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Förord 
För oss är Stockholms skärgård en unik miljö i närhet till det urbana Stockholm. Besöksnäringen 
och de människor som arbetar aktivt dagligen med att få fler besökare att upptäcka skärgården är 
för oss viktiga aktörer för att ens kunna utföra denna studie. Vi vill därför först och främst tacka 
alla respondenter för deras tid och deltagande!  
 
Vi vill även tacka vår handledare för djupt engagemang och stöd genomgående i 
arbetsprocessen.  
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How the visitor industry in the Stockholm Archipelago work with experience 

design and social media 
A study on the digital visitor's impact on the visitor industry in the Stockholm archipelago 

Abstract 

Today, visitors use social media before, during and after travels to share, create and discuss 

content with others. This means that the visitor industry needs to profile themselves on social 

media to communicate their services toward their visitors. Parallel to this development, a 

creative tourist class has been emerging. This group demands new experiences that differs from a 

previous more conventional tourism, which is spreading among the public and is marketed more 

often on social media. This study analyze how the visitor industry experience the digital visitor 

and the new creative tourist class in Stockholm Archipelago. The result of the study shows that 

social media is a tool, which allows the people working in the visitor industry to multitask 

because they can bring it anywhere. Due to the digital visitors high interactivity online, the 

visitor industry are being challenged on both resources and knowledge. It is also shows that it 

makes it possible for smaller businesses to market themselves globally and easily reach their 

target group in a profitable way. 

 

Keywords 
Social media, visitor industry, tourism, digital divide, experience design, Stockholm archipelago, 

creative tourist class, rural areas 
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Besöksnäringens arbete med upplevelsedesign och sociala medier i Stockholms 

skärgård 
En studie kring den digitala besökarens inverkan på besöksnäringen i Stockholms skärgård 

Sammanfattning 

Idag använder besökare sociala medier före, under och efter sina resor för att dela, skapa och 

diskutera medieinnehållet med andra. Det innebär att besöksnäringen måste profilera sig på 

sociala medier för att bli bättre på att kommunicera med besökare och marknadsföra sina 

tjänster. Parallellt med denna utveckling har en kreativ turistklass växt fram. Denna grupp kräver 

nya upplevelser som skiljer sig från en tidigare mer konventionell turism. Denna grupp sprider 

sig bland allmänheten och det har blivit vanligare för besöksnäringen att förmedla nya 

upplevelser på sociala medier. Med denna studie vill vi öka kunskap och förståelse för 

besöksnäringens upplevelser av den digitala besökaren. Men även besöksnäringens arbete med 

sociala medier och förmedling av nya upplevelser på sociala medier. Resultatet visar att sociala 

medier är ett verktyg som gör det möjligt för de personer som arbetar inom besöksnäringen att 

utföra flera arbetssysslor samtidigt, eftersom de kan ta med sig dessa överallt. Att nå ut till den 

digitala besökaren är både resurs- och kunskapskrävande för besöksnäringen. Det visar även att 

det möjliggör för mindre företag att marknadsföra sig globalt och enkelt nå sin målgrupp på ett 

lönsamt sätt. 

 
Nyckelord 
Social media, besöksnäring, turism, digitala klyftor, upplevelsedesign, Stockholms skärgård, den 

kreativa turistklassen, glesbygdsområden  
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1 Inledning 

Idag är sociala medier en etablerad del av vår tillvaro. Vissa påstår att om du inte är en del av 

sociala medier är du inte en del av cyberspace (Haenlein & Kaplan 2010, s. 67). Att arbeta med 

sociala medier bidrar till en ökad marknadsföring av företaget och dess tjänster. Det är ett 

lättillgängligt verktyg som nyttjas flitigt i besöksnäringen (Hvass & Munar 2012, s. 93). I och 

med att världen digitaliseras alltmer förändras också beteendet hos användare av olika typer av 

medier för att söka attraktioner och destinationer online (Engström et al. 2016, s. 4). Enligt 

Gretzel och Jamal (2009, s. 478) har det även vuxit fram en kreativ turistklass som efterfrågar 

nya upplevelser vilka skiljer sig från konventionell turism. Dessa upplevelser som förut ansetts 

som utformade för en exklusiv grupp blir alltmer eftertraktade av allmänheten och sprids 

ytterligare via sociala medier (ibid.). Hur företagen profilerar och marknadsför sig är viktiga 

faktorer för att kunna locka nya besökare. 

 

Med en ökad spridning av information om destinationer och attraktioner i Stockholms skärgård 

på sociala medier möjliggör det för att fler människor upptäcker skärgården som resmål och 

upplevelse. Att undersöka besöksnäringens upplevelser av att arbeta med sociala medier är 

relevant i sin helhet. Engström et al. (2016, s. 5) betonar besöksnäringens utmaning att 

införskaffa sig den kunskap som både krävs och förväntas av de digitala besökarna. Vidare 

skriver Engström et al. (2016, s. 29) att den digitala närvaron är ett måste idag för att besökare i 

stor utsträckning använder webbsidor och mobila applikationer för att hitta sina resmål. Det är 

inte endast en konkurrensfördel för besöksnäringen att använda sociala medier (ibid., s. 5) för att 

förmedla sina tjänster samt nå ut till nya och befintliga besökare, utan även ett måste. Denna 

studie bidrar därför med ny kunskap och förståelse kring besöksnäringens arbete med sociala 

medier och upplevelsedesign i Stockholms skärgård.  
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1.1 Syfte 

Studiens syfte är att öka kunskapen om hur besöksnäringen förmedlar sina tjänster på sociala 

medier samt hur de upplever kommunikationen med besökare digitalt. Syftet är även att öka 

förståelsen för hur besöksnäringen reflekterar kring design av nya upplevelser, samt hur de 

tillgodoser besökares efterfrågan på unika upplevelser. Den ökade förståelsen är även viktig för 

att förklara hur de digitala klyftorna ser ut i en glesbygd övärld mellan näring och vad den 

digitala besökaren förväntar sig.  

1.2 Frågeställning 

Syftet kommer att undersökas med följande frågeställningar: 

 

1. Hur och varför ser de digitala klyftorna ut vad gäller besöksnäringens arbete med sociala 

medier i Stockholms skärgård? 

2. Vilka är utmaningarna och möjligheterna gällande besöksnäringens kontakt med 

besökare på sociala medier i Stockholms skärgård? 

3. Hur och varför arbetar besöksnäringen i Stockholms skärgård med upplevelsedesign 

idag? 

2 Bakgrund 

I bakgrunden redogörs för tidigare forskning inom fältet sociala mediers inverkan på turism, 

upplevelser och turism, besöksnäring i Stockholms skärgård, aktörer i Stockholms skärgård samt 

digitala klyftor i Stockholms skärgård. Bakgrunden kommer även att vara av relevant vid 

analysen av besöksnäringens arbete med upplevelsedesign och sociala medier. 

2.1 Sociala mediers inverkan på turism 

Sociala medier används i allt större utsträckning av besökare för att skapa, modifiera, dela och 

diskutera internetinnehåll. Det här kan påverka ett företags rykte, försäljning samt i vissa fall 

företagets överlevnad (Kietzmann et al. 2011, s. 241). Omställningen från besökarnas tidigare 
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internetbeteende har påverkat företagens marknadsföringsstrategier för att nå upp till kundernas 

behov och önskemål (Hvass & Munar 2012, s. 94).  

 

Användandet av internet som kunskaps- och inspirationskälla har ökat bland besökare. Via 

digitala plattformar söker de efter relaterad information kring resmålet. Dessutom används 

sociala medieplattformar och mobila applikationer för navigering, rumssökning samt skapande 

och delande av bilder men även andra typer av innehåll som kommunicerar om resandet (Jansson 

2018, s. 101). Via sociala medier kan besökare kommunicera, följa, rangordna, diskutera och 

dela varierade former av innehåll. På så vis påverkar besökarna hur hemsidan designas och 

eftersom den anpassas efter deras behov och beteende. Besökarna är även uppkopplade på andra 

nätverk som exempelvis hemsidan TripAdvisor. Detta innebär att den kultur-förskjutning som 

skett i samband med sociala medier introducerades är sammanflätad med en kommersiell logik 

som motiverar människor att investera sin tid och kreativitet online (ibid., s 104).  

 

Besökare använder även sociala medier för att hitta destinationer samt för att dela sina 

upplevelser med andra på ett autentiskt och trovärdigt sätt (Sârbu, Alecu och Dina 2018, s. 

1022). Sociala medier inom besöksnäringen präglas av en hög grad av interaktivitet eftersom 

användare delar erfarenheter, foton, kommentarer och för diskussioner sinsemellan på mobila 

enheter (ibid., s. 1023). Därmed sagt har sociala medier ett stort beslutsinflytande på bl.a. 

hotellbokning. Därför används betalda annonser via sociala medier för att nå ut till målgrupper 

med hjälp av diverse verktyg som annonsformat, användar-intressen, geografi eller demografi 

(ibid). På så vis möjliggör sociala medier för företag att på ett enkelt vis finna ett företags 

målgrupp och direkt nå ut med annonsering till den utvalda målgruppen.  

 

Marknadsföring är en process som tillgodoser kundbehov kontinuerligt under en produkts eller 

tjänsts livscykel (Hvass & Munar  2012, s. 94). Marknadsföring kan även definieras som en 

social process i vilken individer uppfyller sina behov genom att generera samt utbyta ett värde 

mellan varandra. Det är denna typ av process som sker via sociala medier idag (Hvass & Munar 

2012, s. 94). Sociala medier har förenklat marknadsföringsprocessen för både företag och 
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användare. Båda parter bidrar till ökad spridning och kommunikation som möjliggör för fler 

besökare att upptäcka tjänster som erbjuds.  

2.1.1 Sociala medier och svensk besöksnäring 
Företag inom besöksnäringen använder i allt större utsträckning sociala medier för att 

marknadsföra sig själva. Främst för att det är där deras nuvarande och potentiella kunder samlas 

(Engström et al. 2016, s. 4). Plattformar som Instagram och Facebook blir därför allt mer 

populära för spridning av företagsinformation. Med detta följer både utmaningar och 

möjligheter. Som tidigare nämnts menar Engström et al. (2016, s. 32) att sociala medier utmanar 

företags digitala kompetens samt deras resurser. Samtidigt är det en enkel kommunikation 

mellan kund och företag (Kietzmann et al. 2011, s. 241).  

 

Onlineplattformar som sociala medier anses vara marknadsföringsverktyg eftersom de 

tillhandahåller möjligheten för företag att presentera sina produkter eller tjänster på, samtidigt 

som de tar tillvara på besökarnas beteenden och behov (Sârbu, Alecu & Dina 2018, s. 1017). 

Enligt en undersökning om besöksnäringen i svenska fjällen uppges dessutom att 70% av 

besökarna använder internet och sociala medier som informationskälla inför, under samt efter sitt 

besök (Bodén et al. 2014, s. 26). Därför placerar sig företag på sociala medier, både för att nå ut 

till sina kunder och även för att kartlägga kundbeteenden- och behov.  

2.1.2 Att arbeta via sociala medier 

Enligt Kietzmann et al. (2011, s. 250) har sociala medier introducerat betydande och 

genomgripande förändringar i kommunikationen mellan organisationer, samhällen och individer. 

Denna kommunikationsövergång har därmed inneburit förändring vad gäller företags 

marknadsföringsstrategier. Tidigare arbetade besöksnäringen i skärgården med marknadsföring 

och kommunikation från en stationär dator och fast telefon. Med sociala medier blir företagen 

mer mobila och kan utföra andra sysslor samtidigt som de använder sociala medier. Men 

mobiliteten innebär även att besökare kan höra av sig vid vilken tid som helst på dygnet. Enligt 

Engström et al. (2016, s. 30) förväntar sig besökare svar inom åtta timmar om de skrivit till ett 

företag via Facebook. Detta försätter företagaren i en ny typ av situation som gör det svårt att 
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distansera privatliv från arbete. Samtidigt som det möjligtvis frigör tid för arbetsgivaren då en 

inte är bunden längre till en stationär dator och telefon.  

 

Besökare kräver idag en digital närvaro av besöksnäringen. Samtidigt som rekommendationer 

från vänner och familj är faktorer vid val av resmål, använder besökare sociala medier och 

digitala kanaler som informationskälla innan, under och efter resan (ibid., s. 29).  

2.2 Upplevelser och turism 

Tillgången till internet och sociala medier förändrar hur besökare går igenom en upplevelse, en 

förändring som gjort att upplevelser inom besöksnäringen genomgår en stor omvandling 

(Neuhofer & Buhalis 2012, s. 2). Det är flera tjänster som är tillgängliga både före resan, under 

resan och efter resan (ibid., s. 3). Det är därför inte bara viktigt för företag att prestera under 

tjänsten utan även att kunna kommunicera innan och efter, något som idag sker till störst del 

online. Hemsidor inom besöksnäringen som har hög interaktivitet visar sig även öka upplevelsen 

för besökaren innan själva resan (ibid.). Under resan är det sociala medier och sidor med 

rekommendationer som kan förhöja upplevelser (ibid.). Även efter resan och upplevelsen är detta 

viktigt för besökarens erfarenhet då det dels hjälper besökaren själv att komma ihåg resan, samt 

att rekommendationer leder till att andra kan få upp ögonen för den specifika destinationen 

(ibid.). 

