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Sammanfattning 
 

Inledning: Resandet har alltid haft en stor roll i människors liv. Med den senaste utvecklingen 

i den tekniska världen har vi mer möjligheter än tidigare att ta oss från a till b. Vi har även 

möjligheten att hitta information om varje destination världen över. Vikten av att finnas på 

internet som turistdestination har aldrig varit så betydelsefull som just i denna tid.  

Syfte: Författarna till denna undersökning har fått i uppdrag av Karlstads Turistbyrå att 

undersöka vad som kan göras för att öka antalet bokningar och besökare till deras webbplats.  

Metod/material: För att besvara syftet gjordes sju strukturerade telefonintervjuer med 

kvalitativa inslag. Telefonintervjuerna gjordes med representanter från olika 

turistorganisationer i Sverige.  

Resultat: Med rätt sorts marknadsföring, kontinuerlig uppdatering och uppgradering av 

destinationens webbplats kan en turistorganisation komma långt. Organisationerna måste även 

känna till sin målgrupp för att kunna bedriva sin marknadsföring på rätt sätt. Det finns tydliga 

tecken på att de destinationer som arbetar aktivt med detta också är de som har en högre 

bokningsgrad och fler besökare. Alla turistorganisationer anser att bristen på resurser är det 

största problemet.  

Slutsats: Författarna har genom denna undersökning skapat en åtgärdslista med de viktigaste 

punkterna som turistbyrån i Karlstad behöver arbeta med för att öka antalet webbokningar och 

besökare till hemsidan.   

Nyckelord: Sinnen, turism, segmentering, resande, känsla  
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1. Inledning  

Människor har alltid varit intresserade av att resa. Förr i tiden var det oftast på grund av 

religiösa, kunskapstörstande och hälsomässiga skäl och resorna sträckte sig över en lång tid. 

Idag ser många det som självklart att man ska kunna sätta sig på ett plan och flyga tvärs över 

Atlanten på några få timmar. Det blir även vanligare med shoppingresor över dagen till 

närliggande länder. Varje dag översköljs vi av reklam i tv, radio och på internet. Detta sker i 

form av annonser, ljudslingor, bilder och videoklipp. Syftet är att påverka och styra oss så att 

vi bokar en specifik resa och resmål. Men vad är det som avgör ifall vi vill boka resan och 

besöka resmålet? Den ständiga marknadsföringen gör att kunden idag är mer påläst än 

tidigare. Tack vare internet kan man idag sitta hemma i soffan och bilda sig en detaljerad 

uppfattning om destinationen utan att ha varit där. Med hjälp av bloggar, tripadvisor och 

andra sociala nätverkssidor kan man lättare få uppgifter och information om destinationens 

positiva respektive negativa sidor.  

Internet har därför blivit det främsta verktyget för turistorganisationer att nå sina kunder både 

nationellt och internationellt. Turistorganisationer måste ständigt uppdatera webbplatsen med 

information, bilder och andra funktioner för att kunna vara lockande.  

Tourism is an information intensive industry whose organizations rely on the communication 

with tourists through various channels to market their products and build customer 

relationships (Fesenmaier, & Pan, Poon, 2006, s. 809).  

 

I den här undersökningen har författarna fått i uppdrag att undersöka hur turistbyrån i Karlstad 

kan öka antalet bokningar via sin hemsida. Var ligger problemet i nuläget och vad kan göras 

för att få fler bokningar samt besökare till Karlstads turistbyrås hemsida: Destination 

Karlstad?  

 2. Bakgrund 

Här förklaras de vanligaste teorier och tillvägagångssätt som används i ämnet 

marknadsföring. Nutidens marknadsföringsknep förklaras och de verktyg företagare kan 

använda sig av för att gå ett steg längre med sin marknadsföring. Vidare beskrivs 

internetanvändandet i Sverige och hur en webbplats ska vara uppbyggd för att anses vara 

attraktiv.  
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2.1  Segmentering  

För att marknadsföringen ska ge ett bra resultat är det viktigt att företag har kännedom om 

sina kunder, vilket segment de tillhör och hur man ska nå dem på bästa sätt (Taylor, 2009). 

Segmentering är idag ett vanligt sätt att marknadsföra varor och tjänster på. Tidigare var det 

vanligt att försöka nå ut till alla kundgrupper samtidigt genom massmarknadsföring (Taylor, 

2009). Idag satsar företag istället på segmentering och att marknadsföra rätt sorts 

erbjudanden, vid rätt tillfälle och på rätt plats (Taylor, 2009). För ett företag innebär det alltså 

att inte marknadsföra produkter som riktar sig till pensionärer i tidningar som enbart 

ungdomar läser (Bornvik, 2012). Det samma gäller för tidpunkten då marknadsföringen sker, 

att försöka sälja skidutrustning mitt i högsommaren kommer sannolikt inte ge något bra 

resultat även om det är till ett bra pris (Bornvik, 2012).  

Människor är olika vilket innebär att kunder också har olika krav och behov (Grönroos, 

2009). För ett företag är det i praktiken omöjligt att kunna tillfredsställa alla befintliga och 

nya kunder på samma sätt (Grönroos, 2009). För att lättare kunna lösa problem, stödja och 

tillfredsställa kunden kan företagen placera kunderna i segment (Grönroos, 2009). 

Segmentering handlar alltså om att dela in kunderna i olika grupper efter deras beteende och 

geografiska, demografiska och psykografiska egenskaper. Indelningen kan både vara generell 

och i detalj (Taylor, 2009).  

En geografisk uppdelning gör man för att kundens behov ofta skiljer sig beroende på var de 

bor (Gillian, 2011). Exempelvis kanske det finns en stark efterfrågan på en produkt i en 

nordlig region medan samma behov inte alls existerar i en sydlig region (Gillian, 2011). När 

man undersöker kundernas köpmönster studerar man: storleken på köpet och när och var det 

sker (Gillian, 2011). En del ökar sin betalningsvilja om en produkt har ett större värde för dem 

(Gillian, 2011). Demografisk segmentering innebär att man delar upp kunder i ålder, kön, 

etnicitet, nationalitet och arbete. Detta gör man då man har en produkt som riktar sig mot en 

viss åldersgrupp (Gillian, 2011). I en psykografisk uppdelning delar man in kunder efter deras 

personligheter och livsstil, attityder, intressen och värderingar. Segmenteringen av kunder gör 

man för att på ett mer effektivt sätt kunna kommunicera med konsumenterna och för att lättare 

kunna bestämma den exakta målgruppen som produkten riktar sig till (Grönroos, 2009). 

Självklart är idealet att alltid kunna ha direktkontakt med konsumenten, men om marknaden 

är stor finns det inte resurser och samma möjlighet för företagen (Taylor, 2009). För att en 

organisation idag ska kunna vara framgångsrik krävs det att de är innovativa och snabbt 

anpassar sig efter förändringar på marknaden (Gillian, 2011). 
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2.2 Marknadsföring  

Axelsson & Agndal (2010) definierar ordet marknadsföring som alla aktiviteter ett företag 

utför på marknaden. Traditionella marknadsföringsmodeller bygger på 

transaktionsperspektivet, som handlar om att marknadsföra resultatet och värdet av den 

producerade produkten (Axelsson & Agndal, 2010). Syftet är att på ett effektivt sätt 

distribuera och leverera ett förbestämt värde för kunden (Gan, Sim, Tan & Tna, 2008). Enligt 

Gan et al (2008) skedde det en förändring i sättet att marknadsföra i mitten av 1980-talet. 

Transaktionsmarknadsföring byttes ut mot relationsmarknadsföring (Gan et al, 2008). Detta 

skedde på grund av att företagen började undersöka nya sätt att differentiera sig mot 

konkurrenterna för att kunna behålla sina kunder och locka nya.   

Relationsmarknadsföring handlar om att skapa relationer med konsumenten för att generera 

lönsamhet på lång sikt (Axelsson & Agndal, 2010). Grundidén handlar om att värdet för 

kunden varken skapas där produkten produceras eller i bytet av produkten mot pengar 

(Grönroos, 2009). Grönroos (2009)  menar att produkten endast är ett verktyg för att kunden 

ska kunna uppleva värdet. Vidare menar Grönroos (2009) att värdet skapas under hela 

relationsförloppet med företaget och leverantörerna men också av kunderna själva. Kunden är 

delaktig i värdeskapande då hon eller han använder varan eller tjänsten (Grönroos, 2009). Till 

skillnad från transaktionsperspektivet är det alltså inte produkten som skapar kundens 

upplevda värde utan relationen med företaget i samspel med användandet av produkten 

(Grönroos, 2009). I praktiken handlar det om att skapa en livslång relation med kunden som 

ständigt förändras och förbättras (Grönroos, 2009). Om företaget har en nära kontakt med 

konsumenten har de större möjlighet att kunna erbjuda individuella och unika erbjudanden till 

kunden. Samtidigt som ett högre värde skapas, vilket är gynnsamt för båda parter. Målet är att 

ha en livslång relation med kunden (Gan et al, 2008).  

Enligt Gan et al (2008) finns det kriterier för att relationsmarknadsföringen ska fungera, bland 

annat måste kunden känna ett förtroende och engagemang från företaget samt känna sig 

tillfredställd. Gan et al (2008) menar att det kan vara svårt att uppnå i praktiken.  

