island

Vimeo är, som Youtube, en videokanal. Kanalen har 1.040 followers och following 28 andra 

vimeoprofiler. Organisationen har totalt 324 uppladdade videoklipp. De 20 videoklippen var 

alla av samma karaktär, med temat musik. Först efter cirka ett år tillbaka fanns de en mer 

varierande frekvens av olika teman på inlägg. I videoklippen kommunicerar man på engelska 

men texten som hör till videoklippen förekommer ibland på isländska. 
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Tumblr Island

Inspired By Iceland använder Tumblr som en bildblogg. De uppladdade inläggen innehöll 

teman som bland annat: natur och konst. Mer specifikt med “natur” innehöll inläggen: hav, 

fyr, berg, grotta, slätt, vattenfall, vinter, vy, hus, dal, is, “ökenliknade” och äng. Alla inläggen 

innehöll bilder. Alla inlägg med undantag för ett, länkade till utomstående källor. Island 

använder kanalen på ett likande sätt som Flickr fungerar. På denna kanal skrevs inläggen på 

engelska. 

5.6 Jämförande resultat 

I detta avsnitt lyfts jämförande resultat fram i enlighet med analysmodellen.

5.6.1 Resultat – Nätverkens täthet och hypermedialisation 

Nätverkens täthetsgrad

I tabell 4 presenteras nätverkens täthetsgrad som visar att endast Sverige har en täthetsgrad 

över 50% resterande nordiska DMO ligger på en täthetsgrad mellan 30%-43%. 

Tabell 4 Nätverkens täthetsgrad

Nätverkens täthetsgrad Sverige Norge Danmark Finland Island

Antal kanaler i kärnnätverket 6 6 5 6 6

Antal möjliga relationer i kärnnätverket 30 30 20 30 30

Antal nyttjade relationer i kärnnätverket 
Dubbelriktad relation = 2
Enkelriktad relation = 1

10x2=20
1x1=1
S:a 21

5x2=10
2x1=2
S:a 12

3x2=6
2x1=2
S:a 8

4x2=8
1x1=1
S:a 9

5x2=10
3x1=3
S:a 13

Kärnnätverkets täthetsgrad 70,00% 40,00% 40,00% 30,00% 43,33%

Länkbarhet vidare till regionala och lokala destinationsportaler 

Sverige – presenterar olika länder men har inga länkhänvisningar till andra 

destinationsportaler synliga på webbplattformen 

Norge – hänvisar ut till landets olika destinationer på webbplatsens förstasida genom 

hyperlänkar till fem olika webbadresser bland annat till visitoslo.com och visitbergen.com. 

Det går att komma åt fler destinationsportaler på undersidan ”Where to go” genom kartsök-

funktion och olika tema eller regions val.

Danmark – hänvisar vidare först till undersidor på webbplatsen genom länken ”lokala 

turistbyråer” i länkboxen ”värt att veta”. På undersidan kan användaren sedan se 167 olika 

destinationsorganisationer som har sin respektive undersida. På vissa av dessa finns det 
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hänvisningar vidare till en separat destinationsportal som exempelvis visitcopenhagen.com 

och visitnordsjaelland.com andra undersidor ger endast information om turistbyråernas 

öppettider och kontaktuppgifter. Det finns en länk högre upp på förstasidan som också heter 

”värt att veta” men går användaren via den blir det kan han eller hon inte hitta samma 

information. Personen kan enbart leta efter en destination i taget genom en kartsök-funktion 

och inga lokala destinationsportaler går att hitta.

Finland – presenterar fyra huvudområden på olika undersidor, där det finns länklistor på olika 

destinationsportaler som relaterar till området. Totalt fanns 53 länkar på respektive undersida. 

Island – har på sin webbplats visiticeland.coms förstasida länkar till sju destinationsportaler 

bland annat visitrekjavik.is och westiceland.is. Webbplatsen inspiredbyiceland.com har inga 

direkta länkhänvisningar vidare till andra destinationsportaler. 

5.6.2 Resultat – Kanalernas innehåll och egenskaper 

Anpassning till tekniska konvergenstrender

I tabell 5 presenteras resultat som visar hur de nordiska nationella DMO har anpassat sig till 

den tekniska konvergensen. Resultatet visar att mobilapplikationer fanns för Sverige, Norge, 

Danmark och Island. Sveriges applikation vänder sig dock inte till turister utan är mer inriktad 

på andra branschintressenter som kan vara intresserade av att vara medveten om 

organisationens aktiviteter. Den danska applikationen fanns enbart i tysk-/danskversion och 

Island hade en applikation för Inspired by Island. 

Tabell 5 Anpassning till tekniska konvergenstrender
Teknisk konvergens Sverige Norge Danmark Finland Island

Är webbplatsen responsiv? Nej Ja Ja Ja Nej/Ja*

Finns en applikation Ja* Ja Ja * Nej Nej/Ja*

Tabell *Av de fem nordiska länderna visade det sig att alla utom Sverige hade 

responsiva webbplatser. Islands visiticeland.com var inte responsiv, däremot 

var webbplatsen inspiredbyiceland.com det.   

68



Aktivitet på Facebook, Twitter och YouTube  

I tabell 6 presenteras hur aktiva organisationerna har varit på att göra inlägg på Facebook. 

Siffrorna visar att Island hade högst frekvens av egna inlägg 7-8/vecka i snitt 1,11/dag medan 

Finland hade lägst frekvens av egna inlägg med 2-4/vecka (i snitt 0,46/dag). 

Tabell 6 Aktivitet på Facebook 

Facebook Sverige Norge Danmark Finland Island 

Period 29/10-19/11
(21 dgr)

25/10-23/11
(29 dgr)

31/10-22/11
(22 dgr)

10/10-23/11
(44 dgr)

27/11- 
12/12
(16 dgr)

Frekvens på inlägg i genomsnitt: 6-7/vecka
0,95/dag

3-5/vecka
0,69/dag

5-8/vecka
0,91/dag

2-4/vecka
0,46/dag

8/vecka
1,25/dag

I tabell 7 presenteras hur aktiva organisationerna har varit på att göra inlägg på Twitter. 

Siffrorna visar att Norge hade flest egna inlägg på Twitter med ett snitt på 3,33/dag medan den 

med minst egna inlägg var Finland med ett snitt på 1,4/dag. 