  

Vad besökare vill uppleva är något som ständigt förändras. Gretzel och Jamal (2009, s. 473) 

beskriver en växande kreativ turistklass vars mål är att erfara meningsfulla upplevelser under 

resan eftersom denna grupp har en sådan kreativ vardag. Denna grupp är en tekniskt engagerad 

grupp av besökare som gärna delar med sig av sina erfarenheter och använder tekniken som ett 

verktyg att förbättra sina upplevelser (ibid., s. 475). De är mycket aktiva på sociala medier där de 

tar del av andra besökares delade media för att söka nya upplevelser lika väl som de uppskattar 

aktiva företagare (ibid., s. 477). Med hjälp av teknik finns möjligheten att få uppleva destination 

såsom en lokal ortsbo upplever den (ibid.). 
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Neuhofer och Buhalis (2012, s. 1) menar att det är mycket viktigt för företag att förstå hur 

tekniken bäst kan användas i en ständigt föränderlig bransch där besökares upplevelser måste 

förstås för att kunna leverera något nytt, och konkurrenskraftigt. Nymodigheter, utmaningar 

överraskningar, unika berättelser och njutningsfulla fördelar har alla visat sig vara viktiga 

faktorer i hur nya upplevelser kan designas (Jernsand, Kraff & Mossberg 2015, s. 98–99). I ett 

alltmer postmaterialistiskt samhälle där människor har tillgång till det mesta hemifrån är det av 

större vikt att erbjuda något som de inte kan uppleva någon annanstans (Hassenzahl 2013). Detta 

skulle kunna vara en typ av specialevenemang, paket med olika upplevelser eller dylikt. Det är 

fördelaktigt att locka den kreativa turistklassen som i sin tur delar upplevelsen på sociala medier, 

vilket i sin tur leder till att företagen kan nå nya kundgrupper (Gretzel & Jamal 2009, s. 477). 

2.3 Besöksnäring i Stockholms skärgård 

Enligt en rapport från Tillväxt- och regionplaneförvaltningen (2016, s. 32) besöker människor 

skärgården främst under sommaren men även höst och vår.  Det varierar mellan åren, detta kan 

delvis beror på väderskillnader (ibid.). Enligt samma rapport är Norrtälje den enda kommun som 

ökat antalet kommersiella gäster sedan 2011 (ibid., s. 33). Det är för övrigt den 

skärgårdskommun som har flest hotell, restauranger och stugbyar (ibid., s. 8). Överlag har det 

skett en nedåtgående trend vad gäller besökande med fritidsbåt och övernattningar med 

fritidsbåt. Statistiken visar att detsamma gäller gästnätter på skärgårdsstiftelsens stugbyar och 

vandrarhem (ibid.). Tillväxt- och regionplaneförvaltningens (2016, s. 32) rapport beskriver även 

att det inte skett någon säsongsförlängning i skärgården under de senaste åren.  

 

Tillväxtverket arbetar med att främja Stockholms skärgård som besöksmål. Enligt 

Tillväxtverkets rapport (2015, s. 6) beskrivs tre strategier för att öka antalet besökare i 

Stockholms skärgård till år 2020: skärgård och storstad i samverkan, fler och längre säsonger 

samt en hållbar besöksnäring. Tillväxtverket (2015, s. 16) presenterar hur man arbetar aktivt 

med att få fler kommersiella gäster att besöka skärgården. Beroende på typen av ö och skärgård 

har det arbetats fram olika strategier för att uppnå detta, bland annat behövs tillgängligheten ökas 

med hjälp av bussar och båtar (ibid.). Öns geografiska position kan därför påverka 
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besöksnäringen. I och med detta kan olika säsonger samt väderförhållanden påverka öns 

tillgänglighet: vid tjock is är det inte möjligt med båttransport utan då krävs svävare som är både 

dyrare och mindre tillgängligt. Detta innebär att öar står inför olika typer av utmaningar, vilket 

påverkar hur öar arbetar med besöksnäring och upplevelser i skärgården. 

2.3.1 Aktörer inom Stockholms skärgårds besöksnäring 

Företag i svensk besöksnäring arbetar främst med utveckling, marknadsföring samt samordning 

av aktörer (Tillväxtverket 2017, s. 18). Dem antyder på att ökad digitalisering ger ökad 

tillgänglighet för nya besökare, bättre förutsättningar för marknadsföring samt underlättar vad 

gäller rekryteringar. Det vill säga att ökad digitalisering genererar ökat näringsliv (Tillväxtverket 

2016, s. 45). Genom att profilera sig på sociala medier ökar både tillgängligheten för nya och 

befintliga besökare. Det ger dessutom en möjlighet till att synas ännu mer. Vår uppsats förhåller 

sig därför genomgående till två aktörer: den digitala besökaren och människor som arbetar aktivt 

med att marknadsföra skärgården på sociala medier.  

2.4 Digitala klyftor i Stockholms skärgård 

Tillgång till fibernätverk har ökat på både svenska landsbygd såväl som i storstad (IIS 2018, s. 

16). Som tidigare nämnt har denna förändring skett även i Stockholms skärgård (Länsstyrelsen 

2018). Däremot använder upp mot 20% sitt mobila nätverk på landsbygd, jämfört med strax över 

15% i storstad (IIS 2018, s. 16). I Sverige idag är det en halv miljon svenskar som inte använder 

internet, detta gäller främst en äldre generation. Men även de som bor på landsbygd, har lägre 

utbildning, lägre inkomst eller är kvinnor använder inte internet alls eller mindre än andra (ibid., 

s. 21). Dessutom upplever individer som inte använder internet dagligen ett digitalt utanförskap. 

Klyftan är störst mellan de som använder internet dagligen kontra de som använder internet 

veckovis (ibid., s. 23). På landsbygd är det 13% som inte använder internet dagligen, jämfört 

med 8% i storstäder. (ibid., s. 24). Det finns även en klyfta mellan branscher. De som arbetar 

inom företag med en större personalstyrka använder internet mindre än de som arbetar inom 

exempelvis IT och kommunikation eller finans (ibid., s. 25).  
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Engström et al. (2016, s. 32) beskriver att mindre företag inom besöksnäringen upplever sociala 

medier som resurs- och kunskapskrävande. Anledningen är att digitala besökares förväntningar 

på en etablerad, effektiv och smidig digital kommunikation blir allt vanligare (ibid.). Det är 

tydligt att det råder skillnad kring internetanvändande mellan landsbygd och storstad (IIS 2018, 

s. 24). Dessutom finns det olika typer av digitala klyftor. Främst handlar det inte nödvändigtvis 

om brist på internet utan snarare hur mycket en användare på landsbygden kontra storstaden 

använder internet (ibid). Besöksnäringen ställs inför nya utmaningar och möjligheter vad gäller 

att fånga upp den digitala besökaren (Engström et al. 2016, s. 32). Sammanfattningsvis berör 

problematiken det faktum att den digitala besökaren anpassar sig snabbare efter sociala medier 

än vad besöksnäringen gör. Men även att det finns digitala klyftor mellan storstad och glesbyggd 

som påverkar besöksnäringens användande av sociala medier i Stockholms skärgård. 

3 Teoretiskt förhållningssätt 

Fyra teorier togs fram vilka vi senare skulle förhålla oss till i analysen. Upplevelsedesign valdes 

då unika upplevelser är det besöksnäringen eftersträvar att erbjuda. Processen kring hur och 

varför upplevelser designas blir en viktig del för att förstå hur upplevelsen sedan marknadsförs 

och delas på sociala medier, av både företaget i fråga, samt besökarna själva. Sociala medier och 

turism är idag med andra ord tätt sammankopplade vilket leder oss till att undersöka de teorier 

som finns kring ämnet. De digitala klyftor som tidigare varit centrerade kring uppkoppling 

handlar allt mer om kunskap och urban miljö i kontrast till glesbygdens förutsättningar att 

tillhandahålla detta. Detta blir en viktig teori att förstå för att kunna sätta sig in i de 

förutsättningar som finns i Skärgården som är både glesbygd och ö-landskap. Den kreativa 

turistklassen som eftersträvar de unika upplevelser som erbjuds och är även en drivande faktor 

till ett företags popularitet genom delning och rekommendationer är därav en viktig del i studien.  

3.1 Upplevelsedesign 
För att kunna förhålla sig till upplevelsedesign måste först ordet upplevelse utredas i denna 

kontext, då det handlar om nya upplevelser som ska designas i postmaterialistiska samhällen 

vilka kallas upplevelse-samhällen (Hassenzahl 2013). Upplevelse-samhällen är något som 
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utvecklats som en motreaktion på konsumtionssamhällen och gynnar istället unika upplevelser 

och erfarenheter (ibid.). Förutsättningarna som krävs för att ingå i ett så kallat postmaterialistiskt 

samhälle kräver att större delen av befolkningen har tillräckligt med mat, kläder och skydd för att 

upplevelse-samhällen skall kunna växa fram.  

 

Utifrån dessa samhällen så kommer även upplevelsedesign. Det bygger på att skapa lösningar 

och artefakter som erbjuder erfarenheter och känslor som inte kan kopieras eller ske någon 

annanstans än i det skeendet (Hassenzahl 2013). I takt med att konsumenter får mer makt och är 

mer aktivt engagerade genom internet förändras också processen i hur nya upplevelser kan 

skapas (Buhalis, Ladkin & Neuhofer 2013, s. 342). Enligt Hassenzahl (2013) så behöver dessa 

unika upplevelser som designas inte nödvändigtvis endast finnas på exotiska platser för 

besökare, utan istället i närheten, som ett avbrott i vardagen. Jernsand, Kraff & Mossberg (2015, 

s. 101) beskriver hur små innovationer av upplevelser, som inte är nya, men nytt för platsen eller 

staden kan göra positiv skillnad för den lokala besöksnäringen. Här kan även tekniska 

designlösningar komma in vilka kan integreras i upplevelserna numera istället för att agera 

endast som verktyg (Hassenzahl 2013).  

 

En annan del av upplevelsedesign är när olika företag går samman för att skapa paket och 

samarbetar över olika branscher (Jernsand, Kraff & Mossberg 2015, s. 102). Denna typ av 

nätverk som skapas öppnar upp för samskapande och förtroende mellan företagen (ibid.). Dessa 

nätverk kan dessutom möjliggöra för företagen att tillsammans skapa något större, som de på 

egen hand inte kunnat åstadkomma (ibid.). I fall som dessa är det inte bara chefer som kommer 

med förslag, utan användare och personal som varit med på plats kan vara med i utvecklingen av 

nya upplevelser.  

 
Den digitala revolutionens framfart har med det även medfört en stor förändring i hur besökares 

upplevelser utvecklas då kundens individuella upplevelse sätts i fokus (Buhalis, Ladkin & 

Neuhofer 2013, s. 342). Den nya upplevelsen kan komma från en “dum fråga” som ställs av en 

besökare vilket vid en närmare utvärdering kan finnas ett stort värde i och gör att fler besökare 

både är konsumenter och producenter, så kallade prosumenter (Toivonen & Tuominen, 2009, s. 
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899; Gretzel & Jamal 2009, s. 472). Genom att fokusera på vad som driver människan kan nya 

upplevelser designas och hur teknik kan utveckla dessa kommer forma framtidens attraktioner.  

3.2 Digitala klyftor 
Townsend et al. (2013, s. 581) pekar med sin forskning på att tillgång till bredband är väsentligt 

för att minska de digitala klyftorna mellan de glesbygda och urbana områdena. Det är inte bara 

viktigt för de individer som bor i områdena, utan även för företagen. Detta för att den pågående 

digitala revolutionen ökar de glesbygda företagens produktivitet och tillväxt (ibid., s. 586). 

Utbredning av snabbt bredband gör att företag kan nå ut till fler kunder, även om de arbetar och 

bor på en relativt isolerad ö (ibid). Däremot är förutsättningarna för snabbt bredband i de 

glesbygda områdena är fortsatt sämre än i de urbana och utökar därmed de klyftor som finns för 

att kunna tävla på en internationell marknad (ibid., ss. 585). En annan aspekt av det som skapar 

digitala klyftor är den digitala kompetensen. Sverige har länge arbetat för att minska klyftorna 

genom utbildning, men ändå skiljer det sig i åldrarna samt mellan urbana och glesbygda områden 

(ibid. s. 590). Detta är något som kan komma att skapa större socioekonomiska klyftor i 

framtiden och vilket gör att det är av stor vikt att det motverkas aktivt. 

 

Buhalis och Minghetti skriver i sin forskningsartikel “Digital divide in toursim” att internets 

framväxt har förändrat hela värdekedjan hur turism skapas, marknadsförs, distribueras och 

konsumeras (2010, s. 267). Numera är det också vanligare att besökare inom utvecklade 

ekonomier som reser inom landet söker sig bort från metropolerna och reser istället till 

exempelvis skidresorter och mindre samhällen med stränder (ibid.). Besökare från urbana 

regioner som har högre standard vad det gäller digitala förutsättningar förväntar sig en hög 

informations- och kommunikationsteknik likt deras vardag under deras besök (ibid., s. 271). Men 

flera av företagens närvaro online i dessa glesbygda områden återspeglar mer hur det ser ut i just 

den regionen, vilket kan skilja sig stort beroende på vilka förutsättningar som finns (ibid.). I 

områden där besöksnäringen är en stor del av ekonomin är detta därför en utmaning. Som 

tidigare beskrivet har Sverige till stor del arbetat för att minska de digitala klyftorna och i och 

med utbredningen av sociala medier kan också mindre företag få en större chans att öka dess 

digitala närvaro samt sprida sitt varumärke. Problemet i glesbygden är att potentialen av närvaro 
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online inte uppskattats på samma sätt som i urbana på grund av bristande digitalt intresse och 

kompentens, vilket har lett till att utvecklingen inte skett lika snabbt (Townsend et al. 2013, s. 