För en del företag är det inte möjligt eller lönsamt att ha nära relationer med kunderna då det 

ofta är dyrt och tidskrävande (Gan et al, 2008). Om en kund inte ser någon fördel av att ha en 

fortsatt relation med företaget kommer hon eller han troligen avsluta kontakten (Gan et al, 

2008). Det är därför ytterst viktigt att företaget kontinuerligt kommer med nya erbjudanden 

för att kunna säkra relationen med kunden (Gan et al, 2008).   
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2.2.1 Sinnesmarknadsföring 

Sinnesmarknadsföring är marknadsföring som riktar sig mot människans sinnen: syn, hörsel, 

smak, lukt och känsel (Hultén, Broweus & Van Dijk, 2008). Tidigare fokuserade 

marknadsföring främst mot människans syn och hörsel, men idag har inte ljudnivån i reklam 

samma betydelse (Kennedy, 2008). Dagens marknadsföring handlar om att aktivera och 

påverka flera av konsumentens sinnen samtidigt (Kennedy, 2008). Det är med hjälp av 

sinnena som varje person skapar sig en uppfattning och egen upplevelse (Hultén, Broweus & 

Van Dijk, 2008). Ju fler sinnen som är involverade i processen desto starkare kommer 

upplevelsen vara (Hultén et al, 2008). En produkt som påverkar flera sinnen blir mer attraktiv 

för konsumenten (Kennedy, 2008). Som Swahn skriver i sin avhandling från 2011 bär alla 

människor ett mentalt lexikon. Swahn (2011) menar att genom en koppling mellan 

marknadsföring och språk kan man lyfta fram erfarenheter och känslor. Den mest 

framgångsrika marknadsföringen är den som berör och skapar känslor hos konsumenten 

(Kennedy, 2008). Om en konsument ska göra ett val mellan två likvärdiga produkter, kommer 

hon eller han välja den produkt som har störst påverkan på ens sinnen och känslor (Kennedy, 

2008). Ett företag som har kännedom om hur man kan påverka människans sinnen och 

känslor har därför en större möjlighet att kunna påverka konsumentens köpval och 

uppfattning av en produkt (Hultén et al, 2008). Målet är att stimulera konsumentens sinnen 

och få dem att associera varan eller tjänsten till en tidigare positiv upplevelse (Hultén et al, 

2008). För att lyckas med sinnesmarknadsföring måste marknadsföringen riktas mot rätt 

segment och vid rätt tillfälle (Hultén et al, 2008) Görs det på fel sätt kan det leda till att 

konsumenten istället får en negativ uppfattning av produkten (Hultén et al, 2008).  

En båtintresserad person associera säkerligen ljuden av måsskrik och kluckande vågor, 

doften av tjära och vass och känslan av blött rep till en positiv upplevelse (Bornvik, 2012). 

Skulle en återförsäljare av båtar använda sig av sinnesmarknadsföring finns det goda chanser 

att den båtintresserade konsumenten får en ökad köpvilja då hon eller han får en positiv 

uppfattning av produkterna (Bornvik, 2012). När en konsument däremot ska handla nybakat 

bröd kommer hon eller han absolut inte vilja känna doften av tjära eller känseln av blött rep 

(Bornvik 2012). 

2.3 Internet som marknadsföringsplats  

Pan & Fesenmaier (2006) menar att 95 % av världens befolkning använder sig av internet för 

att hitta och planera framtida resor. Under år 2011 hade 93 % av den svenska befolkningen 
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tillgång till internet i hemmet (SCB, 2012).  Allt fler använder sig av internet dagligen men 

man ser att högutbildade använder sig av internet mer frekvent än övriga samhällsklasser 

(SCB, 2012). Även de med en större hushållsinkomst använder sig av internet i högre 

utsträckning (SCB, 2012). Man ser även skillnad på höginkomsttagare och låginkomsttagare i 

vad de söker efter, men i stora drag är det internetbank, nyhetssajter eller att söka information 

om tjänster eller varor som är den största aktiviteten i alla grupper (SCB, 2012). Skillnaderna 

mellan åldersgrupper och kön har utjämnats men man ser fortfarande att det är pensionärer 

och äldre kvinnor som i mindre omfattning använder sig av internet (SCB, 2012). Svenskar 

använder sig frekvent av internet med ett genomsnitt på cirka 90 %. Ser man till övriga 

Europa ligger genomsnittet på 68 %.  

Genom dessa siffror kan man förstå att internet är en viktig marknadsplats där det är viktigt 

att synas och då göra det på rätt sätt. Faktum är att internet nu är den viktigaste kanalen när 

man vill marknadsföra sig mot turister (Ho & Lee, 2007). Detta leder till att turisthemsidor 

behöver tänka mer på segmentering och webbsidans uppbyggnad. Genom att anpassa 

webbplatsen efter kundernas behov, leder detta till ökade intäkter (Kaplanidou & Vogt, 2006). 

 

2.3.1 Sociala medier 

Sociala medier är definierat som en grupp av internetbaserade applikationer där användaren 

kan kommunicera, dela idéer, tankar, erfarenheter och information. Till denna kategori hör 

bland annat Sociala Nätverkssidor (Guillet & Chan, 2011). För att en sida ska definieras som 

en social nätverkssida måste den uppfylla tre krav. Det första kravet är att man ska kunna 

skapa en, helt eller delvis, offentlig profil enligt webbsidans system (Boyd & Ellison, 2008). 

Det andra kravet är att det ska finnas en lista på andra användare som har ett samband med 

varandra. Det sista kravet är att användaren ska ha möjlighet att se sina kontakters profiler, 

sidor och vänner. Dock kan synligheten variera beroende på vad en användare valt för 

restriktioner och hur privat den vill vara. Det kan också skilja mellan olika sociala 

nätverkssidor (Boyd & Ellison, 2008).  

Boyd och Ellison (2008) menar att syftet med sociala nätverkssidor är att det ska framgå vad 

användarna har för bekantskapskrets och ge utrymme för att kunna utrycka sig. Även om 

skapandet av nya kontakter med okända människor inte är i fokus, finns det fortfarande 

möjlighet för användaren att skapa kontakter med människor som den annars inte skulle ha 

kontaktat. Detta kan exempelvis ske via användarens kontakter eller då användaren gör ett 
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inlägg och någon okänd kommenterar (Boyd & Ellison, 2008). Användaren är oftast inte ute 

efter att skapa nya kontakter i första hand utan använder främst sociala nätverkssidor som ett 

verktyg för att kunna kommunicera med sin omgivning. Utseendet och funktionerna kan 

variera mycket mellan sociala nätverkssidor. Vissa sidor, som exempelvis Facebook, erbjuder 

möjligheten att kunna lägga till applikationer för att höja användarens profil (Boyd & Ellison, 

2008).  

2.3.2 Sökoptimering 

En sökmotor är ett program som fungerar som ett verktyg för sökning efter data på internet, 

de vanligaste sökmotorerna idag är Google, Bing och Yahoo (Starr, 2011). För att underlätta 

sökprocessen och för att slippa behandla onödig och felaktig information är det viktigt att 

använda sig av ”rätt” sökord (Starr, 2011). Gör man en odefinierad sökning och inte använder 

ett specifikt sökord, kan den ge miljontals olika träffar som troligen inte kommer vara 

speciellt relevanta (Starr, 2011) 

Sökordsoptimering handlar om att anpassa webbsidor efter vilka sökord besökaren använder 

när den gör en sökning efter ett företag eller en produkt. Vid en sökning använder sökmotorer 

matematiska formler för att finna de mest relevanta träffarna (Starr, 2011). Om ett företag har 

kännedom om vilka sökord kunden använder kan de underlätta sökprocessen för kunden och 

samtidigt anpassa webbsidan så att de hamnar på en högre plats i träfflistan (Starr, 2011). 

Sökmotorer har ofta flera krav för att en webbplats ska anses vara relevant, det räcker alltså 

inte att bara använda rätt sorts sökord. Ofta får sidor som är länkade och sammankopplade 

med flera sidor en högre relevansnivå, detta beror på att sidorna rekommenderar varandra 

(Kay, 2007). Om kunden gör en sökning och använder sig av ord som inte är direkt kopplade 

till företaget finns det risk att kunden istället kommer i kontakt med en konkurrent (Starr, 

2011). Men det är inte alltid nödvändigt att sökorden måste vara direkt kopplade till företagets 

namn eller sysselsättning (Starr, 2011). Ibland kan andra ord ha en starkare koppling till 

företaget (Starr, 2011). Om en kund exempelvis letar efter företaget ”Tinas glass” kanske 

kunden inte minns vad företaget hette, istället kanske kunden minns namnet på en av 

glassarna. Därför kan sökord kopplade till glassarna vara bra för företaget att använda sig av 

(Starr, 2011).  

Enligt Pan och Fesenmaier (2006) är internet, med sin breda bas av information, det bästa en 

turist kan använda sig av i sitt letande efter resemål. I deras undersökning visade det sig att 

många användare är mycket breda i sin sökning och använder sig av många olika ord för att 
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beskriva en och samma sak (Pan & Fesenmaier, 2006). Många användare förlitar sig på 

destinationernas marknadsföring innan en sökning inleds och påbörjar sin sökning med att 

använda sig av något de har hört om destinationen (Pan & Fesenmaier, 2006). Hälften av 

deltagarna i Pan & Fesenmaiers (2006) undersökning började sin sökning med att först titta på 

hotell i skillnad till att göra en sökning för att hitta mer information om destinationen. 

Undersökningen visade att deltagarna helst stannade vid sidor där det fanns mycket 

information och som innehöll ett antal länkar (Pan & Fesenmaier, 2006). Undersökningen 

visade även att företag måste använda sig av sökordsoptimering i alla sina texter på hemsidan 

för att locka användaren till hemsidan (Pan & Fesenmaier, 2006).  

 

2.2.3 Hur ska en webbplats se ut?  

För att locka turister till en destination kan det första steget vara att ha en funktionell och 

inbjudande hemsida som visar vad destinationen kan erbjuda för tjänster (Kaplanidou & Vogt 

2006). Cunliffe (2000) fann i sin undersökning att en dåligt uppbyggd sida kunde innebära 50 

% mindre i potentiella intäkter. Cunliffe (2000) menade också att den dåliga upplevelsen 

gjorde att 40 % inte återvände till sidan. Ökat internet användande leder till att användarna 

ställer högre krav på hur webbplatser ska se ut och hur de fungerar (Beldona, Morrison & 

O’Leary 2005).  Enligt Kaplanidou & Vogt finns det tre olika aspekter vid byggandet av en 

destinations hemsida.  Dessa tre är navigation, innehåll och tillgänglighet (Kaplanidou & 

Vogt, 2006). 