Tabell 7 Aktivitet på Twitter 
Twitter Sverige Norge Danmark Finland Island 

Period 10/11-20/11
(10 dgr)

17/11-23/11
(6 dgr)

14/11-22/11
(8 dgr)

25/10-22/11
(28 dgr)

22/11-12/12
(20 dgr)

Frekvens på egna inlägg 0-5/dag
snitt: 2/dag

0-9/dag
snitt: 3,33/dag

0-4/dag
snitt: 2,5/dag

0-3/dag
snitt: 1,4

0-2/dag
snitt: 1/dag

Tabell 8 visar att Sverige har flest egna uppladdade videoklipp på YouTube med 142 st. Minst 

videoklipp har Finland med 62 st. 

Tabell 8 Aktivitet på YouTube
YouTube  Sverige Norge Danmark Finland 

Totalt antal uppladdade egna video-klipp 142 67 73 62

Hyperlänkar – Innehållets ursprung på Facebook 

Tabell 9 redovisar hur mycket av innehållet på Facebook som hämtas från egna kanaler och 

vilka kanaler i jämförelse med utomstående kanaler. Resultatet visar att inläggen på Facebook 

har en blandad kompott med både egna och utomstående källor. Det framkommer tydligt att  

respektive DMO-webbplats är en vanlig grundläggande källa när organisationen hämtar 

information från de egna kanalerna. Alla länderna länkar 10-35% av inläggens innehåll från 

sina nationella destinationsplattformar. Norge använde till 50% innehåll från utomstående 
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källor och 45% från egna källor. Övriga kanaler som används för att infoga innehåll till 

Facebook var: Tumblr, andra Facebook-konton och applikationer som tävlingsformulär, 

Twitter och YouTube. Sverige var det enda landet som använde mer än 50% av innehåll från 

utomstående källor till sina inlägg. 

Tabell 9 Hyperlänkar – innehållets ursprung 
Länkat 
från...

SV FB NO FB DK FB FL FB IS FB

Egna källor 6st = 30% 9st = 45% 4st = 20% 5st = 25% 9st = 45%

Varav  3st  fr webbplats 
3st fr Tumblr 

7st fr webbplats 
1st fr FB/no
1st fr FB/app

2st fr webbplats 
1st fr Twitter
1st fr FB/app

4st fr webbplats 
1st fr YouTube 

9st fr webbplats 
Insp.By.Ice.

Utomstående 
källor

13st = 65% 10 st = 50% 6 = 30% 5 = 25% 3 = 15%

Hyperlänkar - innehållets ursprung på Twitter 

Tabell 10 redovisar hur mycket av innehållet på Twitter som hämtas från egna kanaler och 

vilka kanaler i jämförelse med utomstående kanaler. Resultatet visar att på Twitter använder  

sig Sverige och Norge av Facebook som en källa för innehåll. Island hämtar återigen mycket 

av sitt innehåll från webbplatsen Inspired by Island. Både Danmark och Finland länkar till 

största del allt sitt innehåll från utomstående källor som kan bestå av nyhetsartiklar,  

evenemangsorganisationers nyheter, bloggar, företagssidor eller andra 

destinationsorganisationers information. Riktningen i Sverige och Norges nätverk på 

informationsflödet går från webbplatsen till Facebook till Twitter.  

Tabell 10 Hyperlänkar - Innehållets ursprung på Twitter  
 Länkat 
från...

SV TW NO TW DK TW FL TW IS TW

Egna källor 9st = 45% 10st = 50% 0st = 0% 1st = 5% 9st = 45%

Varav egna 
källor 

6 fr Facebook
2 fr Hemsidan
2 fr Tumblr 

9 fr Facebook
1 fr Instagram 

1 fr webbplats 9 fr webbplats 
Insp.By.Ice.

Utomstående 
källor

8
40%

0
0%

17
85%

19
95%

5
25%
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Retweets

Ett annat sätt att fylla Twitterflödet med innehåll är att använda sig av funktionen Retweet  

(RT). I  tabell 11 visar resultatet att Finland har använt denna funktion mer än de andra 

länderna. Majoriteten av Finlands Retweets kommer från utomstående organisationer som i 

likhet med ovan består av lokala och regionala destinationsorganisationer och nyhetsartiklar, 

allt som kan vara av intresse för den som vill besöka Finland. Övriga länder använder inte 

denna funktion i någon större utsträckning. Sverige retweetar både utomstående 

organisationer och privatpersoner. Norge retweetar mest från egna Twitterkonton.

Tabell 11 Retweets
Antal RT SV TW NO TW DK TW FL TW IS TW

Totalt
i snitt:

18 st
1,8/dag

9 st
1,5/dag

1 st
0,125/dag

100 st
3,571/dag

1 st
snitt: 0,05/dag

Fr utomstående 
organisation

10 st = 55,6% 0 st = 0% 0 st = 0% 99 st = 99% 0 st = 0% 

Fr privatperson 8 st = 44,4% 1 st = 11,1% 1 st = 100% 1 st = 1% 1 st = 100%

Fr egna konton 0 = 0% 8  st = 88,9% 0 st = 0% 0 st = 0% 0 st = 0%

Visuellt innehåll 

I tabell 12 visas kanalernas grad av visuellt innehåll. Med andra ord hur mycket bilder och 

videor som förekom. Kanalernas med 50% eller mer  visuellt innehåll graderas som högt 

visuellt innehåll. Kanaler med mindre än 50% visuellt innehåll graderas som låg. Mer än 

hälften av kanalerna i varje lands nätverk innehöll till hög grad visuellt innehåll. Den kanal 

som återkommande inte var visuell var Twitter. 

Resultatet visar att alla DMO använder visuellt innehåll i hög grad på en majoritet av sina 

kanaler i nätverket. Den kanal som hade lägst visuellt innehåll var Twitter, vilket var 

gemensamt för alla DMO. 
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Tabell 12 Visuellt innehåll 
Visit Sweden Visuellt innehåll Visuell grad 

Webbplats 2 text , 9 bildrutor Hög

Facebook 20 av 20 inlägg Hög

Twitter 2 av 20 inlägg Låg

YouTube 20 av 20 inlägg Hög 

Tumblr 20 av 20 inlägg Hög

Community of Sweden Kanalens funktion är att användare ska ladda upp egna bilder Hög