591). Det till trots, går utvecklingen åt rätt håll. 

3.3 Sociala medier och turism 

Inom besöksnäringen är det viktigt att förstå hur teknik tillsammans med uppkoppling har 

förändrat hur information distribueras och nya sätt hur folk upplever sina resor (Tanti & Buhalis 

2017, s. 122). Med hjälp av olika sociala medier har människor getts större möjligheter att 

anpassa sin resa efter egna behov och bidrar till en form av samskapande. Informationen som 

besökarna använder/delar kan delas in i tre olika stadier: före resan, under resan och efter resan 

(ibid., s. 123 se Hjalager & Jensen 2012). Alla tre delar är viktiga för besökarnas subjektiva 

utvärdering av hela resan som upplevelse (Tanti & Buhalis 2017, s. 123). Dessutom bidrar detta 

till att resenären har möjlighet redan innan resan görs ta reda på vad som kan förväntas och vilka 

restauranger som har bäst omdöme samt de mest intressanta aktiviteterna på resmålet. Forskning 

visar på att resenärerna inte heller finner det lika jobbigt om något går fel under resan om de är 

uppkopplade, eftersom de kan planera nya aktiviteter på plats och de känner sig mer spontana 

(ibid.). 

 

Sättet som resenärer upplever de sista stadiet efter resan har förändrats under senare eftersom 

resenärer gärna delar med sig av erfarenheter och delar socialt innehåll under resan (Tanti & 

Buhalis 2017, s. 123). Inlägg på sociala medier är den nya tidens vykort och responsen på dessa 

inlägg kan vara med och skapa resenärens upplevelser under resan (ibid.). Tanti och Buhalis 

argumenterar för att resenärerna har en mer positiv och minnesvärd resa om de får uppmuntran 

och positiv respons på deras inlägg (ibid., s. 124). Resenärer tenderar att lägga upp mer när de på 

resor för de både vill dela med sig med familj och vänner, även för att imponera (ibid., s. 131). 

Förutom den sociala aspekten av uppkopplingen hjälper även sociala medier till att ge mer makt 

till besökare eftersom de har möjlighet till samskapande med producenterna av tjänsterna (ibid.). 
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Sociala medier och möjligheter att använda mobilen mer flexibelt har gjort att de fungerar som 

katalysatorer och blir en integrerad del av resans upplevelse snarare än som stödverktyg (Tanti & 

Buhalis 2017, s. 124). Detta gäller framförallt de som reser ensamma eftersom de litar på 

uppkopplingen och användandet av sociala medier som en form av säkerhet om de känner sig 

osäkra eller behöver assistans under resan (ibid., s. 129). Paradoxalt kan detta leda till att 

resenärerna spenderar mer tid online än att upptäcka den plats de besöker (ibid., s. 131). För 

företagen är resenärers vilja att dela med sig och recensioner väldigt viktigt för affärerna då 

recensioner och omdömen kan vara betydande för om de går med vinst eller förlust (ibid.). 

3.4 Den kreativa turistklassen 

Gretzel och Jamal (2009, ss. 471) beskriver med sin forskning att framväxten av nya tekniska 

lösningar och arbeten med ökad mobilitet har gjort att en ny turistklass har växt fram - den 

kreativa turistklassen. Denna grupp besökare kommer från en relativt ny typ av målgrupp 

innehåller konstnärer, forskare, lärare och entreprenörer som enligt Gretzel och Jamal (2009, s. 

472) drivs av “ett självmotiverande engagemang och ett kreativt ethos”. De strävar efter en aktiv 

och kreativ tillvaro full av meningsfulla upplevelser. Dessa besökare söker även, enligt Gretzel 

och Jamal, efter rika och delaktiga upplevelser, som de sedan delar via olika medier. Teknik, 

sidor med rekommendationer och sociala medier ses som ett hjälpmedel för att förbättra 

upplevelserna (2009, s. 476).  

 

Med många intressanta händelser i vardagen söker sig dessa besökare till upplevelser som i vissa 

fall tenderar att gå mot det mer extrema som helihiking, det vill säga helikoptervandring och 

andra mer aktiverande aktiviteter för hjärnan som en weekend med novellskrivande och yoga 

(Gretzel & Jamal 2009, s. 472, 478). Dessa upplevelser och paket är på olika sätt beroende av 

teknik, vissa är inte möjliga utan den och är direkt synligt, andra är indirekt beroende av sociala 

medier för att existera (ibid., s. 479). I detta spektrum finns en bredd av deltagande upplevelser. 

Gretzel och Jamal argumenterar att den kreativa turistklassen är de tidiga användarna av denna 

förhållandevis nya form av besöksnäring, vilket alltmer växer som fenomen och har gjort att nya 
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förväntningar av utbud sätts i både hotell- och restaurangbranschen samt hela besöksnäringen 

(2009, s. 472, 476). 

 

Upplevelserna som tagits fram i och med att det nya behovet uppstått har lett till aktiviteter som 

är utformade för en exklusiv grupp. Det till trots växer dem i popularitet och det menar Gretzel 

och Jamal är tack vare framväxande tekniska lösningar och sociala medier som gör det möjligt 

för en större grupp att nå dessa upplevelser (2009, ss. 478). Gretzel och Jamal har tagit fram en 

konceptuell sfär som ett första steg att försöka visa det som eftertraktas av den kreativa 

turistklassen (se Figur 1). 

 
Figur 1. Experience sphere (Gretzel och Jamal 2009, s. 478). 

 

I sfären syns både konventionella och mer passiva upplevelser samt de mer aktiva, meningsfulla 

och extrema. Gretzel och Jamal (2009, s. 478) menar att den kreativa turistklassen inte stänger ut 

mer konventionella och passiva upplevelser och att två olika typer av besökare kan uppleva 

samma upplevelse på helt olika sätt (2009, s. 478). Denna representation av upplevelser är 

effektiv för att förstå de upplevelser som den kreativa turistklassen har tillgång till och söker, 

samt idag även önskas av en större grupp människor (ibid., s. 479). 
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4 Metod och genomförande  
För att undersöka uppsatsens syfte och frågeställningar har vi valt att genomföra 

semistrukturerade intervjuer. Innan intervjuerna genomfördes en teorigenomgång. Efter 

genomförda intervjuer valdes en tematisk innehållsanalys som metodanalys. Den tematiska 

innehållsanalysens inriktning var att undersöka gemensamma teman i respondenternas utsagor.  

4.1 Teorigenomgång 

Inledningsvis påbörjades uppsatsarbetet med en litteraturstudie i vilken vi sovrade och 

sammanställde litteratur som var av intresse för studien. Alvehus (2013, s. 27) beskriver hur 

teoretiska perspektiv i uppsatsen bidrar med begrepp och modeller som belyser det empiriska 

material som uppsatsen redogör för. Detta går i linje med vår litteraturstudie i vilken vi fann 

betydelsefulla modeller för att förklara perspektiv. Litteraturen sållades för att förfina och 

sammanställa ett teoretiskt ramverk som var relevant för vår studie. 

4.2 Pilotintervjuer 
Tre pilotintervjuer genomfördes innan datainsamlingen. Syftet var delvis att säkerställa att 

intervjufrågorna var tydliga, i korrekt ordning samt att de inte var repetitiva alternativt 

genererade upprepade svar (Bell 2015, s. 190). Men även för att undersöka målgrupper relevanta 

för uppsatsen. Därför pilotintervjuades två tidigare gäster som provat s.k. glamping, (glamourous 

camping), i Stockholms skärgård. Det genomfördes även en pilotintervju med en tävlande från 

sporten swimrun, vilket grundades i Stockholms skärgård. Efter pilotintervjuerna reviderades 

intervjufrågorna då många frågor var upprepande, otydliga och inte heller relevanta för studien 

(ibid., s. 253).  

 

Pilotintervjuerna genererade främst insikt kring metodval, samt tid vi skulle behöva avsätta per 

intervju. Med det sistnämnda menas att pilotintervjuerna med tidigare glamping-gäster 

genomfördes på telefon och var betydligt kortare i jämförelse med den intervju som skedde i 
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fysisk form med en tidigare deltagare från sporten swimrun. Detta var avgörande för att på ett 

effektivt sätt planera/boka tid och plats med respondenterna (ibid., s. 201).  

 

Efter genomförda pilotintervjuer beslutade vi att skifta målgrupp från besökare till 

besöksnäringen. Detta för att pilotintervjuerna genererade intressanta frågeställningar kring hur 

vissa situationer upplevs hos besöksnäringen. I och med att de som pilotintervjuades inte svarade 

analytiskt kring den digitala kommunikationen med besöksnäringen, fanns där inget att 

undersöka av relevans för uppsatsen. Däremot pekar pilotintervjuerna på att besökarna ansåg det 

som betydelsefullt att få snabba svar från besöksnäringen samt att hitta attraktioner och 

destinationer på sociala medier. I den inledande litteraturgenomgången fann vi en teoretisk 

modell visualiserad som en sfär framtagen av Gretzel och Jamal 2009 (se Figur 1), vilken visade 

vad den kreativa turistklassen, som är mycket aktiv på sociala medier, eftersträvar att uppleva 

under sin resa. Dessa upplevelser som förut var mer exklusiva har över tid normaliserats och fler 

företag erbjuder dem till en bredare besökskrets (Gretzel & Jamal 2009, s. 478). De 

pilotintervjuer som gjordes med besökare bekräftade detta utan att ge något nytt. Detta var också 

en anledning för oss att fokusera på hur besöksnäringen utvecklat sina tjänster och jämföra detta 

med sfären kring de upplevelser som söks av besökare. Därför valdes respondenter som aktivt 

arbetar med sociala medier och att skapa upplevelser i Stockholms skärgård. 

4.3 Urval och deltagare  
Urvalet av deltagare skedde genom delvis strategiska urval, delvis bekvämlighets-  och 

snöbollsurval till de semistrukturerade intervjuer som skulle utföras. Det var baserat på att finna 

människor aktiva i skärgårdens besöksnäring som hade huvudsakligt ansvar över de sociala 

medier som företagen hade och kunde reflektera kring arbetet med dem. Detta eftersom det var 

viktigt att de vi intervjuade kunde förhålla sig till de frågor som vi ställde och var grundläggande 

för en lyckat strategiskt urval (Alvehus 2013, s. 67). Eftersom vi båda har ett kontaktnät som 

sträcker sig över större delen av södra skärgården till en del av den norra delen så tog vi först 

kontakt med de företagare som vi ansåg passade in på den profilen vi ville intervjua. För att 

undvika att spegla en viss grupp snarare än ett bredare fenomen, som enligt Alvehus är ett 

vanligt misstag när bekvämlighetsurval görs, så var det viktigt att det var företagare på olika öar 
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som intervjuades (2013, s. 68). Det var även fördelaktigt att ha deltagare som var i olika åldrar 

och hade olika erfarenheter (ibid.). 

 

Utifrån de som vi intervjuat vid pilotintervjuer hade vi även möjlighet att göra ett snöbollsurval. 

De som vi hade varit i kontakt med, gav oss ytterligare namn på personer att intervjua, vilket 

gjorde det möjligt att leta sig fram i ett bredare nätverk av aktörer (Alvehus 2013, s. 68). Dock 

var vi var försiktiga med att använda dessa aktörer eftersom vi fann att frågan riskerade att inte 

bli lika brett belyst eftersom respondenternas förslag på människor att intervjua ofta fanns 

samma ö (ibid.). Vi ville ha mer bredd för att inte fastna i en grupp där människor känner 

varandra och hade gemensam syn på saker och ting (ibid.). 

 

Det var ett flertal som inte hade möjlighet att delta i studien, men vi fick fem respondenter som 

var företagare aktiva i Stockholms skärgård, samt en tidigare deltagare av världsmästerskapen i 

en swimrun-tävling som går mellan Sandhamn och Utö. Denna respondent, idag även en 

prosument i Skärgården återkommer i analysen under pseudonymen Kajsa. Alla respondenter har 

fått pseudonymer och exakt plats har inte återgetts, utan istället har ö tilldelats ett nummer 

beroende på vart de är aktiva (se Tabell 1). Detta för att illustrera att olika öar och olika typer av 

glesbygdssamhällen representeras. Ö1som består mest av sommarhus, är den enda av öarna som 

kan nås via en bilväg och lockar mycket dagsturister. Ö2 har en större befolkning som bor där 

året runt och arbetar mycket aktivt för att få ut turister för att stanna längre perioder. Ö3-5 har 

något mindre befolkningsantal som bor året runt men försöker precis som Ö2 att få turister att 

stanna under längre perioder. Det alla har gemensamt är att de vill expandera sina företag. 
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Tabell 1: Tabell över intervjuade. 

Namn Ålder Titel Ö 

Aina 20-29 Restaurangägare Ö1 

Christopher 30-39 Restaurangägare Ö2 

John 50-59 Tävlingsansvarig, delägare Ö2/Ö3 

Sania 40-49 Egenföretagare, driver vandrarhem Ö4 

Ewa 60-69 Egenföretagare, driver vandrarhem, stugby, 
camping, lanthandel och restaurang 

Ö5 

 

Bell och Waters beskriver att oavsett hur liten undersökningen är så är det viktigt att urvalet ändå 

är så representativt som möjligt (2016, s. 180).  