 

Navigation: Att lätt kunna navigera och hitta på en hemsida är enligt Kaplanidou & Vogt en 

av de viktigaste aspekterna för att behålla och locka en användare tillbaka till hemsidan 

(Kaplanidou & Vogt, 2006; Ho & Lee, 2007). Hemsidan ska vara enkel, pedagogisk och 

koncis. För att ha en lyckad hemsida bör man därför ha en startsida där det tydligt står hur 

man kan navigera sig vidare till alla olika delar som hemsidan erbjuder (Kaplanidou & Vogt, 

2006; Ho & Lee, 2007). Till dessa bör det även finnas ett sidhuvud, till exempel en logo, som 

lätt tar tillbaka användaren till startsidan. Användaren ska inte känna att den har hamnat i en 

återvändsgränd (Kaplanidou & Vogt, 2006). Om det även finns en sökfunktion på hemsidan 

känner användaren sig mer tillfredställd då den snabbt och enkelt kan finna information 

(Kaplanidou & Vogt, 2006).  
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Innehåll: Vidare säger Kaplanidou & Vogt att innehållet är en av de viktiga aspekterna som 

man bör se till. Innehåll innebär den information som hemsidan förmedlar samt vad det finns 

för visuella medel som förmedlar informationen (Kaplanidou & Vogt, 2006). Det är viktigt att 

innehållet attraherar användaren vilket kan göras genom att ha lika delar bilder/filmer som 

text på hemsidan. Med beskrivande bilder och filmer som visar upp destinationen kan 

intresset att åka till destinationen öka ännu mer (Kaplanidou & Vogt, 2006; Buhalis & Law. 

2008). I och med detta får användaren en virtuell upplevelse av destinationen och kan leva sig 

in i hur resan kan komma att se ut. Detta kan utökas genom att hemsidan är kopplad till 

sociala medier där användaren kan läsa om vad andra tycker om destinationen (Kaplanidou & 

Vogt, 2006). Det är också viktigt att ha med kartor, vägbeskrivningar och kontaktuppgifter för 

att öka tillfredställelsen hos användaren (Kaplanidou & Vogt, 2006). Att ständigt uppdatera 

utseendet och innehållet är av största vikt (Kaplanidou & Vogt, 2006; Evans & King, 1999). 

Det blir då lättare att locka med paketerbjudanden och andra speciella aktiviteter som sker på 

destinationen (Kaplanidou & Vogt, 2006). 

 

Tillgänglighet: Hemsidan ska vara lättillgänglig och användaren ska lätt kunna öppna filer. 

Målet är att ge ett bra intryck ifrån första början (Kaplanidou & Vogt, 2006; Evans & King 

1999). 

 

Andra aspekter: Kaplanidou & Vogt (2006) menar att det finns andra aspekter som också är 

viktiga att tänka på när man upprättar en destinations hemsida. Det är meningen att 

användaren ska känna sig hemma på hemsidan och den ska inte skilja sig för mycket från 

andra sidor som användaren brukar använda sig av (Kaplanidou & Vogt, 2006). Att det finns 

länkar till vad man kan göra och ifall det är tillgängligt är också av största vikt.  De aktiviteter 

som finns på destinationen ska finnas på hemsidan så inte användaren känner att de har missat 

någonting när de väl är på plats (Kaplanidou & Vogt, 2006).  

 

Ho & Lee (2007) understryker vikten av att en hemsida ständigt behöver uppdateras och visa 

vad destinationen har att erbjuda. Författarna tar också upp att många användare gärna vill få 

en personlig kontakt genom online kommunikation både genom hemsidan eller andra sociala 

medier (Ho & Lee, 2007). En annan viktig aspekt enligt Ho & Lee (2007) är trovärdigheten 

och säkerheten på hemsidan, ger hemsidan ett sådant professionellt intryck så man kan tänka 

sig att genomföra en betalning på hemsidan? Den blivande turisten betygsätter destinationen 



13 
 

genom funktionaliteten på hemsidan och med en bristande hemsida minskar chansen att få 

nya gäster till destinationen (Ho & Lee, 2007; Cunliffe, 2000). 

 

2.4 Uppdraget  

Idag görs många hotellbokningar via olika webbsidor. Olika turistdestinationer i Sverige har 

sina egna webbsidor. Men för att en sådan sida ska vara attraktiv för besökarna behöver 

webbplatsens utseende och information kontinuerligt uppdateras. 

Turistbyrån i Karlstad anser att de har få bokningar och besökare på sin webbplats: 

Destination Karlstad. Turistbyrån anser att problemet beror på en extern part som är ansvarig 

för uppdatering av webbplatsen. Eftersom flera andra turistbyråer i Sverige använder samma 

externa part och har fler bokningar samt besökare är Karlstads turistbyrå intresserade vad det 

kan bero på. Författarna fick i uppdrag att utvärdera Karlstads turistbyrås webbplats: 

Destination Karlstad, och hur den skulle kunna förbättras. 

3. Syfte 

Syftet med studien är att undersöka hur webbplatsen Destination Karlstad kan förbättras för 

att generera mer bokningar.  

 

3.1 Frågeställningar 

Hur arbetar destinationer med att skapa en attraktiv och funktionell hemsida? 

Vilket arbete finns bakom marknadsföring på olika destinationer? 

Hur ska en hemsida se för ut för att locka och behålla besökaren? 

På vilket sätt marknadsför sig andra destinationer?  

Hur kan Destination Karlstad förändras för att öka antalet bokningar?  

  

4. Metod och material 

Nedan presenteras hur författarna gick till väga för att samla in information till studien och 

vilka metoder som använts för att besvara syftet.   
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4.1 Val av metod 

I boken Samhällsvetenskapliga metoder förklarar Bryman (2011) att det finns två olika 

metoder för insamling av information, kvantitativ och kvalitativ forskning. Kvantitativ 

forskning innebär att man arbetar med en stor mängd data i form av enkäter, datainsamlingar 

och analyser för att sedan kunna dra egna slutsatser. Kvalitativ forskning har djupare studier 

med ett fåtal intervjuer eller observationer. Författarna har valt att använda sig av 

strukturerade telefonintervjuer med kvalitativa inslag i form av en semi-strukturerad 

intervjumall. Det kvalitativa inslaget användes för att ge djup till studien. 

 

4.2 Förberedande studier 

När uppsatsen inleddes gjordes några förberedande undersökningar som förklaras nedan.  

4.2.1 Bekräfta uppdrag 

Eftersom författarna endast haft telefonkontakt med turistbyrån i Karlstad, ansåg båda parter 

att det skulle vara bra med ett personligt samtal för att förtydliga uppdraget. Författarna 

bokade ett möte med turistchefen på turistbyrån i Karlstad. Författarna ansåg att det fanns 

många olika angreppssätt på problemet. Turistbyrån i Karlstad ansåg att besök- och 

bokningsstatistiken var för låg och hade en teori om var felet låg. Karlstads turistbyrå tyckte 

och det var märkligt att det gick bättre för andra destinationer med liknande förutsättningar.  

4.2.2 Pilotintervju 

För att få en objektiv bild av problemet valde författarna att undersöka turistbyråns teorier om 

problemet. Undersökningen visade ett annat resultat. Författarna valde att fortsatte uppdraget, 

men med en annan vinkling. Pilotintervjun pågick i cirka en timme och det ställdes 30 frågor 

medräknat följdfrågorna.  

4.2.3 Instrument 

Under pilotintervjun tog författarna endast skriftliga anteckningar under vissa perioder. När 

dialogen var intensiv missade båda författarna att anteckna viss information vilket innebar att 

en del av materialet gick förlorat. Denna insikt gjorde att författarna valde att vid de följande 

intervjuerna även använda sig av inspelningsutrustning.  
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4.3 Urval och undersökningsgrupp 

Urvalsgruppen består av representanter från turistorganisationer från olika platser i Sverige.  

För att ge uppsatsen en större bredd valde författarna både organisationer som ansvarar för 

regioner och destinationer. Sammanlagt bestod undersökningsgruppen av sju 

turistorganisationer, Dalarna, Småland, Skåne, Umeå, Sundsvall, Luleå och Karlstad. För att 

ge en rättvis bild av undersökningen genomfördes en intervju med Karlstad på samma villkor 

som för övriga respondenter. När deltagarna till undersökningsgruppen valdes ut fanns två 

kriterier. Det första var att turistorganisationen skulle vara en medelstor stad i Sverige som är 

jämförbar med Karlstad, alltså inte någon av storstäderna Stockholm, Göteborg och Malmö. 

Det andra kriteriet var att destinationerna och deras webbplatser hade fler besökare och fler 

bokningar än Karlstad. 

 

Fyra av deltagarna var kvinnor och tre var män, alla i åldrarna 30-60 år. Deltagarna varierade 

i erfarenhet och utbildning, dock hade flera utbildningar på minst högskolenivå. Tre stycken 

var utbildade inom ekonomi och marknadsföring, en hade förskolelärarutbildning och en 

annan hade en statsvetenskaplig utbildning. En hade folkhögskoleutbildning inom turism och 

en annan hade spridda kurser. Samtliga respondenter har en position där de på något vis är 

ansvariga för deras destinations hemsida och dess innehåll. Två personer är projektledare för 

webbplatsen, fyra stycken är IT-ansvariga och en var marknadskommunikatör.  

 

4.4 Telefonintervju 

Eftersom alla respondenterna arbetar på olika platser i hela landet var telefonintervju den 

metod som var bäst lämpad. Telefonintervju kan ses som en form av strukturerad intervju, så 

kallade enkätundersökningar som tillhör den kvantitativa forskningen (Bryman, 2011). Det 

finns många fördelar med telefonintervjuer gentemot direkta intervjuer. Det är till exempel 

billigare och tidsbesparande (Bryman 2011). Då opponenterna och respondenterna inte ser 

varandra minskar även risken att olika yttre faktorer påverkar svaren (Bryman, 2011). 