Antal kanaler i nätverket som i hög grad nyttjar visuellt innehåll: 5 av 6   

Visit Norway Visuell grad 

Webbplats 29 text, 26 bild, 4 video Hög

Facebook 15 av 20 inlägg med visuellt innehåll Hög 

Twitter 5 av 20 inlägg med visuellt innehåll Låg

YouTube 20 av 20 inlägg med visuellt innehåll Hög

Flickr group Flickr är en bildkanal till för att ladda upp bilder Hög

Instagram Instagram är en bildkanal till för att ladda upp bilder Hög

Antal kanaler i nätverket som i hög grad nyttjar visuellt innehåll: 5 av 6   

Visit Denmark Visuell grad 

Webbplats 2 text, 19 bilder Hög

Facebook 18 av 20 inlägg med visuellt innehåll Hög

Twitter 5 av 20 inlägg med visuellt innehåll  Låg

YouTube 20 av 20 inlägg med visuellt innehåll Hög

Flickr group Flickr är en bildkanal till för att ladda upp bilder Hög

Antal kanaler i nätverket som i hög grad nyttjar visuellt innehåll: 4 av 5

Visit Finland Visuell grad 

Webbplats 18 st bilder med tillhörande textrutor Hög

Facebook 20 av 20 inlägg med visuellt innehåll Hög

Twitter 2 av 20 inlägg med visuellt innehåll Låg

YouTube 20 av 20 inlägg med visuellt innehåll Hög

Flickr Flickr är en bildkanal till för att ladda upp bilder Hög

Pintrest Pintrest är en bildkanal där bildlänkar samlas på kontot. Hög

Antal kanaler i nätverket som i hög grad nyttjar visuellt innehåll: 5 av 6

Visit Iceland Visuell grad 

Webbplats 1 4 text, 1 bild Låg

Webbplats 2 1 text, 28 bilder med tillhörande text, 10 bilder Hög

Facebook 12 av 20 inlägg med visuellt innehåll Hög

Twitter 3 av 20 inlägg med visuellt innehåll Låg

Vimeo 20 av 20 inlägg med visuellt innehåll Hög

Tumblr 20 av 20 inlägg med visuellt innehåll Hög

Antal kanaler i nätverket som i hög grad nyttjar visuellt innehåll: 4 av 6
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5.6.3 Resultat – Nya roller för användare och producenter

Jämförande resultat för användargenererat innehåll och interaktivitet 

Användargenererat innehåll används av de nordiska DMO's plattformar som följande:

Sverige – På kanalen Community of Sweden uppmanas turister att berätta om sina 

upplevelser med hjälp av bild och text. På YouTube-kanalen visas 21 stycken videos skapade 

av utomstående personer eller organisationer i kanalens spellistor.

Norge  – Webbplatsen visitnorway.com använder hashtags från Instagram för att visa bilder 

från användare på en undersida. På YouTube-kanalen finns spellistor med videos utomstående 

källor och på Flickr groups används enbart användargenerat bildmaterial. 

Danmark – Använder Flickr groups som en kanal där användargenerat innehåll dominerar.  

Finland  – Har ingen kanal som har direkt användargenererat innehåll. 

Island  – Använder användargenererat innehåll till främst på Tumblr där bilder hämtas från 

andra Tumblranvändare eller via bildkanaler som Flickr. 

Alla länder utom Finland har således 1-2 kanaler i kärnnätverket som använder sig av 

användargenerat innehåll. Finland har dock en Flickr group som ligger utanför kärnnätverket. 

På Norges och Danmarks  Twitter-konton finns inlägg med uppmaningar till interaktivitet 

genom att be användarna att delta i tävlingar eller ansluta inlägg med hashtag-funktionen. 

Dialog

Tabell 13 visar vilken förekomst av dialog på Facebook och Twitter som finns. Resultatet 

visar att både Facebook och Twitter används för att föra dialog. Aktivast med @-funktionen 

var Danmark. 

Tabell 13 Förekomst av dialog på Facebook och Twitter 
Dialog Sverige Norge Danmark Finland Island 

På Facebook Ja Ja Ja Ja Ja

På Twitter Ja Ja Ja Nej* Ja

Antal inlägg med @-funktion
i snitt:

3 st
0,3/dag

7 st 
1,2/dag

17 st
2,1/dag

0 st 
0/dag

2 st
0,1/dag

*Ett återbesök 2012-12-31 på Finlands Twitter-konto @OurFinland visade dock att utanför  
utvald period fanns dialog. 
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Användarnas aktivitet 

Aktiviteter i form av inlägg på Facebook-wall från utomstående organisationer eller 

privatpersoner. 

Tabell 14 visar att på Facebook finns det möjlighet för både utomstående organisationer och 

privatpersoner att göra inlägg på de nordiska DMOs vägg. Detta utnyttjas flitigt i både 

Danmark och Finland. Alla länder har privatperson som till största del använder denna 

funktion.   

Tabell 14 Användarnas aktivitet 
Facebook Sverige Norge Danmark Finland Island 

Totalt antal fr utomst. 
org. el privatpers.

38 st
snitt: 1,81/dag

19 st
snitt: 0,66/dag

96 st
snitt: 4,36/dag

137 st
snitt: 3,11/dag

44 st
snitt: 2,75/dag

Varav 
fr utomstående org.

1 st = 2,6% 1 st = 5,3% 0 st = 0% 14 st = 10,2% 13 st = 29,5%

Varav fr 
privatpersoner 

37 st = 97,4% 18 st = 94,7% 96 st = 100% 123st = 89,8% 31 st = 70,5%

Personlig anpassning

I tabell 15 redovisas vilket språk som används på Facebook, Twitter och YouTube. Resultatet 

visar att Norge var det enda landet som hade en personligt anpassad Facebook-kanal kopplad 

till webbplatsen, de övriga länderna hänvisade till en Internationell sida på engelska. 

Tabell 15 Språk på Facebook, Twitter, YouTube
Språk Sverige Norge Danmark Finland Island 

På Facebook Engelska Svenska Danska, 
Engelska
1 spanskt 
inlägg

Engelska Engelska

På Twitter Engelska Engelska Engelska Engelska
3 inlägg på 
tyska och 
finska?

Engelska

På YouTube
(Vimeo)  

Engelska Engelska Engelska Engelska, 
Franska,
Italienska, 
Kinesiska

(Vimeo, 
Engelska och 
Isländska)
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6 Analys och diskussion

I detta kapitel kommer analysen att delas in i tre avsnitt i enlighet med analysmodellen.