4.4 Semistrukturerade Intervjuer  
De semistrukturerade intervjuer som genomfördes gjordes antingen över Skype, i möte på öarna 

eller i urban miljö. Fördelen med att ha intervju som metod är att den är flexibelt, samt att 

känslor och idéer direkt kan följas upp (Bell & Waters 2016, s. 189). Detta är en viktig del för att 

fördjupa frågorna och svaren och förstå de utmaningar som dessa företagare står inför (ibid.). 

Detta är nästintill omöjligt med en enkät (ibid.). Anledningen till att intervjuerna var 

semistrukturerade var för att undvika skevhet i resultaten genom att ha frågor som vi kunde 

förhålla oss till eftersom vi i minsta mån ville påverka respondenterna (ibid., s. 199). Som vi 

tidigare nämnt båda har bott och arbetat en tid i skärgården vilket lätt kan leda till förutfattade 

meningar och ledande frågor utifrån egna erfarenheter. 

 

Frågorna som ställdes baserades på de insikter som vi fått under pilotintervjuerna och avsåg att 

ge mer förståelse kring de utmaningar besöksnäringen står inför, hur det är att arbeta i skärgården 

samt att någorlunda förhålla sig till de teoretiska ramverken som presenterats. De bestod av en 

intervjuguide med cirka femton frågor som fokuserade på säsongerna i skärgården och 

användningen av sociala medier. Detta ledde till att respondenten hade större möjlighet till att 

påverka innehållet och krävde av oss som intervjuare att vi var mer aktiva som lyssnare (Alvehus 

2013, s. 83).  
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Frågor som ställts under pilotintervjuerna modifierades för att bättre lämpa sig för 

respondenterna som arbetar aktivt med att främja besöksnäringen i skärgården. Det faktum att vi 

genomfört pilotstudier på användare och kunder hjälpte oss att skriva ytterligare frågor kring de 

förväntningar som besökarna hade och som eventuellt kunde ha skapat utmaningar. Flera av 

frågorna anpassades även per intervju, men grundstrukturen var densamma. Fokus låg till stor 

del som i en semistrukturerad intervju bör, att ställa följdfrågor och uppmuntra respondenten att 

prata (ibid., s. 84). Figur 2 visar ett utdrag av frågor som ställdes i fyra av sex intervjuer (För 

fullständiga intervjuguider, se bilagor 1-6). 

 

1. Hur arbetar ni med sociala medier och varför använder ni er av sociala medier? 

2. Hur aktiva är ni på sociala medier under högsäsong vs. lågsäsong? Varför? 

3. När ni försöker förmedla era tjänster online, försöker ni förmedla en viss känsla? Vad är det för känsla? 

4. Varför är det viktigt för företag och sporter att ha en hög närvaro online idag tror du? 

5. Upplever du några tekniska utmaningar med användandet av sociala medier? 

6. Har förväntningarna ökat de senaste åren? Ställs det idag högre krav (från användare) att verksamheten 

är aktiv via sociala medier? 

7. Hur ser du på skärgårdens framtid? kommer säsongerna förlängas och vad kommer det betyda för 

(Namn på företag)? 

Figur 2. Utdrag från intervjuguider. 

 
Samtliga intervjuer spelades in med godkännande av respondenterna, vilket gjorde att fokus 

lades på att lyssna på respondenterna och att uppfatta och följa upp eventuella spår som kunde 

bidra till resultatet (Alvehus 2013, s. 84; Bell & Waters 2016, s. 196). Intervjuerna 

transkriberades efteråt för att vi skulle kunna koda och notera kommentarer som var av intresse 

för studien. Med både inspelning och transkribering kan ordalydelsen kontrolleras för de 

eventuella citat som skulle komma att användas (Bell & Waters 2016, s. 196). 

 

De semistrukturerade intervjuerna har vi sett som en givande metod för att belysa röster från 

olika delar av besöksnäringen (Alvehus 2013, s. 84). Vi har lagt stor vikt vid att inte försöka 

provocera fram svar utifrån våra förutfattade meningar för att skapa teman. De förutbestämda 

frågorna som vi utgick ifrån hjälpte oss med det (ibid.).  
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4.5 Etiska överväganden och GDPR 
Syftet med studien presenterades för respondenterna både vid inbjudan samt vid intervjun, vilket 

enligt Wibeck (2010, s. 142) är av betydelse för att forskningen ska kunna uppnå en hög kvalitet 

och eftersträvar s.k. informerat samtycke. Intervjuerna inleddes med att respondenterna fyllde i 

en blankett som informerade dem om intervjun, intervjuns syfte samt att intervjun spelas in. 

Respondenterna informerades även om att de tilldelas anonyma pseudonymer i uppsatsen. Detta 

för att respondenterna inte ska uppleva att deras personliga integritet kränks (se Wibeck 2010, s. 

139). I enlighet med GDPR- General Data Protection Regulation (Sveriges Riksdag 2018), har 

vi bett respondenterna att skriva under de samtyckesblanketter som de tilldelats för att godkänna 

sitt deltagande. Men även på grund av hanterandet av deras intervjusvar och deras 

personuppgifter. Alla respondenter har däremot tilldelats fiktiva namn och deras ålder benämns 

som i en kategori, exempelvis 44 - 49 år. Men då vi refererar till de öar alternativt företag och 

organisationer vi valt att intervjua behövde vi se till att dessa uppgifter fortfarande behandlas i 

enlighet med GDPR. Samt att respondenterna tydligt uttryckt ett samtycke vid deltagande i 

studien.  

4.6 Analysmetod 
Enligt Alvehus (2013, s. 41) är syftet med en analys att slutsatserna ska underbyggas. Det vill 

säga att i analysen skapas uppsatsens mest väsentliga resonemang (ibid., s. 42). Men även att 

analysen bearbetas efter tre faser: sortera, reducera och argumentera (ibid., s. 110). Detta innebär 

att analysen inleds med att materialet gås igenom för att därefter kunna förtydliga vad det 

handlar om. Materialet kan därefter tematiseras i enlighet med relevans för uppsatsen (ibid.). Det 

vill säga i teman som återkopplar till forskningsfrågan och som tidigare nämnts bygger och 

skapar uppsatsen huvudsakliga resonemang. Wibeck (2010, s. 108) beskriver analysens syfte 

som att ta fram ny kunskap om ämnet som kan bekräfta eller utmana det som redan är känt 

alternativt föra fram nya insikter. Därefter blir det möjligt att med stöd i analysresultatet 

identifiera vilka innebörder analysen kan bidra med inom ämnet (ibid.). Analysresultatet 

bearbetas med hjälp av ett systematiskt tillvägagångssätt. På så vis förhåller man sig till att ta 

fram ett så pålitligt resultat som möjligt (ibid., s. 106). Analysen utfördes med en tematisk 

Sida 24 (57) 



analysmetod. Med detta menas att resultatet analyseras i syfte att finna mönster och teman i det 

insamlade datamaterialet (Braun & Clarke 2006, s. 79).  

 

Enligt Braun och Clarke (2006, s. 88) kräver en tematisk analysmetod ingen särskild form av 

transkription. Däremot är det av betydelse att genomföra en relativt sträng och noggrann 

transkription. Transkriptionen innehåller nämligen den information, som man behöver, vilket 

utgör grunden för kommande resultat och analys (ibid.). Vi valde därför att transkribera 

intervjuerna ordagrant i enlighet med författarnas metod. 

 

Efter genomförd transkription påbörjades analysen med steg ett i metoden, vilket innebär att gå 

igenom det empiriska materialet. Enligt Braun och Clarke (2006, s. 88) är det ett 

tillvägagångssätt för att bekantas med sin data. Datamaterialet kodifierades sedan genom att 

markera relevanta delar i materialet. Denna data kategoriserades därefter i diverse färger. 

Färgerna symboliserade olika teman. Efter kategoriseringen av data betecknades egenskaper hos 

de olika teman (ibid., s. 88). Sedan granskades de olika teman för att ta bort de teman som ej var 

relevanta och föra samman liknande teman (ibid., s. 91). Dessa teman beskrevs och namngavs 

(ibid., s. 92). I det sista steget sammanställdes och motiverades resultaten. 

4.7 Metodkritik 
Enligt Alvehus (2013, s. 69) är det svårt att avgöra ett exakt antal intervjuer som behöver vara 

med i en studie. Denna studie har undersökt sex olika besöksfrämjande företagares användande 

av sociala  medier, vilket kan kritiseras för att vara för få respondenter. Däremot är det sex 

stycken djuplodande intervjuer. Hade fler utförts finns risken att intervjuerna hade blivit för 

spretiga. Det kan även ifrågasättas huruvida urvalet är homogent eller heterogent. Det kan vara 

av betydelse då en homogen grupp kan vara enklare att jämföra inbördes samtidigt som en 

heterogen grupp bidrar till bredare insikter (ibid.). I denna studie är det sex respondenter som 

deltagit varav fyra är kvinnor och två är män. Man kan argumentera för att detta rent 

genusmässigt utgör en tillräckligt heterogen grupp respondenter. Däremot driver respondenterna 

liknande företag, det vill säga främst restaurang och vandrarhem. Undantaget är de två 

respondenter som är engagerade eller arbetar aktivt med attraktioner och evenemang. På så vis 
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blir det även en skillnad som i sin tur är markant för att ge bredare och djupare insikter. En 

anledning till respondent gruppens homogenitet vad gäller exempelvis respondenternas etnicitet 

är att de flesta företag i Stockholms skärgård drivs av etniskt svenska företagare. 

5 Resultat och Analys 
Den genomförda tematiska analysen har lett fram till tre teman som valts att definieras som: 

Marknadsföring via sociala medier, Kommunikation med besökare på sociala medier samt 

Upplevelsedesign med hjälp av sociala medier. Varje tema diskuteras i separata avsnitt som alla 

börjar med att presentera en tabell vilket visar en sammanställning av nyckelord och åsikter som 

tagits fram vid kodning. Nyckelorden är från svaren på frågorna i utdraget av intervjuguiderna 

(se Figur 2), vilka är utgångspunkten för de tre tabeller som visas för att få en mer överskådlig 

bild av det empiriska materialet. 

5.1 Marknadsföring via sociala medier 
Detta avsnitt innehåller resultat och analys kring vikten av att vara online och aktiv på sociala 

medier, hur individuella företagare använder dem, tekniska utmaningar och hur arbetet ser ut 

mellan de olika säsongerna som skärgården upplever. Empirin visar på att respondenter använder 

främst Facebook och Instagram. Flera upplever att tidsbrist är det främsta hindret till varför de 

inte lägger upp inlägg. Baserat på empirin kan vi även konstatera att kunskaperna om sociala 

medier enligt respondenterna själva varierar (se Tabell 2).  
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Tabell 2: Sammanställt empiriskt material - del 1. 
Respondent Vilka sociala 

medier används  
Hinder till att lägga 
ut inlägg 

Kunskap Vad (respondent) vill att dennes 
sociala medier förmedlar 

Aina Facebook, 
Instagram 

Tidsbrist Bra Familjärt, välkomnande, favoritplats, 
fina bilder 

Christopher Facebook, 
Instagram 

Tidsbrist Mindre bra Roligt, familjärt, en plats för alla, 
härligt gäng 

John Facebook, 
Instagram & 
Twitter 

Inget, värderar 
sociala medier högt 

Mycket bra Bildspråk som väcker känslor, något 
för alla, äventyrligt 

Sania Facebook, 
Instagram 

Tidsbrist Bra Modern skärgård, lugnt, tryggt 

Ewa Facebook, 
Instagram 

Mindre intresserad Mindre bra Livet i skärgården, bröllop 

 
 
Empirin visar att förutom en hemsida är sociala medier vanligt i respondenternas vardag (se 

Tabell 2). Endast Ewa beskrev att hon inte varit aktiv på grund av bristande intresse, men nyligen 

har hon startat konton för att marknadsföra sig. På frågan till respondenterna kring varför det är 

viktigt svarade de bland annat: 

 

”Ja, det är väl så otroligt svårt att komma ut i bruset och synas. Det är ju på nätet som de flesta 

konsumerar ja, låt oss säga medier, innehåll. Letar man efter något man är nyfiken på så är det 

ju via nätet framförallt. Syns man inte där så finns man inte höll jag på att säga. ” 

(John, 2018-12-05) 

 

” Ja det är ju ganska självklart för mig, alla andra är ju det. I princip alla, eller ja en del äldre 

klientel som inte är det. Men det är ju betydligt många fler som har det.” 

(Aina, 2018-11-26) 

 

Teorin menar att besökare använder internet för att söka och planera sin semester och att söka 

upp de möjligheter och tjänster som finns på platsen de ska till (Buhalis & Mighetti 2010, s. 