Distansen som skapas genom en telefonintervju kan på detta sätt både vara positivt och 

negativt. Respondenten kan känna sig mer avslappnad och svara på känsligare frågor. För 

opponentens del kan det vara negativt då man inte ser respondentens kroppsspråk när denne 

svarar (Bryman, 2011).    
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Undersökningen baseras på sju kvantitativa intervjuer med representanter från olika 

turistorganisationer från hela Sverige. Inför varje intervju har respondenterna i förväg fått en 

preliminär intervjuguide med frågor indelade i olika teman. Författarna ville att respondenten 

skulle kunna bilda sig en uppfattning om vilka typ av frågor som skulle ställas och ge dem en 

chans att kunna förbereda sina svar. På grund av undersökningens syfte bestämde författarna 

att intervjufrågorna skulle ha en semistrukturerad karaktär. En semistrukturerad intervju 

innebär att opponenten främst använder intervjuguiden som en intervjumall (Bryman, 2011). 

Intervjuguiden består av öppna övergripande frågor och en lista på ämnen som opponenten 

vill att respondenten ska tala kring. Det finns också möjlighet för opponenten att kunna 

anpassa frågorna och ändra ordningsföljden under intervjun beroende på hur respondenten 

svarar och hur intervjun utvecklar sig. I enlighet med semistrukturerad intervjumetod Bryman 

(2011) har en del frågor omformulerats och förändrats efter hur situationen utvecklade sig 

under intervjun.   

 

4.5 Genomförande  

Första kontakten med respondenterna gjordes via mail för att se om det fanns intresse för att 

delat i undersökningen och ställa upp på en intervju. Alla intervjuerna inleddes med tre till 

fem introduktionsfrågor som fungerade som ”avslappningsfrågor”, de var exempelvis ålder, 

position och bakgrund. Avsikten med detta var att skapa en god kontakt och stämning med 

respondenterna för att få dem att känna sig varma i kläderna och bekväma med situationen. 

Sedan fortsatte författarna att ställa drygt ett trettiotal frågor inom de olika temana som berörs 

i bakgrunden. De ville att intervjun skulle kännas som ett avslappnat samtal för 

respondenterna. Under några intervjuer behövde författarna inte i samma grad ställa frågor, 

istället kunde respondenterna tala fritt om sitt arbete och samtidigt besvara frågorna. 

4.6 Analys 

Efter intervjuerna transkriberades materialet och sammanställdes. Efter detta delades 

transkriberingen in i olika teman och rubriker för att sedan analyseras efter uppsatsens syfte. 

Information som inte haft relevans för syftet har författarna valt att utelämna från uppsatsen 

men har behållits i bilagorna från intervjun (se referenslista).   
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4.7 Databassökning 

För att öka validiteten samt för att ge underlag till undersökningen gjordes databassökningar 

genom Örebro universitetsbibliotek i databaserna Sumon, Leisure of Tourism och Google 

Scholar. Google Scholar användes främst som ett redskap för att hitta tips på litteratur och för 

att undersöka tillgång på svårfunna artiklar. De vanligast sökorden var Marketing, Tourism, 

Search Engine Optimization och Booking Channels.  

Några av artiklarna gav även tips på andra artiklar som har använts i studien. (se sökmatris 

bilaga 1).  

4.8 Etik 

Enligt Bryman (2011) och Vetenskapsrådets (2012)  är grundläggande etiska principer, frågor 

som rör frivillighet, integritet, konfidentialitet och anonymitet och ska gälla för alla som deltar 

i en undersökning.   

I den här uppsatsen har författarna försökt anpassa texten efter dessa principer så att 

deltagarnas anonymitet bevarats. Därför har ingen respondent inte benämnts med namn. 

Anledningen till att respondenterna är anonyma är inte på grund av att de ställt något sådant 

krav, de har varit medvetna om att intervjuerna blivit inspelade och de har inte haft problem 

med att stå för sina åsikter. Dock, med tanke på att uppsatsen kan komma att publiceras på 

internet, ville författarna inte riskera att någon respondent ångrar sig i framtiden.  

5. Resultat 

Resultatet är indelat efter ämnesområden och börjar med informationsinsamlingen från 

Karlstads turistbyrå som bas. Därefter följer en sammanställning av intervjuerna med de andra 

destinationerna vilket redovisas under temana för att senare gå vidare till de olika 

ämnesområdena.  

5.1 Nulägesbeskrivning av Destination Karlstad  

Här beskrivs hur Karlstad turistbyrås hemsida ser ut och hur länge den har funnits. Vidare 

beskrivs arbetet bakom hemsidan och hur turistbyrån i Karlstad tänker i sitt arbete. Texten är 

indelad i stycken med koppling till vad som togs upp i bakgrunden.  
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5.1.1 Bakgrund och historia  

 Karlstad kommuns turistbyrås hemsida: Destination Karlstad har funnits sedan 2010. 

Webbplatsen är uppbyggd och sammankopplad med ett bokningsverktyg. Bokningsverktyget 

är idag ett av de ledande informations- och bokningssystemen för turistorganisationer i 

Sverige. Med verktyget kan man bygga en webbplats som innehåller både information, bilder 

och andra funktioner, vanligast är att turistorganisationerna använder en bokningsfunktion. 

Respondenten för Karlstad har arbetat för turistorganisationen sedan år 2000. När 

respondenten började arbeta på turistbyrån drevs den i privat regi men för Karlstad kommun. 

Efter tillsättningen av en ny kulturchef övergick turistbyrån till att drivas kommunalt, vilket 

respondenten ansåg vara mycket bra. Kort därefter tillsattes även en turistchef vars uppgift var 

att skapa en mer strukturerad organisation.  

5.1.2 Webbsidans utseende 

 Vid upphandlingen av bokningsverktyget bestämdes det att Karlstads turistkontor även skulle 

ha huvudansvar för webbplatsen Destination Värmland. På Destination Värmland finns det 

framförallt information om alla olika turistbyråer i regionen samt en evenemangskalender. 

Destination Karlstad och Destination Värmland är sammankopplade vilket 

informationsmässigt är positivt för användaren. Vidare finns det även en bokningsfunktion 

där man kan se tillgänglighet önskade datum. Karlstad nämner att de flesta boendemöjligheter 

och aktiviteter i Värmland är bokningsbara. Fortsättningsvis säger Karlstad att de ville ha en 

så enkel sida som möjligt vid uppbyggnaden därför är sidan uppbyggd efter huvudkategorier. 

Huvudkategorierna är: start, äta, göra, resa och bo. Genom att klicka på dessa kommer man 

till en undersida som handlar om vad du kan göra i Karlstad. Karlstad nämner även de så 

kallade ”puffarna” som är textrutor på startsidan, vilket är till för att locka användarna att ta 

del av någon av de aktiviteter som Karlstad erbjuder.  

5.1.3 Uppdateringar 

Karlstad berättar att den senaste stora design-uppdateringen på Destination Karlstad 

webbplats gjordes år 2010. Respondenten för Karlstad förklarar att de byter bilder och en del 

texter inför vår, sommar, höst och vinter för att vara säsongsbetonad och visa vad Karlstad 

kan erbjuda just nu. Dessa förändringar är någonting som de själva kan göra men för att göra 

större förändringar måste de ta hjälp av bokningsverktyget. Karlstad menar att organisationen 

har begränsad kunskap, många arbetsuppgifter blir därför en resursfråga. Karlstad fortsätter 
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förklara att leverantörerna
1
 i kommunen inte har kunskapen att kontinuerligt göra 

uppdateringar på webbplatsen och det blir därför en ytterligare uppgift för turistbyrån. 

Uppdateringarna kan vara saker som nya öppettider och priser. Leverantörerna är också 

ansvariga för de bilder och texter de lägger upp. Karlstad säger att det är många företag som 

skulle kunna förbättra sig både textmässigt och bildmässigt, de försöker dock att inte styra allt 

för mycket utan istället bara stötta.  

5.1.4 Bokningar på hemsidan 

 När hemsidan lanserades steg bokningarna de första åren, dock planades de plana ut 

kommande år. I nuläget görs inte många bokningar på hemsidan. Karlstad säger att det finns 

ett antal andra sidor som är direkt länkade med Destination Karlstad och Destination 

Värmland men de är inte bokningsbara och fungerar endast som en mellanpart om besökaren 

vill göra en bokning. 

5.1.5 Sökoptimering 

Vid sökning på Karlstad och Värmland kommer Destination Värmland och Destination 

Karlstad långt ner på Googles träfflista något som Karlstads Respondent säger att de måste 

förbättra. På hemsidan finns det en sökfunktion som respondenten är osäker på ifall besökaren 

använder då sidan är uppbyggd för att vara så enkel som möjligt.  

5.1.6 Målgrupp 

De målgrupper som Karlstad och Värmland har riktat in sin marknadsföring emot är enligt 

respondenten: aktiva familjer, WHOPs (Wealthy, Healthy, Older People) samt DINKs 

(Double income, No Kids). De städer och län som Karlstad huvudsakligen har valt att 

marknadsföra sig i är Mälardalen och Oslo. Karlstad utreder för närvarande vilka länder, 

städer och län som är av intresse att marknadsföra sig i.  

 

5.2 Webbside -rekommendationer  

Nedan följer de resultat som insamlats från de övriga destinationerna. De presenteras under 

två teman: Webbplatsens uppbyggnad och Webbplatsens marknadsföring.   

                                                           
1
 Verksamheter som genom webbplatsen marknadsför och säljer sina produkter  



20 
 

5.2.1 Webbplatsens uppbyggnad 

Samtliga respondenter menar att webbplatserna ska vara baserade på tre huvudfunktioner. 