6.1 Analys – Nätverkens täthet och hypermedialisation

Täthet

För att möta dagens utmaning om allt snabbare och lättillgängligt innehåll skulle en hög täthet  

hos nätverkets relationer vara en tänkbar lösning. Hos majoriteten av de nationella DMO-

nätverken låg täthetsgraden under 50% endast Sverige hade 70% i täthetsgrad. Vilket 

försvårar för den användare som vill ta sig vidare från kanal till kanal för att hitta den 

information eller plattform som passar en bäst. Skulle exempelvis en användare, av ren 

tillfällighet, råka på Visit Finlands filmer via YouTube så finns det ingen direkt länk till deras 

Facebook-sida där han eller hon har möjlighet att dela sina upplevelser av Finland med andra 

Finland-entusiaster. Det blir istället i två steg där besökare måste gå via webbplatsen för att  

hitta vidare till en annan av de sociala kanalerna och därmed en längre och långsammare 

sträcka att färdas i nätverket. Det är inte alltid säkert att en potentiell resenär tar sig in via  

destinationsportalen för att söka information. Ju fler dubbelriktade relationer som finns i 

nätverket desto snabbare kan en användare orientera sig i nätverket. När nätverken 

undersöktes upptäcktes även kanaler utanför kärnnätverket vilket försvårar ännu mer för en 

användare att ta sig runt. Det är förståeligt om en DMO inte alltid hänvisar till alla kanaler  

och konton överallt om de har väldigt många kanaler och konton i sitt nätverk eftersom det då 

förlorar sin funktion enlighet med trenden om att en användare har en begränsad 

uppmärksamhet och kan inte ta till sig allt (Van Dijk 2012). Det gör att nätverket endast kan 

ha ett begränsat antal kanaler i nätverket och att organisationerna bör undvika att det blir en 

djungel av plattformar som användaren inte tar sig igenom.

Länkbarhet till andra DMO

De nationella DMO har möjlighet att via sina webbplatser hänvisa vidare till regionala och 

lokala DMO. De kan även marknadsföra privata företag och påverka trafiken till dessa. I 

planeringsprocessen av att sätta ihop sin resa är det viktigt att kunna komma åt all möjligt  

information om olika destinationer som resenären kan tänkas vilja åka. De nationella 

destinationsportalerna kan vara en ingångsportal för resenärer som söker sig till olika delar av 

landet. De länder som hade länkat vidare till andra DMO i landet var: Norge, Danmark, 
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Finland och Island. Sverige presenterar olika delar av landet men hänvisar inte vidare till  

andra lokala DMO-webbplatser. Att Sveriges saknar den hänvisningen går emot lagen om 

nätets små världar – det blir helt enkelt inte möjligt att ta sig vidare i till andra nätverk (Van  

Dijk 2012). Sveriges nätverk blir, sett i flera lager av nätverk, ett mycket mindre och isolerat 

nätverk i jämförelse med de andra länderna då det inte finns någon koppling ut i det egna 

landets turistnäring. Danmarks lite krångliga sökväg till var inte heller särskilt bidragande till  

att komma vidare i nätverket.  

Ett annat sätt att öka interaktionen mellan DMO är att bjuda in till att skriva på varandras 

sociala medier. Både Finland och Islands lokala DMO använder i lite större utsträckning den 

Nationella DMO Facebooks vägg för att informera om lokala evenemang och verksamheter. 

Dessa två observationer väcker frågan kring nätverksrelationerna på ett organisatoriskt plan. 

Van Dijk (2012) menar att behovet av att det finns professionella utövare som assisterar 

användarna i det allt mer komplicerade medielandskapet ökar. Här finns det utrymme för att  

utveckla ett samordnat strategiskt arbete i att organisera den digitala kommunikationen över  

nätet. Varje lokal DMO har sitt egna nätverk av digitala kanaler. I en gemensam ansträngning 

kan dessa organisationer möta de utmaningar som informationsöverflödet i dagens 

nätverkssamhälle bjuder på. Att gemensamt strukturera innehåll och kanaler skulle kunna 

underlätta orienteringen på nätet för en besökare. Med tanke på de uppdrag som de nationella 

DMO har - “att marknadsföra den nationella turismindustrin utomlands” - borde det finnas ett 

intresse av att slussa utländska turister vidare till lokala DMO och privata turistföretags 

digitala plattformar för att skapa möjligheten att lyfta dessa organisationer och bidra till den 

ekonomiska tillväxten inom turistnäringen. 

6.2 Analys och diskussion – Kanalernas innehåll och egenskaper

Teknisk konvergens

Internettrafiken via smarta mobiltelefoner har ökat kraftigt de senaste året. Mycket av den 

dagliga medieanvändningen sker via smarta mobiltelefoner och ett steg i denna tekniska 

utveckling kan bland annat vara att webbplatser blir responsiva och att organisationer erbjuder 

applikationer till mobiltelefonerna. Alla nordiska DMO utom Sverige hade responsiva 

webbplatser, vilket är anmärkningsvärt då Sverige trots allt är väldigt Internetmedvetna (.SE 

Internetstatistik 2012). Många använder just smarta mobiltelefoner som en verktyg vid resor 
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genom att  ansluta sig till Wi-Fi och på så sätt komma åt information via internet. Att alla  

länder inte har applikationer kan bland annat bero på att det finns lokala DMO som redan har 

fungerande applikationer som har väl fungerande funktioner som ”var ska jag äta, ”vilka 

sevärdheter finns var” osv. En sådan applikation kan också vara för stor apparat, att få 

fungera, på en nationell nivå. Samtidigt som det på en nationell nivå kan vara av intresse att  

just få tillgång till vilka regionala och lokala hjälpmedel finns som applikationer. 

Hypermedialisation

Innehållet på de olika kanalerna används ibland för att länka vidare till andra kanaler i  

nätverket. Studien har visat att webbplatser ofta används för att länka djupare innehåll till  

kortare inlägg på kanaler som Facebook och Twitter. En del länder använder Facebook-inlägg 

för till att fylla på Twitterflödet. Det är viktigt att komma ihåg att denna undersökning har ett  

begränsat omfång av inlägg när det kommer till kanalerna Facebook och Twitter. Det går att 

konstatera att innehållet hämtas från olika källor, det är dock inte säkert att detta ger en rättvis  

bild för varje land. Det är möjligt att organisationerna varierar källorna till innehållet i olika  

perioder. Däremot kan vi diskutera fördelar och nackdelar med att länka och upprepa innehåll 

från vissa specifika källor. 

En fördel kan vara att organisationen genom att länka innehåll från en kanal upplyser 

användare att de kan hitta mer och annan information via en annan kanal. Om detta skulle 

vara en anledning skulle det dock motivera att DMO skulle variera länkat innehåll i sina 

inlägg från flera av sina kanaler på exempelvis Facebook, detta var dock inget som 

undersökningen fann. 

En andra fördel kan vara att nyttja de olika kanalernas olika kommunikativa förmågor. 

Facebook är mer ett socialt nätverk med korta inlägg och mycket bild. Vill organisationen 

hänvisa vidare till djupare information så är det mest fördelaktigt att länka till webbplatser,  

bloggar, artiklar och dylikt.

En tredje fördel kan vara att olika målgrupper befinner sig på olika plattformar. Exempelvis 

tappar Facebook den yngre publiken medan Instagram växer. Frågan är om samma innehållet 

passar för olika målgrupper?