270). Därav är det av största vikt att den besöksnäring som är lokaliserad i skärgården har en hög 

närvaro online.  
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I det empiriska materialet framkom det att respondenterna såg sociala medier som en möjlighet 

att marknadsföra deras företag och idéer på ett billigt sätt. Även att nå ut till alla. Vem som helst 

kan gå in, starta ett gratis konto och mot betalning sikta in sig mot målgrupper som kan tänkas 

vara intresserade av företagares utbud. Sârbu, Alecu och Dina (2018, s. 1022) menar i sin 

forskning att sociala medier gör det enklare för besöksnäringen att nå ut till en stor skara 

människor, lyfta fram deras utbud och öka medvetenheten om att företaget existerar. Sedan i juni 

2017 kan besökare från andra EU-länder surfa på sina telefoner utan avgift, vilket troligtvis 

kommer att förändra deras användning av internet i Sverige och resten av Europa enligt Tanti 

och Buhalis (2017, s. 132). Detta kan ses som en möjlighet om de sociala medier som företagen 

har, kan anpassas för andra språk och på så sätt göra att de kan sprida sina tjänster ytterligare. 

Respondenterna upplever att de återkommande gäster som de har, vilka inte har sociala medier, 

ändå fick reda på informationen som delades online via mun till mun. På frågan vilka sociala 

medier som används mest är det Instagram och Facebook som är deras främsta kanaler utåt (se 

Tabell 2). Däremot är Facebook den kanal som de använder mest för events och händelser. 

Eftersom att Facebook som även äger Instagram, har ett större antal användare än alla andra 

plattformar tillsammans så har företagen störst chans att synas vilket samtliga intervjuade är 

införstådda med (Sârbu, Alecu & Dina 2018, s. 1026). 

 

”Men jag säger till alla gäster som frågar, händer det något, då finns det på Facebook!” 

(Aina, 2018-11-26) 

 

Aina beskrev hur de har gått från att göra utskick och skriva ut egna flyers till att nu endast köpa 

några annonser och att sociala medier gör det största arbetet. Men hon anser ändå att det är 

viktigt att fortfarande ha lite av båda delarna. John beskrev däremot att de aldrig använt flyers 

utan fokuserat på att marknadsföra sig på sina sociala medier och mer traditionell reklam som att 

nå tidningar, magasin och tv-kanaler med intressant innehåll. Det är inte bara ett hållbarhetstänk 

från deras sida, utan så ser trenden ut idag. Sârbu, Alecu och Dina (2018, s. 1022) hävdar i sin 

forskning att broschyrer som förut har varit en viktig del för företag inom hotell- och 
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servicebranschen att förmedla sina tjänster på är nästan helt ersatta av bilder och information på 

sociala medier. Av både empiri och teori kan här konstateras att marknadsföringen rör sig alltmer 

mot det digitala som sociala medier och traditionell marknadsföring som broschyrer är påväg att 

fasas ut. 

 

I empirin framkommer det att flera av respondenterna upplever att tidsbrist är en anledning till 

att de inte lägger upp inlägg oftare (se Tabell 2). För de som arbetade med service och boende 

handlade det om att det under högsäsong är svårare att få tid till att lägga upp bilder och info. De 

är alla egenföretagare och har ofta flera arbetsuppgifter som de utför samtidigt. Aina räknar med 

att hon under juli månad till exempel i genomsnitt 320 timmar, vilket gör att sociala medier inte 

prioriteras. Detta kan ses som ett exempel på de bristande förutsättningarna som finns i 

glesbygden, vilket också leder till att deras närvaro inte är lika hög som i urbana områden 

(Buhalis och Minghetti 2010, s. 271). Respondenterna är dock överens om att under högsäsong, 

det vill säga från juli till början av augusti, så kommer folk ändå ut till skärgården. Det är just 

under lågsäsong då de har mer tid som det är viktigare att lägga ut bilder. Det är under den tiden 

som det finns tid att lägga upp bilder och ha struktur på flödet. Fyra av fem av de som 

intervjuades har haft sitt företag i mindre än tio år och reflekterar kring hur användandet av 

sociala medier utvecklas över tid: 

 

”Det handlar nog också om att man egentligen hela tiden blir duktigare på det man gör. Man får 

mer vana och växer i allt, blir mer strukturerad och så vidare. Anledningen till att jag inte la upp 

så mycket första säsongen var att då släckte man bränder över allt. Sedan lär man sig lite bättre 

att planera på ett annat sätt. Alltså, desto duktigare man blir, ju mer välstrukturerad och 

planerad man blir, desto mer tid har man att lägga på det.” 

(Aina, 2018-11-26) 

 

För de mindre företagen som inte är öppna året runt och är relativt små är respondenterna rädda 

för att lägga upp för mycket under lågsäsong eftersom de tror att de då skulle uppfattas som 

tjatiga. Det hade varit annorlunda om de drev verksamhet i stan. Då det till trots handlar om att 
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synas, så vill de att folk ska komma till dem för att de är intresserade av företaget som drivs. 

Samtidigt ser de möjlighet att använda sociala medier som ett verktyg för att få ut folk under 

lågsäsong eftersom skärgården tenderar att tömmas på folk när skolorna börjar i slutet av augusti. 

Även forskning pekar på att sociala medier har visat sig vara mer effektivt än andra 

marknadsföringsmetoder (Sârbu, Alecu & Dina 2018, s. 1018). Men att marknadsföra via sociala 

medier är något som lätt kan glömmas bort under lågsäsong. Alla respondenter beskriver det som 

att det är något som de jobbar med att förbättra, två lite mindre, tre lite mer. Än en gång kommer 

tiden upp som en faktor, inte bara som tidsbrist, utan även när det är mindre att göra. Då är 

problemet är att faktiskt ta sig tiden till att sätta sig ned och göra det. Eftersom besökare ofta 

letar information om upplevelser och boende innan resan är det viktigt att företagets kanaler är 

uppdaterade för att besökare inte ska leta vidare efter andra, mer uppdaterade alternativ (Tanti & 

Buhalis 2017, s. 123). Problemet som finns både under låg- och högsäsong är alla möjligheter 

som sociala medier erbjuder. Sania upplever det som att det är svårt att inte känna sig som en 

amatör fast hon tycker det hon gör är bra. 

 

”Men det finns så, jag kan bli matt av alla möjligheter typ. Hur mycket man kan göra, borde 

göra, rätt hashtaggar, göra små instastories som jag knappt hittar liksom, så det är en teknisk 

utmaning rent praktiskt liksom. Men sen också blir jag matt av möjligheterna. Fast man borde 

bara bli wow-inspirerad, men det är så många delar som egen företagare som jag ska va liksom 

på topp med och jag fattar ju att det här är en av de viktigaste det är marknadsföring. Det är 

också en grej till i vardagen som borde ta mer tid.” 

(Sania, 2018-11-23) 

 

Det finns en teknisk aspekt som respondenterna tycker kan kännas tung. Empirin visar att 

tekniken och de grundläggande inställningarna är lätta att förstå. Sania beskrev däremot att det 

finns så många möjligheter och inställningar att hon känner sig överväldigad. Aina berättade att 

det är inte som att hon tar en bild och bara lägger upp den. Hon måste tänka igenom det som ska 

skrivas och gör det med utgångspunkten till vad hon själv skulle uppskatta som gäst. Det är 

viktigt för Aina att förmedla till sina gäster att de ska känna sig välkomna för att de är önskade 
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och inte för att Aina ska tjäna pengar på dem. Christopher upplevde samma känsla. Det är viktigt 

att skriva på ett roligt sätt som får dem att engageras redan innan gästerna anlänt till 

destinationen. Han känner att han gärna hade velat gå någon utbildning kring sociala medier för 

att kunna skriva bättre och få ut det på ett effektivt sätt. Utmaningen de står inför är att fånga 

uppmärksamheten hos folk i en digital värld där sociala medier ska gå snabbt och budskapet ska 

förstås direkt: 

 

”Jag tycker det är synd på något sätt för att all konsumtion av media är ju 15 sek om man har 

tur. Har man inte fångat uppmärksamheten hos någon på tre sekunder är det lika bra att skita i 

det. Så att där gäller det verkligen att vara jättetydlig med vad är syftet för en bild, ett budskap, 

en text, en film sådär.” 

(John, 2018-12-05) 

 

Johns arbete skiljer sig från de andra respondenterna då de arbetar heltid under året med att vara 

väldigt konsekventa med inlägg och att kommunicera ett bildspråk som väcker känslor. Enligt 

honom så är internet och sociala medier en central del till att hans företag har fungerat. John 

beskrev hur tur de hade att de hamnat precis i den fasen där sociala medier vuxit och fortfarande 

är intressant. De använder även Twitter för korta faktauppdateringar och lanseringar. Eftersom 

John arbetar med sporten swimrun som drar internationella tävlande och gäster till skärgården 

pratar han mycket om hur viktigt det är med sociala medier för möjligheterna att nå olika 

målgrupper i olika flöden. Sârbus, Alecus och Dinas (2018, s. 1022) forskning menar att 

målgrupperna är en viktig del eftersom att besökare själva delar sina upplevelser på ett unikt sätt 

som till viss mån ibland väger tyngre än den officiella informationskanalen när det kommer till 

ett beslutstagande om aktiviteten skall genomföras. Men det är en konstant kamp för att synas 

och få plats. 

 

En sak som flera av de respondenter i skärgården som vi har intervjuat har gemensamt är att de 

vill att det bildspråk och de videos som de försöker förmedla utåt uppfattas som familjärt och 

välkomnande (se Tabell 2). De tror på en levande skärgård och vill förmedla en känsla av att det 
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är roligt att vara där. Många beskriver den ö de befinner sig på som sin favoritplats i hela världen 

och vill att detta ska synas genom sitt bildmanér. Det till trots, är det mer av ett känslomässigt val 

och speglar respondenternas egna tro kring vad de vill att gästerna ska se, mer än en uttänkt 

strategi. Detta sätt att visa sig för både befintliga och potentiella kunder på har en stor potential 

att skapa en genuin, pittoresk känsla som får användare intresserade att själva uppleva den 

(Sârbu, Alecu & Dina 2018, s. 1023). 

 

Christopher har sitt företag på en ö där hela besöksnäringen arbetar tillsammans för att 

marknadsföra destinationen. Där har de en gemensam hemsida där de kan annonsera tillsammans 

och slipper annonsera varje företag för sig. Därav är inte fokuset kring sociala medier lika stort. 

Han upplever att de är mer för de internationella besökarna och hans återkommande gäster. Men 

de annonser som han fokuserar på att nå målgruppen via öns egna hemsida och Stockholm 

Archipelago. Han beskriver då att sociala medier inte sätts lika mycket i fokus och att han förstår 

att det är viktigt, men är inte riktigt där ännu. Fördelen med destinationssamarbete är att hela 

besöksnäringen på öar tillsammans kan gå ut och göra reklam både via nätet och sociala medier 

och inte sätter lika stor press på den enskilde företagaren. Detta är en positiv utveckling för ett 

glesbygt område där alla respondenter är beroende av att folk kommer till ön. Vid ett samarbete 

gynnar det tillväxten för alla företag på ön, trots konkurrens. Tillsammans kan de på en samlad 

hemsida ha en större chans att möta de behov och förväntningar av funktionerna som ska finnas 

tillgängliga på sidan som besökare från mer urbana områden och områden med högre 

användning av nätet har (Buhalis & Minghetti 2010, s. 271). Ett destinationssamarbete kan tolkas 

vara ett sätt att även lyfta de företag med mindre digital kompetens samt gynna en sund 

konkurrens där ön som helhet gynnas. 

5.2 Kommunikation med besökare på sociala medier 
Hur besöksnäringen och besökare hanterar kommunikationen sinsemellan hanteras i detta avsnitt 

med resultat och analys. Avsnittet behandlar mer ingående hur besöksnäringen svarar på 

förväntningar kring kommunikationen och respondenterna delar sina positiva och negativa 

erfarenheter. Även de kanaler som används för att kommunicera och hur det görs behandlas. 
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Tabell 3: Sammanställt empiriskt material - del 2. 
Respondent Kanaler för interaktion 

med besökare 
Positiva erfarenheter Negativa erfarenheter 

Aina Direktmeddelande 
- Facebook 

Enkelt att kommunicera, 
Når folk snabbt 

Extra moment, 
Privat, onödiga frågor 

Christopher Direktmeddelande 
Recensioner 
-Facebook 

Enkelt att kommunicera, 
Når folk snabbt 

Missuppfattningar som blir till 
recensioner som ej går att styra 
bort 

John Direktmeddelande 
- Facebook 
- Instagram 

Enkelt att kommunicera Press på snabba svar dygnet runt, 
Folks ton till någon de aldrig mött, 
onödiga frågor 

Sania Direktmeddelande 
- Facebook 

Enkelt att kommunicera, 
flexibelt 

Gränslöst, Press på snabba svar 
dygnet runt, tar med jobbet hem 

Ewa Direktmeddelande 
Recensioner  
- Facebook,  
- Instagram 

Enkelt att kommunicera, 
Lätt att lägga upp 

Folk hotar med Facebook, 
Orättvist till viss del 

 
Ett resultat från intervjuerna är att samtliga respondenter använder mobilen för att svara på sina 

kunders och deltagarnas frågor/funderingar. Detta beskrevs som positivt i och med att de kan 

utföra andra former av sysslor samtidigt som de besvarar besökare (se Tabell 3). Det som 

tidigare innebar att man satt vid ett skrivbord med stationär dator och telefon, har flyttats in i 

mobilen. Detta främst eftersom att mobilen har mejl och sociala medier eller andra mobila 

applikationer som respondenterna använder sig av exempelvis bokningssystem. Med detta har 

det framkommit nya kundbeteenden, behov och förväntningar på besöksnäringen. Vad som är en 

integrerad katalysator för att förbättra resenärens upplevelse blir en stressande faktor för 

besöksnäringen som känner en press att leverera då recensioner har en stor påverkan på mindre 

företag (Tanti & Buhalis 2017, s. 124, 131). 