Den första och absolut viktigaste funktionen är att webbplatsens struktur är enkel och 

användarvänlig och väcker intresse. Sundsvall menar att internetanvändare är bekväma och 

gillar inte komplicerade webbsidor. Kreativa sidor som inte följer den generella strukturen 

och som inte är anpassad efter besökarens intuition anses som oattraktiva. Den andra 

huvudfunktionen är att webbplatsen ska vara både säljande och innehålla bra, neutral och 

detaljerad information om destinationen. Sundsvall tycker även att det bör finnas 

bokningsmöjligheter så att besökare snabbt och enkelt kan göra bokningar, helst på 

förstasidan. Dalarna berättar att om bokningsgraden är låg och bokningsmöjligheten 

egentligen är en kostnad, är det fortfarande nödvändigt att ha en för de besökare som trots allt 

bokar. Annars finns det risk att man förlorar dem också. Småland säger att man vill att 

besökaren ska slippa behöva vända sig till en tredjepart för att göra bokningen. Småland säger 

vidare att deras uppgift är att sälja sina leverantörer vilket då gör det viktigt att ha en 

bokningsfunktion på hemsidan. Samtliga respondenter tycker att webbplatsen ska fungera 

som en portal där leverantörerna själva ska kunna uppdatera informationen om sina produkter 

och erbjudanden. Luleå diskuterar kring om det ska finnas en sökfunktion på hemsidan för att 

göra det lättare för besökaren att hitta den informationen som besökaren vill ha, trots att sidan 

kanske redan är användarvänlig. Alla respondenter gav mycket varierande svar på hur ofta 

uppdateringar sker.  

Samtliga respondenter menar att de dagligen gör mindre uppdateringar men när det handlar 

om design, större funktioner och utseende görs det mer sällan. Dalarna nämner att de på sin 

destination gör uppdateringar dagligen men ser helst att det sker flera gånger per dag. Större 

uppdateringar av webbplatsens design skiljer sig tre år emellan de olika respondenterna. Ett 

flertal av respondenterna har gjort det nyligen. Sundsvall och Småland anser att 

omarbetningar bör göras oftare om man vill ”hänga med” i utvecklingen och öka 

webbplatsens chanser att bli mer attraktiv.  Luleå berättar om hur deras destination främst 

tittar på andra bokningssidor som till exempel booking.com och hotels.com för att i viss mån 

efterlikna deras utseende.   

5.3  Webbplatsens marknadsföring 

 Samtliga respondenterna menar att det är först när webbplatsen uppfyller de tre 

grundfunktionerna som det går att bedriva effektiv marknadsföring på internetsidan. Alla 
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respondenter vill att hemsidan ska vara en plattform där man marknadsför destinationen.  

Vidare menar samtliga respondenter att de i dagsläget varken använder sig av någon större 

mängd sinnesmarknadsföring eller mobila applikationer.  

5.3.1 Sinnesmarknadsföring  

När frågan om sinnesmarknadsföring ställdes var författarna tvungna att förklara mer vad 

sinnesmarknadsföring innebar och hur man kunde applicera det på en hemsida. Efter 

förklaring var respondenterna positiva till sinnesmarknadsföring och förstod innebörden av 

det. Detta ledde till att sinnesmarknadsföring var något alla respondenter vill öka 

användningen av men hittills har den enda sinnesmarknadsföringen varit lockande bilder och 

texter samt en del recept på husmanskost. Alla respondenter är överens om att när användaren 

väl är inne på hemsidan så måste det arbetas aktivt för att de ska stanna kvar. Är inte 

hemsidan tillräckligt lockande väljer användarna att gå vidare. Respondenterna är överens om 

att det behövs mer sinnesmarknadsföring i form av bilder och filmer för att kunna behålla 

besökaren på sidan. 

5.3.2 Sociala medier 

De flesta respondenter och deras destinationer har någon gång använt sig av Facebook i olika 

marknadsföringskampanjer. Alla respondenter är överrens om att det är viktigt att synas i 

sociala medier och det är det lättaste sättet att nå potentiell marknad. Eftersom både 

information och bokningsmöjligheter redan idag finns på t.ex. Facebook kan webbplatserna i 

framtiden helt bytas ut mot sociala medier menar Småland och Umeå. Detta tror dock inte 

Dalarna och Luleå som istället tror att sociala medier bara är en modefluga och att internet 

alltid kommer vara viktigare. Luleå menar att Facebook kan försvinna över en natt och då 

försvinner allt, det är inte lika troligt att internet försvinner över en natt. Trots det tror 

Sundsvall, Dalarna Luleå och Småland att de fysiska turistinformationskontoren helt kommer 

försvinna. Dessutom anser Dalarna att det är svårt för en region att ha en Facebooksida. Om 

en person varit i en speciell ort kommer han/hon inte gilla
2
 regionen utan orten som besökts.  

Sundsvall menar dock att det är positivt att ha Facebook som en marknadsföring kanal. 

Genom att vara kopplad till Facebook kan man som destination se vilka det är som är 

intresserade av den destinationen och vilken åldersgrupp de tillhör. Sundsvall berättar även 

                                                           
2
 Gilla – innebär att man aktivt visar en åsikt eller intresset för något eller någon 
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om att de har sett besöksstatistiken öka från 140 000 till 400 000 efter deras 

marknadsföringskampanjer genom sociala medier.  

5.3.3 Internet och sökoptimering  

Alla respondenterna anser att nyckeln till marknadsföringen är att använda sig av Google. 

Respondenterna menar att besökarna på webbplatserna kommer dit via en Google-sökning 

och inte genom att ha skrivit in webbadressen direkt. Därför är det viktigt att webbplatserna 

aktivt jobbar med både sökord, texter och länkande sidor för öka chanserna att hamna högre 

upp bland sökresultaten. Luleå, Dalarna, Skåne och Sundsvall menar att det är avgörande att 

komma högt upp i listan och vara bland de första träffarna. Dalarna, Luleå, Sundsvall och 

Skåne berättar att de både arbetat med Google verktyg. Sundsvall menar att om en region 

exempelvis skulle köpa sin regions namn innebär det förenklat att de hamnar högre upp i 

träfflistan men att de får betala en viss summa varje gång en besökare klickar på deras länk. 

Skåne och Sundsvall menar då att det kan öka trafiken till webbplatsen men att det kan väldigt 

kostsamt om man använder sig av fel sorts sökord. Samtliga respondenter utrycker 

svårigheten med att välja rätt sorts sökord och att det ofta krävs att man använder en extern 

hjälp för att göra en analys.  

5.3.4 Segmentering 

 Ingen av respondenterna arbetar aktivt med segmentering. De håller med om att det är viktigt 

att veta vad man har för målgrupp och att erbjuda rätt sorts priser och produkter vid rätt 

tillfällen. Småland, Skåne och Umeå menar att ”paket” både är smidigt, effektivt och omtyckt 

av besökarna. När allt är färdigt eller när de själva kan pussla ihop vad de vill ha ökar det 

köpviljan. Småland och Dalarna menar att det är lättare att marknadsföra ett erbjudande än 

hela destinationen eller webbplatsen. Båda försöker marknadsföra destinationerna som 

perfekta för vandring. De menar att det är lättare att marknadsföra aktiviteten och försöka få 

gästen att via erbjudandet även få intresse för hela destinationen och på så sätt 

förhoppningsvis lyckas sälja ytterligare produkter till besökaren. Dalarna berättar om en 

pågående marknadsföringskampanj där de försöker locka cykelturister till sin region. Lyckas 

man väcka cykelturisternas intresse att cykla i regionen och besöka deras webbplats, kanske 

de lockas att göra fler aktiviteter än att bara cykla när de ser andra produkter som erbjuds på 

hemsidan. Vidare berättar Dalarna att man med hjälp av erbjudanden kan upptäcka nya 

segment. Om flertalet cykelturister kommer från samma geografiska område, kanske deras 

bekanta i samma område med annorlunda intressen också lockas till regionen. Samtliga 

respondenter menar att det inte alltid finns resurser att rikta marknadsföring till specifika 
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målgrupper men det är mycket viktigt att destinationerna känner till vilka målgrupper de har. 

Småland anser inte att det är speciellt viktigt att analysera webbplatsens besöksstatistik då 

största delen av besökarna inte nödvändigtvis är de som bokar. Småland menar att de som 

bokar kanske är slumpmässiga och därför inte tillhör ett specifikt segment. 

5.4 Övriga synpunkter 

Här dokumenteras övriga intressanta aspekter som uppkommit under intervjutillfällena.  

Samtliga respondenter menar att det största problemet för turistorganisationerna är att de har 

begränsade resurser. Luleå och Småland berättar att förändringar, uppdateringar och nya 

projekt på webbplatsen ofta inte blir av trots att det kanske både finns ett behov och en vilja. 

Anledningen till det är att turistorganisationerna saknar tillräckligt med resurser. Umeå och 

Småland menar att bristen på resurser inte beror på begränsad kunskap bland personalen, utan 

att det saknas tid och pengar. De menar att det oftast finns tillräcklig kunskap för att utföra de 

olika arbetsuppgifterna. Men att det inte finns tillräckligt med tid eller arbetskraft för att 

exempelvis förnya hemsidan. Alla respondenter är eniga om att det finns brister i 

kommunikation och samarbete mellan turistorganisationen och leverantörerna. Samtliga 

respondenter menar att de flesta leverantörerna, dock inte de stora, inte har tillräcklig kunskap 

eller tillräckligt stort intresse av att kontinuerligt uppdatera informationen på webbplasten 

eller till turistorganisationerna. Det blir därför en ytterligare uppgift för turistkontoren att 

”jaga” aktuell information från leverantörerna. Skåne påpekar att det alltså inte är designen 

som är avgörande för hur besökaren upplever webbplatsen utan kanske framförallt att 

informationen är uppdaterad.  