En nackdel kan vara om organisationen infogar mycket innehåll från egna källor som gör att 

det blir irrelevant för en användare att följa flera konton eller kanaler då innehållet ändå är  

densamma. Även Van Dijk (2012, s 208) menar på att, för mycket kopplingar mellan 

77



kanalerna gör att nätverket förlorar sin styrka då samma innehåll cirkulerar på flera olika 

kanaler. Detta resulterar i att användarna söker sig till nya plattformar då innehållet inte längre  

är kvalitativt för att ny kunskap inte längre kan hämtas.

Kontextualisering

Det tre stora sociala medierna Facebook, Twitter och YouTube har unika egenskaper. 

Facebook är framförallt ett en plattform för sociala samvaro med relationsbyggande och 

visuellt innehåll. Twitter däremot har med sina begränsande 140 tecken ett kortare och 

snabbare flöde, vilket påminner om nyhetsrapportering, och medlemmar kan hålla sig 

uppdaterade om senaste nytt. YouTube är en videofilm-plattform.

Visit Finland är den organisation i detta studie som i högre grad särskiljer Twitterkanalens 

egenskap och använder den tydligt som ett informationsnätverk i stället för att använda den 

multifunktionellt. Det som är utmärkande är att de framförallt använder en hög andel retweets 

från utomstående organisationer för att informera om vad som händer i landet och att de 

uteslöt funktionen att föra dialog. Nu visar en efterkoll att Finland även använder sig av @-

funktionen, men det är ändå intressant att fundera över hur de olika kanalerna kan särskilja sig 

i hur de används. Twitter är inte en visuell kanal utan dess styrka ligger i att snabbt sprida 

information om det senaste som händer är. Detta gör att uppdateringarna blir mer kortlivade, 

studien visade också att alla DMO hade en högre genomsnittsfrekvensen av publicerade 

inlägg på Twitter än på Facebook och att Twitter var den enda kanal som hade låg 

visualiserings grad. 

Vissa kanaler har bättre spridningsförmåga för hyperlänkar än andra kanaler och dessa får då 

fungera som ”spridnings-kanaler”. Både Facebook och Twitter har denna förmåga. Däremot 

har YouTube en mer begränsad förmåga att publicera utomstående källor från andra kanaler 

till dess prenumeranter. Det är endast möjligt att sprida egna uppladdade videos och andras 

uppladdade videos. Både Facebook och Twitter har förmåga infoga länkat innehåll från alla 

möjliga kanaler egna som utomstående i sina inlägg. Här syns det tydligt att de olika 

kanalerna har olika egenskaper som kontextualiserar dem och motiverar deras plats i 

nätverket. Genom att länderna använder sig av ”the Big Three” så har de valt: en visuell kanal 

för socialt nätverkande, en informations-kanal med ett snabbt nyhetsflöde och en visuell kanal 

för spridning av videoklipp. YouTube kan inte sprida innehåll från Facebook eller Twitter 

däremot fungerar det alldeles utmärkt tvärt om, och då är Facebook bättre ur den synvinkeln 
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att det blir visuellt på en gång och Twitter bättre om det gäller att sprida nyheter snabbt. 

   Även om Island använder sig av Vimeo istället för YouTube så har de i sitt nätverk säkrat en 

nod med egenskapen av videoförmedling. Studien visar också att det inte är någon av de 

nationella DMO som använder sig av två videoförmedlande kanaler utan de har valt en av 

dessa att ingå i nätverket. 

Samma kanal kan få olika egenskaper som i exemplet med Tumblr. Både Sverige och Island 

använder Tumblr, fast på två helt olika sätt. Visit Sweden använder Tumblr som en blogg med 

mer djupgående text samtidigt som det finns många tillhörande bilder. Inspired by Iceland 

använder sig däremot till största del av kanalen för att sprida användargenerade bilder och har 

mycket kort text. Detta gör att Tumblr-kanalen i analysverktyg 1 hamnar i två helt olika 

kategorier. Svenska Tumblr får samma funktion som en hemsida där djupgående information 

erbjuds och kan spridas vidare genom lämpliga kanaler och Isländska Tumblr fungerar mer 

som en bildkanal. Finland har slagit ihop webbplats- och bloggfunktionerna där webbplatsen 

även fungerar som en blogg med intressanta känsloväckande artiklar som kan spridas vidare i 

nätverket. Islands två webbplatser särskiljer sig stort, den ena är rent informativ och avskalad, 

den andra är raka motsatsen och ser ut som en plottrig tidning eller annonstavla med massor 

av små artiklar och inlägg av inspirerande slag. 

Koncentration av medier

Som mediestrategerna framför i artikeln om fem strategier för “the Big Three” framgår det av 

vår studie att majoriteten av de nordiska nationella DMO har valt att hålla samma strategi 

genom att inkludera Facebook, Twitter och YouTube i sina nätverk. Endast Island använder 

sig av Vimeo istället för YouTube, men det är ändock en plattform för att distribuera videos. 

I Van Dijks nätverkssamhälle talas det om trenden med koncentration. Det är inte möjligt att  

finnas på alla kanaler hela tiden. Det gör att alla måste välja och då tenderar vi att söka oss till  

de plattformar som redan är stora och kända. Detta motiverar att det koncentrerade antalet 

kanaler bestäms efter de kommunikativa förmågor som de besitter istället för att ha två 

ungefär likvärdiga kanaler. På det sättet kontextualiseras de olika kanalerna och nätverket 

fylls med mångfald istället för enfald. Med andra ord är det inte rimligt att ha två videokanaler  

som YouTube och Vimeo utan en av dessa väljs till nätverket. 
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Visualisering

Enligt Van Dijks lag nummer fem, lagen om begränsad uppmärksamhet, finns det en gräns 

för hur mycket tid som finns för mottagaren att lyssna, titta och läsa innehåll på nätet.  

Mottagarna av innehåll spenderar mer och mer tid framför skärmar, därför ökar också 

informationsflödet på de digitala kanalerna. För att ytterligare nå fram till mottagarna blir de  

allt viktigare med visuell information som bilder och video då mottagarna inte hinner läsa allt  

innehåll. De fem nordiska ländernas webbplatser och digitala kanaler var till huvudsak 

visuellt utformade. Twitter var den kanal som skiljde sig från mängden eftersom den hade en 

låg visuell grad av uppladdade bilder hos alla destinationsländer. Därför drar vi slutsatsen att 

Twitter främst ska nyhetsförmedla i text. Webbplatsen Visit Iceland har också en låg visuell 

grad. Inspired By Iceland webbplats har däremot en hög visuell grad. Det tyder på att 

organisationen Promote Iceland, som ligger bakom dessa två webbplatser, använder Visit 

Iceland som ett redskap att länka vidare till en nyare och modernare webbplats, Inspired By 

Iceland. Med undantag för Twitter och VisitIcelands webbplats visade majoriteten av 

kanalerna i de nordiska ländernas DMO-nätverk tecken på hög grad av visualisering. Därför 

kan vi som författare dra slutsatsen att dessa länders destinationsplattformar och sociala 

kanaler är i framkant på att visualisera innehåll. 