 

Alla respondenter som deltagit vid intervjun förklarar hur deras kunder och deltagare 

kommunicerar genom att skriva privata meddelanden på Facebooks chattrum, Messenger (se 

Tabell 3). En av respondenterna har även mottagit meddelande via Instagram, vilket hon beskrev 

som problematiskt eftersom att hon inte ser den typen av meddelanden. Ewa förklarade att när 

detta hände var det inte en ny kund utan en som redan abonnerat för att ha ett evenemang på ön, 

men upplevde det som ett irritationsmoment eftersom hon missat meddelandet. Vidare har 
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respondenter beskrivit kommunikationen mellan kunder/deltagare och sig själva på olika sätt. En 

gemensam nämnare är att när de får ett meddelande via sociala medier förväntar sig kunden ett 

snabbt svar tillbaka. För vissa är det ett irritationsmoment: 

 

”Framförallt så kan det komma vilken tid som helst och folk förväntar sig svar inom 30 sek och 

det är ju så jävla märkligt så att det är helt fascinerande.”  

(John, 2018-12-05) 

 

Samtidigt som en annan respondent sade: 

 

”Erik är ju alltid uppkopplad, för oss är det inga problem, vi är snabba med att svara på 

Facebook” 

(Ewa, 2018-12-03) 

 

Det är tydligt att John upplever detta som ett stressmoment, som han inte trivs med (se Tabell 3). 

Detta beskriver Ewa samtidigt som ett givet tillstånd som inte är ett problem för deras företag. 

Hennes citat går att uppfatta som ett konstaterande snarare än en upplevelse. Båda talar däremot 

om att när kunder/deltagare skriver på sociala medier förväntar de sig snabba svar. Som tidigare 

nämnts beskriver Engström et al. (2016, s. 30) att besökare förväntar sig svar inom åtta timmar 

om de skrivit till företaget via Facebook, vilket bekräftar det John och Ewa uttrycker. Därmed 

sagt går det att konstatera att respondenterna upplever det som stressigt att svara sina kunder på 

sociala medier, och att kunderna förväntar sig snabba svar. En annan upplevelse av sociala 

mediers privata meddelande beskrevs så här: 

 

”…Ja, många, eller fler och fler skickar meddelande via Facebook. Men inte, och då är det ju 

privata meddelanden, det tycker jag känns lite gränslöst typ. Men det är för att i mitt huvud är 

jag van vid telefon och mejl för att kontakta varandra. Och så känns det ju som att de kommer in, 

det är för att jag har med mig telefonen i sängen och hemma, och då tycker jag att det känns som 

att man blir kontaktad hela tiden och då måste man svara både för att vara snabb, och annars 
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kanske jag glömmer det. Och då har det meddelandet försvunnit på Messenger eller Facebook 

eller vart det nu än är någonstans. Så det känns lite gränslöst, men jag fattar att det är smidigt 

som gäst.” 

(Sania, 2018-11-23) 

 

Sania beskriver meddelandena via Messenger som både gränsöverskridande och tidskrävande (se 

Tabell 3). I hennes citat är hennes upplevelse av dessa meddelanden kopplat till hennes privatliv. 

Det vill säga att gäster har möjlighet till att kontakta henne vid vilken tid som helst på dygnet. 

Eftersom att hon bär med sig sin mobil där hon är som mest privat i hemmet och i sängen, 

upplever hon det som att gästerna alltid är med henne. Det är intressant att urskilja den typen av 

upplevelse eftersom det betyder att Sania möjligtvis använder sociala medier mer privat, men 

samtidigt har sitt företag på den plattformen. Hon uttrycker därför en förståelse för varför kunder 

skriver på sociala medier. Men för henne är det mer professionellt att skriva frågor som berör 

hennes företag på mejl och inte på sociala medier, något hon beskriver som en vana.  

  

Två av sex respondenter beskriver att deras kunder har hotat med att publicera på sociala medier, 

när de befunnit sig i en missnöjd situation (se Tabell 3). Respondenternas upplevelser av hur 

deras kunder skriver kommentarer och recensioner, främst på Facebook, analyseras som negativ. 

De belyser då de negativa kommentarerna från kunder. Respondenterna menar inte 

nödvändigtvis kritiken i kommentaren utan främst den ton kunderna använder. Främst handlar 

det om oförmågan att få alla kunder nöjda, att man vill förklara vad som har hänt och varför samt 

att vissa kommentarer upplevs vara irrelevanta eller orättvisa. En respondent talar om hur man 

ska reagera i en sådan situation: 

 

”Men att man skriver saker på Facebook som är helt irrelevanta eller orättvisa. Då är ju i 

frågan, i min värld, kan man ju vara ganska sträng när man svarar, samtidigt som man måste 

hitta ett sätt att svara på så man inte river sönder drevet. Och jag kan tycka att folk lägger ut 

ganska taskiga saker, inte bara hos oss, utan att folk använder Facebook som ett hot. “Jag 

kommer lägga ut det här på Facebook bara så du vet för att det var så jävla dåligt”. Och det 

Sida 35 (57) 



tycker jag är under all kritik. Jag tror att det är lättare att sitta hemma på kammaren och skriva 

nånting” 

(Ewa, 2018-12-03) 

 

John, som arbetar med att arrangera tävlingar, beskriver hur deltagarna kan ha en negativ ton:  

 

”…Jag blir rätt förvånad ibland över hur folk kommunicerar med någon som de aldrig har 

träffat eller pratat med. Anledningen för att de kommunicerar är ju för att de vill någonting. Då 

blir man rätt förvånad vilken ton de använder och vilket språk de använder.” 

(John, 2018-12-05) 

 

Båda citaten talar för en gränslös problematik kring kommentarer och recensioner på sociala 

medier, främst Facebook. Detta skulle kunna bero på, som Ewa ovan uttrycker det, att när 

besökaren kommunicerar digitalt har de enklare att ta sig an en sämre ton än om de framförde 

kritiken ansikte mot ansikte. Det är en intressant observation av respondenterna att deras 

besökare även använder sociala medier som ett hot. Respondenternas svar visar även på förhöjda 

förväntningar på besöksnäringen att ta emot och besvara kommentarer, recensioner och 

meddelanden snabbt, trevligt och förklarande. Pressen ökar då på så sätt för att besökare till stor 

del inte bokar eller bestämmer sig för att köpa företagens tjänster innan de granskat recensioner 

och bilder från sociala medier (Sârbu, Alecu & Dina 2018, s. 1026). Detta kan tolkas som att 

besöksnäringen i skärgården bemöter besökares digitala närvaro genom att vara representativ och 

ständigt närvarande i sociala medier, alltid till tjänst för att bistå besökaren. 

5.3 Upplevelsedesign med hjälp av sociala medier  
Det sista avsnittet innefattar hur besöksnäringen i Stockholms skärgård arbetar med 

upplevelsedesign med hjälp av sociala medier och samarbeten mellan olika företag och kunder. 

Empirin visar på befintliga upplevelser och tjänster, samt idéer för att motivera besökare att 

komma ut under andra säsonger än högsäsong. Avsnittet behandlar också var besöksnäringen 

står i förhållande till den kreativa turistklassens behov och de trender som råder kring 

upplevelser som skapas. 
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Tabell 4: Sammanställt empiriskt material - del 3. 

Respondent Sociala kanaler Upplevelser och tjänster som ska förlänga 
säsongen 

Samarbete 

Aina Instagram, Facebook, 
Tidningar 

Paket, temakvällar Flera företag  
+ kunder 

Christopher Instagram, Facebook, 
Tidningar, 
Destinationen 

Paket, temakvällar, konferens Företag + destination 

John Instagram, Facebook, 
Twitter, Tidningar, TV 

Paket, Skapa utbud som får folk att 
stanna- Boende, mat transport 

Flera företag, flera + 
kunder 

Sania Instagram, Facebook,  
Föreningar 

Paket, tema Flera företag, flera + 
kunder 

Ewa Instagram Konferens, bröllop - 

 

Empirin visar att erbjuda paket av olika slag samt någon form av tema är de populäraste 

lösningarna på hur upplevelser kan designas bland respondenterna för att få besökare att stanna 

och på så vis förlänga säsongen. Då respondenterna inte tagit del av den forskning som gjorts på 

denna nya typ av besökare kallad den kreativa turistklassen känner de ändå av en trend att fler 

besökare kommer när det anordnas någon typ av evenemang, händelse eller erbjuds olika paket 

av attraktioner som de kan göra. Utmaningen är att skapa en meningsfull upplevelse som folk är 

intresserade av att köpa och kunna förmedla detta genom skärmen (Hassenzahl 2013). 

 

”Ska man bo här året runt, då måste man ha någonting att göra.” 

(Christopher, 2018-12-04) 

 

Med planer på mer samarbete mellan olika företag på öarna som kan erbjuda paket, attraktioner 

och små evenemang så hoppas respondenterna på att locka ut mer folk under lågsäsong till öarna 

(se Tabell 4). Den nya kreativa turistklassen söker nya äventyr och lockas av originella 

evenemang. De finns mycket idéer på öarna, men det är svårt att så dessa frön enligt Christopher. 

För mindre företag inom besöksnäringen är det en utmaning att vara konkurrenskraftiga mot mer 

etablerade, vilka redan har färdiga paket, kunder året runt och inte vill förlora sin kundbas. Men 

nya fenomen som glamping och idrotten swimrun har satt Stockholms skärgård på kartan för en 
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internationell marknad och lockar folk från hela världen att resa ut. För swimrun gäller det inte 

endast högsäsong utan ger möjlighet för dessa deltagare och familjer att komma ut tidig vår eller 

sen höst. Upplevelserna utvecklas i takt med internets och sociala mediers framfart då 

maktförhållandena mellan besökare och besöksnäring förändrats (Gretzel & Jamal 2009, s. 472). 

Med mer flexibilitet och möjlighet att kunna skräddarsy sina egna paket har intresset ökat hos 

besökarna och gjort dem till en kombination av både konsument och producent; prosument 

(ibid.). De besökare som blivit prosumenter tas av respondenterna emot på ett positivt sätt då det 

ofta gynnar flera företagare på den aktuella ön. 

 

Paket med aktiviteter som inte är just unika, men unika för platsen är populärt att erbjuda (se 

Tabell 4). Aina som driver en restaurang har samarbete med ett närliggande stall och ett företag 

som hyr ut kajaker. Då lagar hon mat när det är ridläger samt att stallet och kajakfirman säljer 

paket där de först utför deras aktiviteter, för att sedan till exempel äta lunch eller middag på 

Ainas restaurang. Om detta kopplas till teorin är det ett exempel på en typ av upplevelsedesign 

som gynnar företagen, skapar förtroende sinsemellan och kan attrahera nya kunder (Jernsand, 

Kraff & Mossberg 2016, s. 102). 

 

Aina har märkt hur effektivt det är när de går ut via sociala medier och delar ett event  (se Tabell 

4). Sociala medier är här ett kraftigt verktyg som utmanar de klassiska 

marknadsföringsstrategierna genom att de öppnar upp för en tvåvägskommunikation i realtid och 

kunder hjälper till att skapa en ett långvarigt samarbete (Sârbu, Alecu & Dina 2018, s. 1022). De 

har haft mycket populära temamiddagar som till en början behövde ha reklam utöver sociala 

medier men som idag endast läggs upp på Facebook och Instagram och gör att hennes restaurang 

blir uppbokad på mindre än två dagar. Detta är även ett exempel på upplevelsedesign där 

tekniken, de sociala medierna, spelar en indirekt roll i att upplevelsen kan spridas på ett lyckat 

sätt (Gretzel & Jamal 2009, s. 479). Även under lågsäsong så har hon märkt av skillnaden. De 

skapade en tillfällig meny med bra erbjudande på mat och dryck: 
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”Det gjorde vi bara marknadsföring på hos Instagram och Facebook och det blev i princip 

fullbokat. Den fredagen året innan så hade vi jättelite gäster… Så att det gör ju mycket. Då 

handlar det mer om marknadsföring för att man gör något speciellt istället bara för att “Vi har 

öppet idag!” 

(Aina, 2018-11-26) 

 

John var med i starten av idrotten swimrun och arbetar idag med arrangemanget av ett flertal 

tävlingar. Bland annat världsmästerskapen, där de tävlande springer och simmar på öarna från 

Sandhamn till Utö. John berättar att sporten har vuxit enormt från en vadslagning i ett 

kompisgäng till en världssport som idag utövas i ett fyrtiotal länder och bara fortsätter att växa. 

Här visar det på en enkel idé som tagits upp vilket visat sig ha ett stort värde och kunna locka 

tusentals nya besökare (Toivonen & Tuominen 2009, s. 899). Höjdpunkten för många i sporten 

är dock att få komma ut till Stockholms skärgård och tävla i världsmästerskapen just eftersom 

den upplevelsen är speciellt unikt. Bilder och videor som sprids via sociala medier förstärker 

känslan av att vara nära naturen. 