Ingen av respondenterna får direkt feedback från besökarna angående webbplatsens 

utformning och attraktion. Dalarna berättar att var femte besökare på deras webbplats får en 

pop-up ruta där de kan fylla i vad de tycker om sidan. Men de tillägger att det kan uppstå 

tekniska problem beroende på vad besökaren har för antivirusprogram, vilket resulterar i att 

besökaren inte får tillgång till pop-up fönstret. Sundsvall berättar att de skickar ut ett feedback 

formulär när en besökare bokat, dock handlar frågorna i formuläret inte bara om webbplatsen 

utan även om saker som upplevd service och kvalité på utbud. Samtliga respondenter anser 

det vara viktigt med feedback men menar att det får lägre prioritet vid tidsbrist. 
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6. Diskussion 

Nedan följer först resultatdiskussionen där det insamlande materialet ställs emot det 

vetenskapliga materialet och vilka slutsatser författarna har dragit av dessa. Vidare följer 

metoddiskussion där metoden som användes till undersökningen diskuteras och på vilket sätt 

den hade betydelse för undersökningen. 

6.1 Resultatdiskussion  

Författarna har under resultatinsamlingen lagt märke till att de destinationer som är steget före 

i arbetet med sin hemsida även är de som har flest besökare och bokningar. Då många av 

respondenterna har olika bakgrund och olika utbildningar kunde även författarna se att de 

olika destinationerna som hade ”rätt person på rätt plats” var de som lyckats bäst med sin 

hemsida.  

6.1.1 Webbsidans uppbyggnad 

Kaplanidou & Vogt (2006) skriver i sin artikel vilka delar och funktioner som är de viktigaste 

vid skapandet av en webbplats. Samtliga respondenter har uttryckt liknande åsikter om 

webbplatsens grundfunktioner. Det som respondenterna har tyckt varit absolut viktigast är att 

webbplatsen är lättnavigerad och har en användarvänlig struktur. Respondenter håller med 

Kaplanidou & Vogt (2006) om att en webbplats alltid ska väcka intresse hos användaren och 

få den att vilja stanna på webbsidan. Respondenterna tycker precis som Kaplanidou & Vogt 

(2006) och menar att det är grundläggande för destinationer att ha både bokningsmöjligheter 

och mycket information redan på första sidan. Eftersom turistbyrån i Karlstad menar att de har 

en användarvänlig struktur, mycket information och bokningsmöjligheter på första sidan kan 

det finnas andra orsaker till varför Destination Karlstad inte har många besökare. En orsak 

skulle kunna vara att Karlstad som destination har för många olika sidor som innehåller 

samma information, vilket kanske upplevs som ”rörigt” av besökaren. Samtliga respondenter 

tvivlar på att Destination Karlstads låga besöksstatistik beror på att Karlstad skulle anses vara 

en oattraktiv destination.  

6.1.2 Uppdateringar 

Karlstad uppdaterar sin hemsida, Destination Karlstad, cirka en gång i månaden. 

Respondenterna agerar som Kaplanidou & Vogt (2006) nämner som viktigt i sin artikel: de 

uppdaterar sin hemsida dagligen eller åtminstone strävar efter detta. Dessa destinationer är 

även de som haft flest bokningar och mest trafik till sidan. Det aktiva arbetet har även skapat 



25 
 

en bättre kontakt med leverantörerna, som är en stor del av hemsidan då de är med och säljer 

destinationen i samband med att de säljer sina produkter och aktiviteter.  

6.1.3  Relationsmarknadsföring och sociala medier  

Axelsson & Agndals (2010) teori om relationsmarknadsföring är inte applicerbar för 

Destination Karlstad. Turistbyrån i Karlstad behöver mer vetskap om vad de har för slags 

besökare innan de kan gå vidare med detta. Ett sätt är att koppla ihop hemsidan med en social 

sida och på så vis veta vilket kön och ålder det är på deras besökare. På detta sätt har 

Sundsvall fått bättre överblick över deras besökare och kan på så vis anpassa sin 

marknadsföring.  

Respondenter har olika åsikter när det gäller sociala medier. Vissa tycker det är viktigt och är 

turistbyråernas framtid, medan andra menar att det inte gör någon skillnad och bara är en 

”modefluga”. Men tittar man på de destinationer som ”lyckats” är deras webbplatser kopplade 

till både Facebook och Twitter.  Ho & Lee (2007) samt Kaplanidou & Vogt (2006) förklarar 

att besökare ofta vill uppleva personlig kontakt på internet. Med hjälp av sociala medier kan 

besökarna få en viss personlig kontakt med destinationen genom att exempelvis får höra andra 

personers kommentarer och åsikter om destinationen och även få en uppfattning om vad 

destinationen har att erbjuda. En hel del människor reser till Karlstad just på grund av 

rekommendationer från andra. Därför kan det vara bra för Karlstads turistbyrå att satsa på 

sociala medier. Det är även ett relativt enkelt sätt att försöka öka besökstrafiken till deras 

webbplats.  

6.1.4 Sinnesmarknadsföring 

 Många respondenter vet inte vad sinnesmarknadsföring innebär men de vill, som Kennedy 

(2008) beskriver, aktivera och påverka besökarnas sinnen när de befinner sig på 

destinationens webbplats. De håller med Hultén et al (2008) om att besökarna måste vara med 

om någon form av upplevelse på webbplatsen för att de ska vilja besöka destinationen. 

Respondenterna tror precis som Kennedy (2008) att en webbsida blir mycket mer attraktiv om 

den lyckas påverka flera sinnen hos besökaren. Författarna tror precis som Hultén et al (2008) 

att det finns risk att marknadsföringen kan få bakslag, eftersom destinationerna inte riktar sig 

mot en specifik målgrupp utan marknadsför sig mot alla.  

Många av destinationerna skulle även vilja marknadsföra sig mer och få mer utbildning i hur 

de skulle kunna göra detta på bästa sätt. Som Johan Swahn (2011) skriver i sin avhandling 

handlar det mycket om att skriva texterna så att man berör läsaren. Många av respondenterna 
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upplever samma svårigheter som Karlstad med att leverantörerna
3
 inte själva uppdaterar sina 

texter och bilder på turistbyråernas webbplatser. Karlstad måste som de andra destinationerna 

”jaga” in all information från leverantörerna för att deras hemsida ska ha aktuell information. 

Samtliga respondenter anser att det egentligen borde vara upp till leverantörerna att göra 

uppdateringarna. Men respondenterna menar att det skiljer sig mycket i kvalitén på 

leverantörernas texter och bilder, många förklarar att leverantörerna ofta behöver hjälp med 

att välja ”rätt” sorts text och bild. En del leverantörer är fullt upptagna med sin dagliga 

verksamhet och inser inte alltid vikten av att finnas på turistbyråernas webbplatser som därför 

inte prioriteras. 

6.1.5  Segmentering 

Gemensamt för turistbyråerna är att de inte har en specifik målgrupp som de marknadsför sig 

mot. Trots det säger de flesta respondenterna att det finns vissa områden i Sverige och Norge 

som de fokuserar sin marknadsföring på. Flera respondenter förklarar att deras 

huvudmålgrupp eller så kallat segment är privatpersoner. Respondenterna håller dock med 

Taylor (2009) om att erbjuda rätt sort produkt till rätt person vid rätt tillfälle och till rätt pris, 

men eftersom de inte känner till sin exakta målgrupp är det inte möjligt. Författarna får bevis 

på Gröönros (2009) teorier om svårigheten att tillfredsställa alla kunder på samma sätt.  

6.1.6 Sökoptimering och svårigheter 

Respondenterna har liknande åsikter som Starr (2011) att sökoptimering är mycket viktig för 

att öka trafiken till webbplatsen och för att kunna göra det måste man använda sig av rätt ord. 

Använder man rätt sorts ord är det lättare att hamna högre upp i träfflistan på Google. 

Respondenterna håller också med Starr (2011) om att konkurrenter lättare kan få besökare om 

destinationerna arbetar med fel sort sökord. Detta säger delvis emot Pan & Fesenmaier (2006) 

som förklarar vikten av att ha bredd. Eftersom alla respondenter har talat om bristen på 

resurser tror författarna att det kan vara en svår balansgång. 

Respondenterna tycker att det största problemet är bristen på resurser. Många menar att de 

skulle vilja lägga ner mer tid och pengar på marknadsföring. Men de destinationer som enbart 

drivs med kommunala medel har oftast inte samma möjligheter som i kommuner som får stöd 

av den privata sektorn. Sundsvall förklarar att om kommunerna förstod att resurserna är en 

investering så skulle de kanske satsas mer pengar på turism. Vissa av organisationerna 

                                                           
3
 Leverantörer syftar till olika företag på destinationerna. Till exempel hotell och vildmarksturer. 
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befinner sig i en ond cirkel, då de inte får några bokningar på webbplatsen och kommunen 

därför inte satsar några pengar. Vissa av turistbyråer har det något lättare, eftersom de får en 

del stöd från näringslivet som i vissa fall även är delägare i turistbyråerna.  

6.1.7 Uppsatsens uppdrag, Destination Karlstad  

Både Kaplanidou & Vogt (2006) och respondenterna talar om vikten av en webbplatsen 

uppbyggnad. Respondenten för Karlstad tycker att Destination Karlstad är attraktiv eftersom 

den har en enkel struktur med mycket information och en bokningsfunktion. Webbplatsen är 

även sammankopplad med bland annat Destination Värmland, vilket Starr (2011) och Kay 

(2007) menar är nyckeln för att hamna högre i träfflistan på sökmotorer, Karlstad kanske 

marknadsför sidan med fel sorts sökord eller sökord som inte besökarna använder. Den låga 

besöks- och bokningsstatistiken skulle även kunna bero på att användarna har andra krav, 

vilket Beldona, Morrison & O’Leary (2005) talar om. Besökarna kanske inte tycker om 

Destination Karlstad och anser att webbplatsen exempelvis har en oattraktiv design, är 

svårnavigerad och innehåller fel eller onödig information.  