6.3 Analys – Nya roller för användare och producenter

Användargenererat innehåll och interaktivitet

Alla länder utom Finland har 1-2 kanaler i kärnnätverket som använder sig av 

användargenerat innehåll. Finland har i och för sig en Flickr group som ligger utanför 

kärnnätverket som är en kanal med användargenerat innehåll. På Norges och Danmarks 

Twitter-konton finns inlägg med uppmaningar till interaktivitet genom att be användarna att  

delta i tävlingar eller ansluta inlägg med hashtag-funktionen. 

   Detta visar på att de nordiska ländernas DMO har anpassat sig till att nyttja användargenerat 

innehåll, de bjuder in till interaktivitet och visar att de insett att det är viktigt att låta resenärer  

få dela sina egna upplevelser. Alla DMO är aktiva i att svara på inlägg och för dialog på 

passande kanaler. Deras roll som producenter kan ses som en förmedlare som bidrar till 

innehåll och är en interagerande part i en tvåvägskommunikation. 

   Alla länder har en hög aktivitet av användare som nyttjar deras Facebookvägg till att dela 

sina egna erfarenheter. Det är dock skillnad på hur mycket kontroll och synlighet som 
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producenterna lämnar över till användarna. Sverige har med Community of Sweden gett 

användare möjlighet att själva bestämma vilket text och bild om deras upplevelser som ska 

delas. Island däremot väljer själva vilket användarmaterial som de infogar på sin Tumblr-

blogg.  

Även om det finns användargenerat innehåll i de nordiska ländernas nätverk finns utrymme 

att utveckla detta mer och ge användare ännu mer kontroll och synlighet. Detta skull vara 

gynnsamt ur det perspektivet att tilliten har skiftat till användarnas egna återberättelser istället  

för producenternas övertalande budskap. Samtidigt får man som producent inte glömma att 

många användare fortfarande ser sig själva som passiva åskådare och inte är intresserade av 

att bidra med eget innehåll. Därför är en balans av kontextualisering och multifunktionella 

funktioner av de olika kanalerna i nätverket viktig. 

Personlig anpassning 

Samhället går allt mer mot personlig anpassning där innehållet riktas och anpassas till varje 

enskild individ menar turismforskningen, sociala mediestrateger och Van Dijk. Tecken på 

detta i undersökningen är att Norge direkt dirigerar användare från Sverige till en Svensk 

Facebooksida. Finland avslöjar i en trailer för sin nya webbplats att den anpassar sig efter 

vilket land som användare besöker webbplatsen från. Alla länder har flera valbara språk till 

sin webbplats. Det som fortfarande kan tyckas saknas bland dessa nätverk är att en användare 

direkt ska kunna skapa en personlig profil på en nationella DMO-webbplats, där dennes valda 

intressen sorterar vilken typ av information som levereras. Ett drömscenario är att kunna 

plocka destinationer, som produkter, och lägga i en varukorg. I varukorgen räknas sedan ett 

flertal transportmöjligheter ut automatiskt och förslag på boende och aktiviteter länkas till  

dessa destinationer. Idag måste en resenär som vill gå på ett museum eller kolla om det finns 

konsertbiljetter under den planerade reseperioden lämna DMO-nätverket och söka 

information och biljetter på andra plattformar. Tänk om hela eller stora delar av resan gick att  

samla på ett och samma ställe, istället för att resenären ska ta sig igenom en djungel av 

informationsöverflöd! Den organisation som möjligtvis kan ha resurser för att samorganisera 

ett lands turistnäring på detta sätt, är en nationell DMO. 
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7 Avslutande diskussion, slutsats och framtida forskning

Syftet med denna undersökning var att kartlägga de nordiska nationella 

destinationsorganisationernas digitala nätverk, analysera hur deras nätverk och de olika 

plattformarna används. Avslutningsvis i denna del ämnar vi att diskutera på vilket sätt det går 

att generalisera ett optimalt nyttjande av nätverk för destinationskommunikation. 

De nordiska ländernas DMO följer nätverkssamhällets trender på många punkter samtidigt 

som det finns utrymme att utvecklas mer. De använder medvetet användargenererat innehåll,  

för dialog och har ett visuellt uttrycksätt. Nätverken skulle kunna ha en högre täthet och/eller 

utveckla den personliga anpassningen. Den koncentrationen av valda kanaler, innehåller 

dagens ”Big Three ”och kanalernas syfte och egenskaper kontextualiseras samtidigt som vissa 

visar på en mångfald av funktioner. De nordiska länderna har goda förutsättningar för att vara 

i framkant med den nätbaserade kommunikationen. Internet används i hög grad i alla nordiska 

länder vilket genererar en hög Internetmedvetenhet. Trots detta finns det inte en tydligt bild av 

att organisationerna använder sitt digitala nätverk optimalt utan variationerna ger utrymme för  

alla länder att hitta utvecklingsmöjligheter. 

Generella slutsatser om ett optimalt destinationsnätverk

En hög täthet i ett nätverk kan underlätta för en användare att orientera sig snabbt genom ett  

nätverk och hitta det innehåll som denne var ute efter. Det underlättar även för den som inte 

vet vad den letar efter, då det blir lättare att ramla på något utan en massa återvändsgränder.  

Att följa med i den teknisk konvergenstrenden genom att anpassa sina digitala plattformar och 

kommunikationsmedel till teknikens utveckling borde inte vara något annat än logiskt. Ingen 

kör rimligtvis häst och vagn till jobbet när vi idag kan ta bil, tåg eller buss. Speciellt med 

tanke på att smarta telefoner är resenärens huvudverktyg för att hämta information.