 

”Alltså jag tror de flesta som håller på med swimrun är någon typ av urban människa. Eh, som 

egentligen inte har så mycket natur eller vildmarkskunskap eller vett. Men är väldigt intresserad 

eller nyfikna på den världen. Vi skapar ju egentligen en arena åt dem där de kan agera på ett låt 

oss kalla det säkert sätt. Eller på ett kontrollerat sätt. De kommer ut i en natur där de aldrig 

skulle komma ut i på ett annat sätt. De skulle aldrig göra detta själva.” 

(John, 2018-12-05) 

 

Enligt empirin är swimrun en sport som kan tyckas vara för endast en exklusiv grupp av 

högpresterande atleter, men lockar egentligen en stor bredd av olika utövare då de är tydligt att 

de vill vara en sport präglad av mångfald. Det är även så de framför sig på sociala medier. 

Gretzel och Jamal (2009, s. 478) menar att det är tack vare sociala medier och andra tekniska 

lösningar som har gjort det möjligt för dessa typer av extremsporter att växa. Den mindre skaran 

delar med sig på sociala medier och öppnar upp för en större kundkrets. Med olika typer och 

Sida 39 (57) 



längd på loppen har även fler börjat känna att sporten känns överkomlig. Kajsa, den tidigare 

världsmästarinnan menar att folk börjar anmäla sig till de kortare loppen och när de märker att de 

inte är så jobbiga fortsätter dem och anmäler sig till fler. Eftersom det är omöjligt att veta hur 

banan ser ut innan loppet så menar John att det är som ett äventyr och det triggar många. 

Beskrivelsen stämmer överens med den teori om att den nya kreativa turistklassen söker sig till 

aktiviteter som är unika på grund av deras ofta händelserika vardag (Gretzel & Jamal 2009, s. 

472). 

 

”Sedan är det, jag tror folk letar efter någonting nytt där du det blir inte prestationen, det blir 

inte lika viktigt som upplevelsen. Det tror jag är väldigt centralt i det hela, vi lever i en sådan 

prestationsinriktad värld. Då är det här någonting som blir en tillflyktsort där prestationen inte 

är lika viktigt.” 

(John, 2018-12-05) 

 

Dock behöver inte bara extremt vara det unika och eftertraktade, upplevelsen kan också vara 

unik för att det går emot det som den kreativa turistklassen inte normalt hinner eller tar sig tid att 

göra. Att dela en upplevelse tillsammans med någon och göra något meningsfullt för stunden är 

också det något unikt som lockar dem. På ön där Sania har sitt vandrarhem berättar hon att de 

vill förmedla en modern skärgård. De har fått en del nya gäster, många från Stockholmsregionen 

som hon upplever inte känner till skärgården alltför mycket. Detta är en konsekvens av att folk 

reser oftare generellt, men har sämre vetskap kring den staden där de bor och de närliggande 

områdena (Gretzel & Jamal 2009, s. 472). För denna urbana besökare behöver de nödvändigtvis 

inte göra något väldigt aktivt och extremt för att få ett avbrott i vardagen: 
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”Det är inte en kick att komma hit. Utan det är såhär, “ah mysigt vi tar en cykeltur till 

lanthandeln och dricker kaffe”, “vi tar ett dopp i insjön”, det är inte kajak eller SUP, asså det 

händer inte så mycket utan det är bara lugnt. Men de som kommer hit är ju jättenöjda, “Oh, vi 

satt och läste” eller “vi lade ett tusen bitarspussel” under lågsäsong då är det värsta 

Wow-upplevelsen.” 

(Sania, 2018-11-23) 

 

 
Figur 3. Upplevelsesfär baserat på empiriskt material i kombination med Gretzel och Jamals “Experience sphere” (2009, s. 478). 

 

Den konceptuella sfär som Gretzel och Jamal (se Figur 1) tog fram under 2009 pekade på vad en 

exklusiv målgrupp kallad den kreativa turistklassen eftersträvar när de söker efter upplevelser (s. 

478). De menade då att denna typ av upplevelser var på väg att populariseras och bli allt 

vanligare. Här ovan (se Figur 3) jämförs deras sfär med vad respondenterna erbjuder för 

upplevelser och hur de vill framstå mot sina besökare. Resultatet från det empiriska materialet 

visar att Gretzels och Jamals sfär och tes stämmer in på vad det är för upplevelser som 

efterfrågas och därmed besöksnäringen erbjuder, framförallt engagerande upplevelser. Då få 

människor identifierar sig med att vara en kreativ turist, lever vi i ett upplevelse-samhälle där 
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vikten av minnesvärda upplevelser är prioriterad och visar sig därför tydligt i besöksnäringen 

(Hassenzahl 2013).  

 

Med förhoppningar om att kunna förlänga säsongen arbetar företagen hela tiden med nya idéer 

(se Tabell 4). Aina fick det bevisat genom att skapa en temakväll och endast göra reklam på 

sociala medier kunna nästan fylla en restaurang på en kväll som året innan nästan lämnade 

restaurangen tom. Nya sporter och upplevelser där den kreativa turisten få byta ut sin vardag mot 

händelserika upplevelser som lever upp till deras förväntningar och stimulerar deras kreativa 

ethos kommer att fortsätta växa och bidra till en mer levande skärgård. Med en sådan kort säsong 

så är företagen villiga att pröva kreativa lösningar och undersöka sina idéer för att se vad som 

fungerar och inte. Det gör skärgården till ett mycket fascinerande exempel av ett glesbygt 

område i en övärld där respondenterna drivs av att expandera och förlänga säsongen. 

7 Diskussion 
Studiens resultat visar att den digitala besökaren har inverkan på hur aktörer inom 

besöksnäringen arbetar med  sociala medier och upplevelsedesign. Besökarna använder sociala 

medier för att recensera, kommentera, dela upplevelser med andra samt få information och skriva 

meddelanden till besöksnäringen.  

 

Enligt Hjalager och Jensen (2012) har sociala medier gett människor större möjligheter att 

anpassa sin resa efter egna behov, vilket bidrar till en form av samskapande upplevelse. Med 

detta i åtanke är det betydelsefullt för Stockholm skärgårds besöksnäring att ta emot besökarnas 

kommentarer, recensioner samt deras bilder eller dylikt. Detta eftersom det kan påverka 

besöksnäringen till att anpassa sina tjänster efter vad deras besökare har för önskningar, behov 

och förväntningar.  

 

Dock visar resultatet av analysen att flera respondenter ansåg att besökarna ofta har en negativ 

ton när de skriver kommentarer, recensioner eller meddelanden på sociala medier. Två 

respondenter uttryckte att tonen är annorlunda skriven på sociala medier än om besökaren hade 
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framfört ett klagomål ansikte mot ansikte. Hanterandet av den digitala kommunikationen visar 

därmed på ett flertal utmaningar för besöksnäringen i skärgården. Som tidigare nämnts i 

bakgrund menar Jansson (2018, s. 101) att besökare kan kommunicera, följa, rangordna, 

diskutera och dela varierade former av innehåll via sociala medier. Detta innebär att den 

kulturförskjutning som skett i samband med sociala medier är sammanflätad med en kommersiell 

logik som främjar människor att investera sin tid och kreativitet online (ibid., s. 104). Detta 

medför ny press på besöksnäringen att nå upp till det deras besökare förväntar sig att de gör. 

Besökarna besitter en makt att påverka hur besöksnäringen ska planera sin digitala 

kommunikation. Det är därför enklare sagt än gjort att ignorera negativa kommentarer, 

recensioner och meddelanden från besökaren, till och med dem som anses vara gränslösa. 

 

Som analysen av resultaten visar pekar många av respondenterna på vikten av snabb 

kommunikation. Dessa resultat kan diskuteras utifrån teorin av Engström et al. (2016, s. 16) att 

det som de kallar för Morgondagens turist, är en digitalt aktiv individ som använder digitala 

medier innan, under och efter sin resa. Detta visar på betydelsen av att kommunicera med sina 

kunder/deltagare via sociala medier kontinuerligt. Det vill säga att delvis förmedla sina tjänster 

via sociala medier men även att bemöta sina besökare på digitala medier. Därför är det 

betydelsefullt att besöksnäringen besvarar besökarnas meddelanden snabbt. Trots att det är 

positivt att det är flexibelt med mobil kommunikation, är det en utmaning att hantera denna 

kommunikation. Det som sker är att kunderna/deltagarna kan skriva meddelanden vid vilken tid 

som helst på dygnet. Engström et al. (2016, s. 30) menar att Morgondagens turist förväntar sig 

snabba svar vilket respondenterna upplever som tidskrävande. Men resultatet av analysen pekar 

även på att det ibland känns gränsöverskridande. Då kunderna/deltagarna har möjlighet till att 

skriva meddelanden när som helst på dygnet, anser respondenterna att det är svårhanterligt att ta 

emot meddelanden när man är privat. Det här visar på problematik vad gäller respondenternas 

differentiering av privatliv och arbete då mobilen alltid är med och respondenterna är ständigt 

uppkopplade. Som tidigare nämnts i bakgrund menar Sârbu, Alecu och Dina (2018, s. 1023) att 

sociala medier präglas av en hög grad av interaktivitet från besökare som delar erfarenheter, 

foton, kommentarer och för diskussioner sinsemellan på dessa plattformar. Att följa med i 
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besökarnas höga grad av digitala interaktivitet  är både resurs- och kunskapskrävande för 

besöksnäringen, även om det ger en möjlighet att fånga upp den digitala besökaren (Engström et 

al. 2016, s. 32).  

 

Trots besökarnas höga närvaro och delaktighet på sociala medier är det möjligt för 

besöksnäringen att styra sin egna närvaro utan att låta det påverkas av säljandet av deras tjänster. 

Dels är det möjligt för de som arbetar med sociala medier i besöksnäringen att stänga av mobilen 

och bestämma själva när de besvarar sina besökare. I annat fall är det av betydelse att arbeta 

kollaborativt med digitala plattformar. Detta skulle kunna vara att arbeta tillsammans med andra 

företag inom besöksnäringen för att ta gemensamt ansvar och dela på arbetet. 

 

Genom att de som arbetar med att främja besöksnäringen i skärgården går samman möjliggör de 

inte bara för sig själva men för hela ön att “skapa ringar på vattnet” i och med att de drar ut 

besökare som konsumerar tjänster/varor/boende. Att skapa paket tillsammans med andra typer av 

företag visade sig vara populärt samt ha effekt på sammanhållningen mellan företagen på ön. 

Detta går att belysa med Sania som beskrev hur hon samarbetade med en annan restaurang för att 

skapa paket, vilket resulterat i flera samarbeten mellan företagen och varit uppskattat av såväl 

besökare som lokalbor. Även speciella evenemang som swimrun skapar möjligheter inte bara för 

anordnaren utan de öar som loppet passerar. Kajsa som vunnit swimrun har varit med och lett 

träningshelger på ön och via sociala medier startat event under lågsäsong som en städdag vilket 

lockar ut ännu mer folk till skärgården och än en gång bidrar till att flera företag kan engageras. 

Det har gjort att hon gått från en deltagare till producent och blivit en så kallad prosument 

(Gretzel & Jamal 2009, s. 472). På öarna är det tacksamt när kunden tar initiativ och på så vis 

hjälper besöksnäringen genom att skapa sin egna upplevelse och evenemang. 

 

Den kreativa turistklassen söker sig till unika upplevelser och det är av betydelse att kunna 

erbjuda dessa upplevelser eftersom det är svårt att attrahera gäster under lågsäsong. Detta är en 

utmaning för besöksnäring men sociala medier är ett kraftig verktyg som de kan använda sig av 

genom att lägga ut bilder, videor och livestreams. Om dessa kan passera genom skärmen som 
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meningsfulla upplevelser blir folk intresserade att komma ut i strävan att få uppleva den unika 

känslan som besöksnäringen förmedlar (Hassenzahl 2013). Exempel på detta kan vara 

evenemang och paket vilket går att knyta an till respondenten Sanias utsaga (se Tabell 4). Hon 

beskrev betydelsen av att förmedla en känsla av att besökarna kommer att få uppleva något unikt 

och personligt, vare sig det är att lägga pussel eller delta vid ett större sportevenmang. 

 

I resultatet och analysen framkommer det att de respondenter som har ont om erfarenhet och tid 

upplever en frustration kring alla de möjligheter som sociala medier erbjuder för dem. De har 

inte grepp om hur funktioner skall användas när det kommer till att lägga ut annonser och nå sin 

kundgrupp. På grund av tidsbrist och att andra arbetsuppgifter prioriteras högre åsidosätts 

kompetensutveckling. Dessa respondenter medger att de skulle vilja gå någon sorts kurs, inte 

bara för funktioner utan hur bilder ska tas och texten ska skrivas till för bästa effekt. Townsend et 

al. (2013, s. 591) menar att i fall där osäkerhet kring digital kompetens förekommer är det kritisk 

att stöd för dem finns genom utbildning, gärna på plats där det kan bli en knytpunkt för lärande. 

En sådan frustration skulle med andra ord kunna lösas med en anpassad och riktad utbildning om 

att använda sociala medier för mindre företag i Sveriges glesbyggd där den som har 

huvudansvaret för de sociala medierna ofta har lite tid.  

 

De digitala klyftorna som finns i Stockholms skärgård har sällan med uppkoppling att göra, även 

om det för en av våra respondenter var ett problem tidvis. Det som istället är klyftan är de 

funktioner och den information som besökare från områden där företag har högre närvaro online 

och förväntar sig detta av besöksnäringen i skärgården som inte har samma resurser (Buhalis & 

Minghetti 2010, s. 271). Vad gäller den digitala klyftan som består av skillnader i digital 

kompetens/närvaro mellan besökare och besöksnäring kan det diskuteras utifrån Townsend et al. 