En annan förklaring skulle kunna vara att uppdateringarna av webbplatsen sker för sällan och 

att de behöver göras fler gånger än vid säsongsskiften. Även om samtliga respondenterna inte 

riktar sin marknadsföring mot en specifik målgrupp, kanske turistbyrån i Karlstad gjort en 

felaktig analys av vilka som ingår i deras målgrupp. Om det skulle visa sig att deras faktiska 

målgrupp är en annan är det mer förståeligt att marknadsföringen inte varit särskilt effektiv på 

webbplatsen. Det kommer i så fall finnas bättre förutsättningar för att kunna använda sig av 

relationsmarknadsföring som Axelsson & Agndal (2010) talar om. Det kan bidra till att det 

blir lättare att använda sig av sinnesmarknadsföring eftersom både besökarna och 

destinationerna vill att webbplatsen ska aktivera besökarna och ge dem en positiv upplevelse, 

dels genom lockande text och bild men dels även med hjälp av film.  

Om turistbyrån i Karlstad har kännedom om sin målgrupp finns det inte samma risk för 

Bornviks (2012) exempel på ”bakslag” eftersom de vet vad målgruppen gillar och ogillar. 

Trots att Dalarna och Luleå ser sociala medier som en modefluga, kan det ändå vara ett snabbt 

och relativt enkelt sätt att nå ut till fler. Turistbyrån i Karlstad har samma problem med 

bristande resurser som resterande destinationer. Men utöver detta kanske det även finns 

bristande kunskap då respondenten förklarar att de måste vända sig till sin externa part för 

uppdateringar. Turistbyrån i Karlstad kanske inte har den kunskap som krävs för att kunna 

utföra arbetet och kanske inte heller de resurser som krävs för att utbilda personalen. Om 
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resurserna är bundna till antalet bokningar befinner de sig i en ”ond cirkel” då de varken har 

tillräckligt med resurser för att göra nödvändiga förändringar på webbplatsen eller får in fler 

bokningar som leder till mer resurser. 

6.2 Metoddiskussion  

När författarna träffade Turistchefen på Karlstads turistbyrå och blev upplysta om deras 

problem förstod de att det fanns flera sätt att lösa problemet på. Därför bestämde författarna 

att uppsatsen skulle vara bred så att det lätt gick att byta riktning vid eventuella hinder.  

Författarna ansåg att turistbyråns teori var för subjektiv. För att få en rättvis bild av problemet 

kändes det naturligt att göra en undersökning. Med den nya informationen från pilotintervjun 

förstod författarna att de var tvungna att byta inriktning och syfte, dock ville de fortfarande 

lösa turistbyråns problem. Författarna var mycket nöjda med undersökningsmetoden och 

bestämde sig för att fortsätta med den. Dock ansåg de att en strukturerad intervjuguide inte 

skulle fungera lika bra som en semistrukturerad intervjuguide, med tanke på att författarna 

ville ha möjlighet att kunna ställa följdfrågor eller ändra frågornas ordning beroende på 

respondenternas svar.  

 

När det gäller användandet av telefonintervjuer kan de ha gett annorlunda svar än om det 

gjorts personliga intervjuer. Om författarna hade haft möjlighet hade de föredragit att göra 

personliga intervjuer för att kunna avläsa respondenternas kroppsspråk och för att skapa en 

personligare och mer avslappnad stämning som i sin tur kunnat bidra till ett bättre resultat. 

Enligt Bryman (2011) har vissa studier visat på olika resultat när man har gjort både 

personliga intervjuer och telefonintervjuer. Dock anser författarna att telefonintervjuerna har 

gett positivt resultat med tanke på de respondenter som har deltagit. Det skulle ha varit 

mycket tidsödande och kostsamt att ta sig till de olika respondenterna för att utföra personliga 

intervjuer. Bryman (2011) skriver att det finns både för och nackdelar med telefonintervjuer.  

 

En av fördelarna med de här intervjuerna som Bryman (2011) nämner har varit att författarna 

har kunnat tala med respondenterna vid ett tillfälle när de har haft tid. Även när det har blivit 

ändringar i sista stund har inte intervjuerna gått förlorade på grund av olika scheman. 

Respondenterna har istället haft en större möjlighet att anpassa sig efter situationen och 

kunnat boka om telefonintervjun till när det passade dem bäst. Detta gjorde respondenterna 

mer positiva till intervjun. Respondenterna har även kunnat svara på känsligare frågor då de 

inte har känt en personlig kontakt. Som Bryman (2011) nämner kan brist på personlig kontakt 
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även vara negativ och i några fall under intervjuerna var det vissa frågor som respondenterna 

inte hade större lust att svara på. Även om man inte hade ett möte ansikte mot ansikte så 

uppfattade författarna ändå när respondenterna tyckte det var svårt att svara. Det blev tysta 

ögonblick som kanske inte skulle ha uppstått under personliga intervjuer. Detta på grund av 

att författarna inte var säkra på om respondenten hade svarat färdigt på frågan. Författarna 

ansåg att intervjun skulle kunna påverkas negativt om de avbröt respondenterna och bad dem 

att upprepa sina svar. Detta var också anledningen till att stödanteckningar gjordes under 

intervjuerna.  

 

Bryman (2011) nämner också att det kan vara antingen positivt eller negativt med 

telefonintervju beroende på hur bekväma respondenterna är med att prata i telefon. I den här 

undersökningen var många av respondenterna det vilket resulterade i utförliga svar. De 

respondenter som hade en marknadsföringsutbildning i botten var genuint intresserade och 

försökte på alla sätt och vis förklara hur allting gick till eller såg ut på deras destination.  Den 

största svårigheten under de här telefonintervjuerna var att avsluta samtalen, något som även 

Bryman (2011) nämner, då man inte kan se varandras kroppsspråk. Också på grund av det var 

det många som gärna pratade fritt om hur de såg på deras arbetsplats och därigenom svarade 

på många frågor innan författarna hunnit ställa dem. Många av respondenterna ville helst inte 

avsluta samtalet utan pratade gärna vidare om vad de trodde det fanns för olika variabler som 

skulle kunna förbättra både deras hemsida och vad som generellt behövde göras för hela 

Sveriges destinationer.  

 

Trots att kriterierna sa att respondenterna inte fick representera någon av storstäderna som 

Stockholm, Göteborg eller Malmö, samt att de tillfrågade destinationen skulle ha bättre 

besöksstatistik och en högre besöksgrad tycker författarna att det fanns det ett tillräckligt stort 

urval av destinationer att undersöka. Visserligen kan det bero på att majoriteten av de 

tillfrågade destinationerna valt att ställa upp. Hade fler destinationer inte velat delta hade 

författarna kanske blivit tvungna att byta undersökningsmetod eller bryta något av kriterierna. 

Författarna är osäkra på om det varit tillräckligt att endast använda en undersökningsmetod 

och om de sju intervjuerna räcker för att kunna dra en veteskaplig slutsats. Många av 

respondenterna svarar lika vilket tyder på ”mättnad” men det kan bero på att destinationerna i 

urvalsgruppen är lika och har samma slags tankesätt. Författarna har haft spekulationer kring 

om respondenternas utbildning och erfarenhet kan ha spelat någon roll för de olika 

organisationernas framgång. Tre av respondenterna har en utbildning inom marknadsföring 
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och erfarenhet från marknadsföringsbranschen. Organisationerna som respondenterna arbetar 

för anses vara bland de mest framgångsrika. Dock skulle det kunna bero på andra faktorer att 

organisationerna är framgångsrika. Det skulle även kunna bero på att två av de utbildade 

respondenterna arbetar för en regions och inte enbart för en kommuns turistorganisation. 

Anledningen till att författarna valde både organisationer i regioner och kommuner var att 

följa turistbyråns kriterier. 

  

Trots att det går att urskilja vilken respondent som har sagt vad, har uppsatsen försökts 

anpassas efter Brymans (2011) och Vetenskapsrådets (2012) principer om etik i 

samhällsvetenskaplig forskning. Målet var att det inte skulle finnas någon möjlighet för 

läsaren att kunna urskilja respondenterna men eftersom samtliga respondenter varit 

informerade och gett samtycke till deras uttalanden ansåg författarna att uppsatsen skulle ge 

ett tydligare resultat.    

7. Slutsats  

 

Det absolut viktigaste för turistorganisationer är att ha en attraktiv webbplats. Om inte 

webbplatsen är attraktiv kommer den inte få besökare och inte heller några bokningar. För att 

en destinations webbplats ska vara attraktiv ska den bland annat kontinuerligt uppdateras och 

förnyas, vara enkel och lätt navigerad, innehålla mycket information och 

bokningsmöjligheter. Många turistorganisationer är dåliga på marknadsföring på webbplatsen, 

majoriteten använder sig inte av sinnesmarknadsföring och har inte en specifik målgrupp. 

Turistorganisationernas största problem är bristande resurser och till viss del bristande 

kunskap. Oftast finns det en vilja och engagemang hos turistorganisationer men de har inte tid 

och pengar till att göra det som skulle behövas. Tidskrävande uppgifter får inte samma 

prioritet i den dagliga verksamheten vilket sin tur påverkar exempelvis kvalitén på 

webbplatsen.  

Undersökningen pekar på fyra saker som Karlstads turistbyrå behöver arbeta med för att 

kunna förbättra sin webbplats och öka bokningsfrekvensen. 

 Sökordoptimering - Arbeta aktivt i sina texter på hemsidan samt med Google 
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 Uppdateringar – Undersökning visar att de destinationer som kontinuerligt uppdaterar 

sin hemsida är de som har flest besökare och en högre bokningsfrekvens 

 

 Sociala medier – Destination Karlstad borde sammankopplad med sociala medier 

eftersom det är en effektiv marknadsföringskanal. 

 

 Sinnesmarknadsföring – med hjälp av bilder, texter och ljud kan Karlstad spela på 

besökarnas känslor och påverkar det köpvilja.  