   De kanaler som väljs ut att användas i det digitala nätverket bör väljas med hänsyn till  

vilken koncentration av medier som är aktuellt och hur dessa är kontextualiserade för att 

skapa en mångfald av kommunikativa förmågor. Framställningen går allt mer till att bli  

visuellt med bilder och videor och det är viktigt att rollen som producent är en förmedlande 

roll där huvuduppdraget är att pedagogiskt guida användarna genom informationsöverflödet 

och tillhandahålla relevant innehåll. De handlar om att vara delaktig och interagera med 

användarna och ge dessa utrymme för egna uttryck. Idag handlar det inte om att övertala utan 
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mer om att samtala. Dessutom har tilliten skiftat från producenten till konsument och 

personliga recensioner och berättelser från resenärer har fått ett högre värde. Som en nationell 

DMO handlar förmedlingen även att organisera och strukturera länkarna till andra regionala 

och lokala digitala DMO-nätverk. Som en motpol till nätverksupplägget, att slussa användare 

igenom och ut till andra nätverk, kan det för framtiden vara värt att fundera på om en 

personlig anpassning skulle kunna utvecklas mer. Då skulle turistnäringens lokala, regionala, 

små som stora organisationer kunna ansluta sig till en stor nationell portal som levererar 

relevant information efter varje enskild användares profil. Detta skulle innebära att en 

potentiell resenär inte skulle behöva ta sig igenom en djungel av nätverk utan istället får 

informationen levererat till sig. 

Framtida utvecklingsmöjligheter

I framtida studier kan nätverken med fördel undersökas ur organisationsperspektiv, speciellt 

samordningen mellan de nationella, regionala DMO och små lokala turistorganisationer. De 

nordiska länderna har ungefär liknande uppdrag, att marknadsföra sitt land utomlands, och 

kan därför anses ha som uppdrag att hjälpa mindre DMO och privata turistföretag att synas på 

nätet. 

   I de studier som genomförts på mindre lokala DMO och turistföretag i Sverige har det 

framkommit att okunskap och bristande resurser varit en orsak till att anpassningen till dagens 

nätverkssamhälle gått långsamt framåt. I de större Europeiska undersökningarna har oron för 

att förlora kontroll och även här bristande resurser och kunskap även varit bidragande faktor 

för den långsamma progressionen. En satsning inom branschen på förmedlande av kunskap 

och fortsatt forskning kring destinationskommunikation är två möjligheter för att bryta den 

trenden. 

Det kan även vara intressant att undersöka hur nätverkens upplevs ur användarnas perspektiv. 

Upplevs det som enkelt att orientera sig genom allt innehåll? En av de större utmaningar som 

en nationell DMO står inför, är sorteringen och förmedlandet av information. Hur resenärerna 

sökbeteenden ser ut och vad de förväntar sig, kan vara av intresse för att kunna möta detta 

behov. 

Sett till ett ännu större perspektiv är frågan om personlig anpassning kopplad till individens 

möjlighet att gör egna val. När en producent sorterar information utan individens vetskap och 

möjlighet att påverka kan denna ”filter bubble” bli en frustration och en begränsning. Om 
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producenten däremot hjälper användaren att sorterar bland informationen genom erbjuda 

personligt anpassade verktyg där egna val kan underlätta informationsletandet kan en positiv 

relation byggas för alla parter.
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Bilaga 1 - Insamlingsverktyg

Tema
Vilket tema har texten, bilden eller videon? 
Plats – stad, område, gata, 
Natur – skog, vatten, berg, djur, vildmark, norrsken, vinter, sommar
Mat – restaurang, café, maträtter, efterrätter, dryck
Aktiviteter – skidåkning, vandring, simma, åka hundsläde, fiske, gå på museum
Kultur – traditioner (midsommar, bastu och isvak, renskötsel)
Konst – musik, konsert, galleri, mode
Bo – hotell, stugor, camping
Jul
Övrigt

Förekomst av 1) bild 2) video och/eller 3) text?
Bild: - Inkluderar både stillbild och rörlig, men ej videofilm

- Organisationens egna bilder 
- Varje bild räknas separat, storleken har inte betydelse, då vi räknar förekomst. I eventuella 

bildspel räknas alla bilder som spelas upp automatiskt. Finns flera bilder i en bild räkas helheten av bilden, 
exempelvis kollage. 

Video: - Publicerat av organisationen själva.
- Varje videoklipp räknas separat, längden har inte betydelse, då vi räknar förekomst. 

Text: - Publicerat av organisationen själva.
- ej, länkar 

Publicerat av organisationen, utomstående organisationer, privatpersoner? 
Är text, bild och video ursprungligen publicerat av 1) organisationen själva 2) andra organisationer ex. Annonser,  
3) privatpersoner.

Länkat innehåll från utomstående kanal och egna kanaler?
1) Egen kanal (namn på kanal = YouTube, hemsida m fl), 2) Utomstående kanal Organisationen själva har 
länkat innehåll från andra aktörer. Kan exempelvis bestå av artiklar, filmer, hemsidor mm. Ex. YouTube-kanalen 
kan innehålla spellistor med filmer skapat av andra aktörer.  

Ver nr. (dat.) 1) tema,  2) tema och/el. 3) tema Publicerat av:
1), 2) el. 3)

Länkat innehåll från:
1) kanal el. 2) - 

Visit-organisationen

Land? 1) Sverige, 2) Norge, 3) Danmark, 4) Finland, 5) Island

Organisationsform? 1) Myndighet, 2) Privatägd, 3) blandat stat och privat, 4) Framgår inte

Har visit-organisationen en tillhörande applikation?
Iphone 1) Ja, 2) Nej
Android 3) Ja, 4) Nej

Kommentarer:__________
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HEMSIDA 
Endast första sidan räknas. Inga pop-up eller shadowboxes texter räknas. 

Vilka kanaler hänvisar plattformen vidare till?
Adresser: 

Är hemsidan responsiv (mobilanpassad)?
1 Ja 2 Nej

Antal språk kan hemsidan visas på? 
Anges i siffror 1 och uppåt: 9

Förekomst av övriga funktioner på hemsidan?
1) search, 2) kartor, 3) boka direkt/online, 4) feedback, 5) kalendarium 6) dela på social medier, 7) spara mina  
favoriter, 8) annonsplats 9) övrigt: Facebookfönster, tag box

Ver nr. TEXT 
1 el. 2 + tema

BILD/
VIDEO
1 el. 2

Publicerat av:
1, 2 el. 3

Länkat innehåll från:
1 + namn el. 2) - 

1

2

3

Övriga noteringar: 

FACEBOOK
Urval: Från inlägg 1 vid printscreen-tillfället till det senaste 20:e inlägget. Omfattningen gäller egna skrivna 
inlägg. Antal inlägg från andra aktörer och privatpersoner definierar inte hur långt bak i tiden vi undersöker. 