 

Genom att följa denna åtgärdslista kan Karlstad få fler besökare till hemsidan.  
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Bilaga 1 Sökmatris  

 

Datum Databas Sökord Kombination Antal 

referenser 

 Antal lästa 

artiklar 

Använda artiklar 

2012-

04-03 

Sumon 1. Booking 

channels 

1 20 785 5 1 

  2. Crs 2+3 26 914 2 0 

  3. Travel agent 3 206 750 3 0 

  5. booking 3+1 438 4 0 

  6. Sensory 

Marketing 

6 13 353 7 1 

  7. Relationship 

marketing 

tourism 

7+10 22 235 4 1 

  8. Search 

engine 

optimization 

8 21 523 5 1 

  9. Market 

segmentation 

9 58 227 4 2 

  10 Tourism 10+9 4 169 5 0 

  11. Social 

Media 

11 797 062 4 0 

2012-

04-02 

Leisure 

of 

tourism 

1. E-tourism  12 4 1 

  2. CRS 2 1 1 0 

  3. Online 

booking 

3 7 1 0 

  4. 4 232 1 1 
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Communication 

  5. Destination 4+5 46 8 1+1
*
 

  6. Booking 

channels   

6 3 1 0 

*Artikel hittad genom en annan. 
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Bilaga 2. Intervjuguide med förklaringar och argumentation   

Nedan presenteras de frågor författarna ställde under de olika intervjuerna. Här argumenteras 

och förklaras syftet bakom frågorna.  Frågorna är baserade på den information författarna 

sammanställde i bakgrunden. Genom att utgå ifrån informations insamlingen kunde 

författarna känna en större trygghet under intervjun och kunde lättare skapa en god relation 

till respondenterna. Författarna bakom denna uppsats har valt att intervjua personer som har 

haft en ansvarig position för webbplatsens marknadsföring och design. Intervjuerna inleddes 

med avslappningsfrågor för att få respondenterna att känna sig bekväm med situationen. Alla 

respondenter har haft lika lång tid att svara på frågorna. Respondenterna har även haft tillgång 

till intervjuguiden i förväg och har kunnat förbereda sina svar. 

 Position, ålder  

Här bekräftas vilken position respondent har inom organisationen och hur den då kan vara 

viktig för undersökningen. Respondentens ålder kan också ha betydelse för erfarenhet. 

Vad har du för bakgrund? Hur länge har du arbetat inom branschen?  

Denna fråga ställs för att skapa en relation mellan respondent och opponent. Den ger även en 

insikt i vad för slags kunskap respondenten har. 

Vilka är de vanligaste besökarna?  

 Denna fråga ställs då det är relevant för författarna att få veta vad respondenten vet om sina 

besökare.  

Hur länge har er hemsida funnits?  

Denna fråga ställs då författarna vill veta hur länge arbetet med hemsidan har pågått. Hur 

länge har respondenten varit med och arbetat med hemsidan? 

Vad är syftet med hemsidan?  Frågan ställs för att ge bakomliggande information och 

skälen till varför hemsidan finns. Vad ser destinationen att hemsidan har för funktion?  

Vad har ni för mål? Denna fråga ställs då författarna vill se vad det finns för mål för 

destinationen och hur de arbetar för att uppnå dem. Hur ser det ut i organisationen? Är det 

tänkt att hemsidan och organisationen ska utvecklas eller kom den att struktureras om? Är det 

meningen att sidan ska vara en portal för information eller för att sälja produkter? 

Är turistbyrån driven i kommunal regi enbart eller finns det privata aktörer med?  

Frågan ställs då det är av relevans författarna att se vad resurserna kommer ifrån och vilken 

bakomliggande drivkraft som finns i organisationen.  

Vem bestämmer hur sidan ska se ut, vad den ska innehålla och vem den ska rikta sig 

till? Det är av intresse för författarna att förstå processen som ligger bakom hemsidan och 
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vilka åsikter som vägs in i beslutsfattandet. Finns det ett samarbete mellan alla parter på 

destinationen? 

Vad vill ni att hemsidan ska innehålla? Håller sig respondenterna till det författarna har 

tagit upp i bakgrunden? Har de en uppfattning av vad internetanvändare i nuläget kräver för 

att attraheras av sidan? 

Hur viktigt anser du att det är det med marknadsföring och behöver er verksamhet 

marknadsföra sig? Den här frågan ställs för att författarna ska få en uppfattning av hur 

organisationen arbetar med marknadsföring på destinationen.   

Vad har ni för målgrupp? Och vilka är det ni främst marknadsför er mot? En 

fortsättning på ovanstående fråga. Har organisationen gjort ett medvetet val angående sin 

målgrupp och vet de vilka som är deras målgrupp/målgrupper? 

Kan du ge exempel på olika ”marknadsföringsmetoder/knep” ni använder för att väcka 

besökarnas intresse för destinationen?  Författarna anser det vara relevant att se om 

destinationen har gjort någonting som inte andra destinationer har tänkt på och på så vis 

lyckats bättre med sin marknadsföring och i sin tur lockat fler besökare.  

Använder ni er av sinnesmarknadsföring, alltså marknadsföring som riktar sig mot 

människans sinnen och känslor?  Finns det en medvetenhet av vad sinnesmarknadsföring 

är? Ser de det som en nödvändighet för att locka besökare till hemsidan och destinationen? 

När besöks hemsidan som mest respektive minst? Vad beror det på? Författarna vill 

undersöka ifall destinationen är aktiv i sitt arbete med hemsidan. Görs undersökningar för att 

se vilka som besöker hemsidan? Finns det en förståelse för varför man gör det.  

Hur skiljer sig besöksfrekvensen efter att ni har gjort en stor 

marknadsföringskampanj? Hur ofta görs det marknadsföringskampanjer? Har dessa lockat 

fler turister? Är det värt att genomföra kampanjer? Ger det merförsäljning?  

Hur tänker ni innan ni lanserar en ny hemsida? Gör ni någon kravspecifikation eller 

undersökningar? (För att vara ”up-to-date”) Denna fråga ställs för att få en uppfattning 

om vilket intresse som finns för att skapa en bra hemsida. Vilka steg behöver man genomgå 

för att få en lyckad hemsida? 

Tar ni hjälp av någon extern part för utformningen av webbplatsen och för hur ni ska 

bedriva marknadsföringen eller sker allt internt? Denna fråga ställs för att se vilken 

kunskap som finns på destinationen. Kan de göra mycket själva eller blir det stora kostnader 

då destinationen måste ta in andra parter för att skapa en lockande hemsida? Borde de istället 

göra det själva?  

Hur ofta uppdaterar ni hemsidan? Frågan ställs då författarna vill se hur ofta destinationen 

uppdaterar hemsidan och ifall de kan göra det själva.  
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Hur viktigt är det att kontinuerligt uppdatera hemsidan? Denna fråga ställs med 

uppbackning från tidigare lästa artiklar. Förstår destinationen hur viktigt det är att uppdatera 

hemsidan för att locka och behålla besökare? 

Vilka är det som bokar på hemsidan?  Denna fråga ställs för att se vilka verktyg 

destinationen kan använda sig av för att se vilka deras besökare. Detta är relevant både för 

författarna och undersökningen.  

Hur många bokningar har gjorts tidigare år? Har antalet bokningar ökat?  Denna fråga 

är relevant för undersökningen då författarna vill se vilken utveckling som har skett. Kommer 

alla respondenter ha samma svar? Kan författarna se ifall det finns en koppling till ett högre 

eller ett mindre antal bokningar? 

Vad beror den förändringen på?  Fortsättning på ovanstående fråga.  

 Är hemsida kopplad till sociala medier som t.ex. Facebook? Denna fråga ställs då den är 

relevant för undersökningen att se vad destinationerna tycker om sociala medier. Är det så 

pass viktigt som det beskrivs i Kaplanidou & Vogt’s artikel från 2006?  

Arbetar ni aktivt med sökmotoroptimering? Denna fråga är relevant för undersökningen 

för att se ifall det finns en koppling mellan sökmotoroptimering och fler bokningar.  

Får ni feedback från besökarna rörande hemsidan utformning?  Denna fråga visar på hur 

mycket destinationen bryr sig om sina besökare och ifall de anser det vara viktigt att få 

feedback för att förbättra sig.  

Vad använder ni er av för system (Citybreak etc.)  Genom denna fråga kan författarna få 

mer vetskap om vad för slags system som är bäst lämpad för en turistorganisation och deras 

arbete.  

Hur kan man öka köpviljan hos kunder?  Denna fråga gör att författarna kan få mer insikt i 

hur en turistorganisation arbetar med att sälja sina produkter. Hur intressant är det att gå med 

vinst?  

Ge exempel på saker som en hemsida bör innehålla för att den ska vara attraktiv? 

Denna fråga ställs då författarna vill se vad de olika respondenterna anser vara attraktivt och 

vad de tror kan locka besökare.  

Hur viktigt är det med boknings möjligheter på en turistorganisations hemsida?  Här vill 

författarna se om destinationernas uppfattning stödjer de vetenskapliga undersökningarna. Är 

det nödvändigt för en destination att ha en bokningsfunktion och ger den ett mervärde för 

destinationen? 

Kommer hemsidor ersätts av mobila applikationer?  Denna fråga anses vara relevant för 

författarna då de vill se hur destinationerna har tänkt på att nå sina användare. Har 

anpassningar gjorts eller kommer det att göras för att följa trenderna? 
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Varför går det bättre för er än för Karlstad, tror du? Denna fråga ställs för att få 

respondenternas uppfattning av vad de har gjort som är bra och vad man göra som destination 

för att förbättra sig.  

Hur ser du på framtiden?  En bra intervju avslutas med en öppen fråga för att respondenten 

ska få en chans att säga vad de tycker och känner samt ifall de har något mer att tillägga.  

 

 