Vilka kanaler hänvisar plattformen vidare till?
Adresser: __________

Kanalens storlek?
Gillar :_________

Egna 20 inlägg 

Datum TEXT 
1 el. 2 + tema 

BILD/VIDEO
1 el. 2

Länkat innehåll från:
1 + namn el 2

Antal inlägg på wall från utomstående organisationer: 
Antal inlägg på wall från privatpersoner (ej kommentarer på org. egna inlägg): 
Svarar organisationen på utomstående och privatpersoners inlägg, finns dialog? 1) Ja, 2) Nej
Vilket språk kommunicerar man på? 1) Engelska 2) Inhemskt 3) både och 
Övriga noteringar: 

TWITTER
Urval: Från inlägg 1 vid printscreen-tillfället till det senaste 20:e inlägget. Omfattningen gäller egna skrivna 
inlägg. Antal inlägg från andra aktörer och privatpersoner definierar inte hur långt bak i tiden vi undersöker. 

Vilka egna kanaler hänvisar plattformen vidare till?
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Kanalens storlek?
Antal followers: 
Antal following:

Egna 20 inlägg 

Ver nr. Dat. TEXT 
1 el. 2 + tema 

BILD/VIDEO
1 el. 2

Länkat innehåll från:
1 + namn el 2

Hashtag

RT: 
Vilket språk kommunicerar man på? 1) Engelska 2) Inhemskt 3) både och 

YouTube

Vilka kanaler hänvisar plattformen vidare till?

Kanalens storlek? Antal prenumeranter:
Hur många egna video-klipp har organisationen totalt lagt upp? Antal: 
Har de spellistor med video-klipp från andra organisationer? Antal: 

Av de senaste 20 upplagda videoklippen, vilken typ av innehåll? 

Ver nr. Datum Video tema

Vilket språk kommunicerar man på? 1) Engelska 2) Inhemskt 3) både och 

Övriga noteringar:____________

Pintrest

Vilka kanaler hänvisar plattformen vidare till?
Adresser: __________

Antal followers:
Antal following:
Antal boards: 
Teman på boards:
Antal likes:
Antal pins:

Egna 20 pins 

Ver nr. Dat. TEXT 
1 el. 2 + tema 

BILD tema VIDEO tema Länkat innehåll från:
1 + namn el. 2

1

2

3

Vilket språk kommunicerar man på? 1) Engelska 2) Inhemskt 3) både och 
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Övriga noteringar:______

FLICKR 

Vilka kanaler hänvisar plattformen vidare till?
Adresser: __________

Antal sets: 
Teman på sets:
Antal favoriter:
Totalt antal bilder (antal items i photostream): 

20 senaste uppladdade bilder

Ver nr. Dat. Tema på bilder 

Finns dialog, svarar man på kommentarer? 1) Ja, 2) Nej
Vilket språk kommunicerar man på? 1) Engelska 2) Inhemskt 3) både och 

Övriga noteringar:__________________

INSTAGRAM

Vilka kanaler hänvisar plattformen vidare till?
Adresser: __________

Antal followers:
Antal following:
Totalt antal bilder:

Ver nr. Dat. TEXT 
1 el. 2 + tema

BILD tema Hashtag

Finns dialog, svarar man på kommentarer? 1) Ja 2) Nej
Vilket språk kommunicerar man på? 1) Engelska 2) Inhemskt 3) både och 

Övriga noteringar:______________
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Bilaga 2

Arbetsfördelningen till innehållet av vår uppsats har vi försökt hålla jämnast möjlig. Vi har 

tillsammans samlat in allt material och analyserat hälften var. Det vill säga, vi har  

skärmdumpat och fört in data i insamlingsverktyget. Abstract/sammanfattning, inledning och 

teori är skrivet av Lisa. Uppsatsens bakgrund och metod är skriven av båda författarna. De 

tabeller och figurer som används i uppsatsen är skapade av Lisa. Resultatkapitlet är skrivet av 

båda författarna medan merparten av analys och avslutande diskussion är skrivet av Lisa. 

Källförteckningen är gemensamt sammansatt.
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Bilaga 3 – Pressrelease

Inne i resenärens nätverksdjungel

Hur lätt är det för en resenär att planera sin drömresa på Internet bland det 
informationsöverflöd som finns? Många söker idag upp information, planerar och 
bokar sin resa över Internet, men det är inte alltid så lätt att få ihop sitt resmål med 
transport, boende och aktiviteter. Hur ska man egentligen som nyfiken turist hitta rätt i 
denna nätverksdjungel av webbplatser och sociala medier? Nu finns det 
destinationsorganisationer som har i uppdrag att kommunicera ett helt land som resmål, 
men hur har dem lyckats med det?

Två studenter vid institutionen för informatik och media vid Uppsala universitet har 
genomfört en undersökning av de nordiska nationella destinationsorganisationernas (Visit 
Sweden, Visit Norway, Visit Denmark, Visit Finland och Visit Iceland) nätbaserade 
kommunikation. Studien omfattar organisationernas digitala nätverk (webbplatser med 
tillhörande sociala medier) och har kartlagt hur nätverken är uppbyggda och på vilket sätt 
kommunikationen följer de trender som finns i dagens samhälle. Resultaten visade att 
organisationerna medvetet använder sig av användargenerat innehåll som ger vilken 
Internetanvändare som helst möjlighet att dela med sig av sina egna upplevelser i bild och text 
på organisationens plattformar. De för även dialog med sina nätbaserade besökare och är 
duktiga på att kommunicera med visuella medel som bild och video. Nästan alla av de 
nordiska organisationerna har inkluderat ”the Big Three” (Facebook, Twitter och YouTube) i 
sitt digitala nätverk, vilket visar på att de följer trenden med att koncentrera sina valda medier  
till de största och mest populära medierna. Det som möjligtvis saknas är den personliga 
anpassningen – för visst vore det toppen om man kunde skräddarsy sin resa genom att samla 
resor, boende och aktiviteter online i en personligt anpassad varukorg – men så långt har inte 
någon av organisationerna tagit den personliga anpassningen än. Att förbättra 
vidarelänkningar inom nätverket och till andra relaterade nätverk är också något som större 
nationella och regionala organisationerna kan fundera på. De har i uppgift att förmedla turism 
i ett större omfång och kan därför underlätta sökandet av information men också hjälpa 
mindre turistorganisationer att förmedlandet av information. 

Turister vill ha lättillgänglig information för att kunna planera och köpa sin resa, mindre 
turistföretag vill att turisterna ska hitta till dem och de stora nationella 
destinationsorganisationerna har i uppdrag att lyfta hela landets turistnäring. Därför är de 
nationella destinations-organisationernas kommunikation och samarbetsförmåga ett viktigt  
utvecklingsområde där det fortfarande finns mycket som kan göras. 

Linn Backlund och Lisa Karm Togo 
Destinationskommunikation i det nya nätverkssamhället

Kontaktuppgifter 
Linn Backlund: linn.backlund@hotmail.com 
Lisa Karm Togo: lisa.k.togo@gmail.com
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