(2013, s. 591) vilka skriver att digital närvaro inte uppskattats på samma sätt i glesbygdsområden 

som det görs i urbana områden p.g.a bristande digitalt intresse och kompetens, vilket har lett till 

att utvecklingen inte skett lika snabbt. Detta kan exemplifieras med Ewas utsaga i vilken hon 

beskrev ett ointresse av att utveckla och förbättra sitt sociala medier användande, trots besökare 

och bekantas råd att göra det. Som tidigare nämnts betonar Engström et al. (2016, s. 32) 
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besöksnäringens nya utmaningar och möjligheter vad gäller att attrahera den digitala besökaren. 

Detta går i linje med samtliga respondenter som beskriver en problematik gällande besökares 

förväntningar av dem på sociala medier. Detta skulle kunna förankras i det som nämnts ovan: 

nämligen att besökare från områden i vilka företag har hög digital närvaro, förväntar sig samma 

digitala närvaro från besöksnäringen i Stockholms skärgård som inte har tillgång till samma 

resurser (Buhalis & Minghetti 2010, s. 271). 

8 Slutsats 

Studien redovisar besöksnäringens arbete med upplevelsedesign och sociala medier samt 

besöksnäringens upplevelse av deras kontakt med besökare på sociala medier. Men även vilka 

fördelar och nackdelar sociala medier givit besöksnäringen i Stockholms skärgård. Som svar på 

frågeställningen kring hur de digitala klyftorna ser ut vad gäller besöksnäringens arbete med 

sociala medier har studiens visat att det finns maktförhållanden mellan besökare och 

besöksnäring, vilket vi argumenterar kan beskrivas som en digital klyfta. Det vill säga att 

besökaren besitter mer makt än besöksnäringen. Detta syns delvis på sociala medier där besökare 

kan kommentera och kritisera besöksnäringen med en beskrivet hård ton som kan ha stor 

påverkan på individuella företag. Besökare har också möjligheten att ställa frågor vilken tid som 

helst på dygnet, samtidigt som de förväntar sig snabba svar. Det finns även en skillnad i digital 

kompetens mellan aktörerna som utgör en problematik i och med att den digitala besökaren 

anpassar sig snabbare till den digitala utvecklingen än besöksnäringen.  

 

Genom att öka försäljning och upplevelser i närliggande platser kan samhället få fler att välja ett 

miljövänligare resmål. Samtidigt som besöksnäringen får en ökad kundkrets. Det blir därför 

betydelsefullt för besöksnäringen att marknadsföra upplevelser via sociala medier. Det är globalt, 

kan göras för en låg kostnad och genererar möjligheter för delvis den nya besökaren som får ta 

del av nya upplevelser. Men även för besöksnäringen som kan skapa paket tillsammans med 

andra, få vara kreativa och idérika samtidigt som de utmanas till att marknadsföra sin bild av 

skärgården. På så vis skapas personliga innehåll som bidrar till unika och äkta bilder av 

skärgården. Detta besvarar studiens frågeställning gällande besöksnäringens utmaningar och 
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möjligheter vad gäller deras kontakt med den digitala besökaren. Besöksnäringens utmaningar är 

främst hanterandet av den raka kritik som digitala besökare uppges kan ha på sociala medier. 

Men även hur de ska förlägga sina resurser. Detta skulle underlätta för respondenterna då de 

uttryckt att det är svårt att differentiera mellan privatliv och arbete på grund av att de är ständigt 

uppkopplade.  

 

Med studien vill vi bidra med insikt i hur människor som arbetar med social media inom 

besöksnäringen reflekterar kring hur man når ut till sina besökare genom att sälja så kallade 

paket-upplevelser digitalt. Paket-upplevelserna används för att informera besökarna om vad de 

kan göra, uppleva men framförallt varför de bör besöka skärgården. Detta i och med att 

respondenterna antyder att de flesta människor besöker skärgården under sen vår och tidig höst, 

men framförallt på sommaren. Därför behöver fler besökare motiveras till att besöka skärgården 

under lågsäsong. Uppsatsens empiriska material pekar även på att det är av betydelse för 

besöksnäringen i skärgården att aktivt visa och berätta om öarna på sociala medier för att locka 

fler besökare. Skapandet av unika upplevelser för Stockholms skärgård både i form av paket och 

egna evenemang som kommunicerats via sociala kanaler har visats sig vara effektivt att få ut fler 

besökare till öarna. Detta besvarar även frågeställningen om hur besöksnäringen i skärgården 

arbetar med upplevelsedesign. 

 

Sammanfattningsvis vill vi med denna uppsats bidra till en större förståelse kring hur 

besöksnäringen i Stockholms skärgård upplever den digitala besökaren på sociala medier och hur 

sociala medier bidrar för att aktivt främja skärgårdens besöksnäring. 

8.1 Vidare forskning 

Vår empiri pekar på besöksnäringens utmaningar gällande framtida arbete med sociala medier. 

Det är tydligt att besöksnäringen utmanas vad gäller resurser och kompetens. Det till trots arbetar 

de aktivt och kreativt med försäljning av paket-upplevelser. De för också fram sina egna 

värdeord för att generera personligt material på sociala medier. I och med den ökade mobiliteten 

som sociala medier bidrar med förändras arbetssituationen för människor som aktivt arbetar med 
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att främja besöksnäringen i skärgården. Det vill säga att de upplevs må sämre på grund av den 

digitala besökares attityd och ton samt besökares möjlighet att kontakta besöksnäringen vid 

vilken tid som helst på dygnet. Detta bidrar med framtida ställningstaganden från 

besöksnäringens sida. Men vi anser även att det är ett outforskat område. Framtida forskning bör 

därför undersöka hur sociala medier bidrar till sämre psykologiskt mående samt de negativa 

effekter sociala medier har på besöksnäringen. Det här är av betydelse att undersöka hur den 

digitala klyftan ser ut eftersom att arbeta med sociala medier ter sig annorlunda i urbana områden 

kontra glesbygd. Då den digitala besökaren antagligen är van vid att använda digitala resurser 

före, under och efter resan etableras ett maktförhållande i vilket besöksnäringen i 

glesbygdsområden som skärgården får svårt att hinna ifatt den digitala besökaren. Därmed sagt 

är framtida forskning utifrån vår valda vinkel viktigt för att belysa maktförhållanden mellan 

besökare och besöksnäring, samt skillnaderna mellan urbana områden och glesbygdsområden.  
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8 Bilagor 

8.1 Bilaga 1-6: Intervjuguider 

8.1.1 Intervjuguide 1 

Dokumentation: 

Ljudinspelning för transkribering 

 

Intervjufrågor: 

Vi tänkte börja fråga hur du hittade swimrun och varför du började med det? 

Har du åkt utomlands och tävlat? Vilket intresse fanns det där? 

Vad tror du gjorde att swimrun har slått internationellt? 

Varför utför man den typen av aktivitet? 

Har det ökat i antal deltagare? 

Hur kommunicerar man om aktiviteten mellan varandra? 

Har sociala medier förstärkt den gemenskap som uppstår i den här typen av sport? 

Vilka sociala medier använder du dig av för att kommunicera kring sporten? Varför då? 

Hur upplever du att folk har börjat med swimrun? Är det via vänner och familj, eller har de hittat swimrun på annat 

sätt? 

Vad tror du om swimrun i framtiden? Kommer det fortsätta växa? 

Hur tycker du att skärgården påverkas av swimrun? Är det positivt och i så fall varför? 

(Hur har det mediala intresset ökat under åren?) 

8.1.2 Intervjuguide 2 
Dokumentation: 

Ljudinspelning för transkribering 

 

Intervjufrågor: 

Vilken månad är er högsäsong? 

Vilka är skillnaderna mellan låg och högsäsong? Varför? hur möter ni dem? 

Varför ska man åka ut till (namn Ö4)? Vad är det som är så speciellt? 

Hur arbetar ni med sociala medier? 
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Varför använder ni er av sociala medier? 

Hur aktiva är ni på sociala medier under högsäsong? Vilka månader är er högsäsong? 

Hur aktiva är ni på sociala medier under lågsäsong? Vilka månader är er lågsäsong? 

Är det mer press för sociala medier under höst/vinter/vår än sommar? 

Har ni märkt någon skillnad under senare år i Skärgården, kommer det fler besökare? Varför/ Varför inte i så fall? 

Tror ni sociala medier kan vara med och påverka där? 

Vilken typ av sociala medier använder ni er av mest och varför? (ex Facebook) 

Upplever ni några utmaningar med användandet av sociala medier? Följdfråga: Vilka utmaningar upplever ni isf? 

Följdfråga: Varför? 

Varför är det viktigt att vara online och aktiv idag? 

När ni försöker förmedla era tjänster online, försöker ni förmedla en viss känsla? Vad är det för känsla? 

Vad gynnar det företagen att vara aktiv via sociala medier? 

Har förväntningarna ökat de senaste åren? Ställs det idag högre krav (från användare) att verksamheten är aktiv via 

sociala medier? 

Hur mycket tid spenderar ni med sociala medier? 

Upplever ni några tekniska utmaningar med sociala medier användande? 

8.1.3 Intervjuguide 3 
Dokumentation: 

Ljudinspelning för transkribering 

 

Intervjufrågor: 

Vilken månad är er högsäsong? 

Vilka är skillnaderna mellan låg och högsäsong? 

Varför? hur möter ni dem? 

Varför ska man åka ut till (namn Ö1)? Vad är det som är så speciellt? 

Hur arbetar ni med sociala medier? 

Varför använder ni er av sociala medier? 

Hur aktiva är ni på sociala medier under högsäsong? 

Vilka månader är er högsäsong? 

Hur aktiva är ni på sociala medier under lågsäsong? 

Vilka månader är er lågsäsong? 

Har ni märkt någon skillnad under senare år på (namn Ö1), kommer det fler besökare? Varför/ Varför inte i så fall? 

Tror ni sociala medier kan vara med och påverka där? 

Vilken typ av sociala medier använder ni er av mest och varför? (ex Facebook) 

Sida 54 (57) 



Upplever ni några utmaningar med användandet av sociala medier? 

Följdfråga: Vilka utmaningar upplever ni isf? 

Följdfråga: Varför och när?  

Varför är det viktigt att vara online och aktiv idag? 

När ni försöker förmedla (namn) online, försöker ni förmedla en viss känsla? Vad är det för känsla? 

Vad tror du det företagen att vara aktiv via sociala medier? 

Har förväntningarna ökat de senaste åren? Ställs det idag högre krav (från användare) att verksamheten är aktiv via 

sociala medier? 

Hur mycket tid spenderar ni med sociala medier? 

Upplever ni några tekniska utmaningar med sociala medier användande? 

8.1.4 Intervjuguide 4 
Dokumentation: 

Ljudinspelning för transkribering 

 

Intervjufrågor: 

Vilka månader är eran högsäsong? 

Vilka månader är eran lågsäsong? 

Vilka är skillnaderna mellan låg och högsäsong? 

Varför ska man åka ut till (namn Ö5)? Vad gör det så speciellt? 

Hur arbetar ni med sociala medier? 

Varför använder ni er av sociala medier? 

Hur aktiva är ni på sociala medier under högsäsong? 

Hur aktiva är ni på sociala medier under lågsäsong? 

Är det mer press att använda sociala medier under högsäsong eller lågsäsong? 

Har ni märkt någon skillnad under senare år i Skärgården, kommer det fler besökare? Varför/ Varför inte i så fall? 

Tror ni sociala medier kan vara med och påverka där? 

Kommunicera gäster främst via sociala medier? 

Upplever ni några utmaningar med användandet av sociala medier? Vilka utmaningar upplever ni isf? Varför? 

Varför är det viktigt att vara online och aktiv idag? 

När ni försöker förmedla era tjänster online, försöker ni förmedla en viss känsla? Vad är det för känsla? 

Hur mycket tid spenderar ni på sociala medier under högsäsong? 

Hur mycket tid spenderar ni på sociala medier under lågsäsong? 
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8.1.5 Intervjuguide 5  
Dokumentation: 

Ljudinspelning för transkribering 

 

Intervjufrågor: 

Vilken månad (namn)s högsäsong? 

Vilka är skillnaderna mellan låg och högsäsong? 

Varför? hur möter du dem? 

Varför går man till (namn)? Vad är det som är så speciellt? 

Hur arbetar ni med sociala medier och varför använder ni er av sociala medier? 

Hur aktiva är ni på sociala medier under högsäsong vs. lågsäsong? Varför? 

Har du märkt någon skillnad under senare år på (namn) och (namn Ö2) generellt, kommer det fler besökare? Varför/ 

Varför inte i så fall? 

Tror du sociala medier kan vara med och påverka där? 

Vilken typ av sociala medier använder ni er av mest och varför? (ex Facebook) 

Upplever du/ni några utmaningar med användandet av sociala medier? 

Följdfråga: Vilka utmaningar upplever ni isf? 

Följdfråga: Varför och när?  

Varför är det viktigt att vara online och aktiv idag? 

När du/ni försöker förmedla (namn) online, försöker du/ni förmedla en viss känsla? Vad är det för känsla? 

Har förväntningarna ökat de senaste åren? Ställs det idag högre krav (från användare) att verksamheten är aktiv via 

sociala medier? 

Hur mycket tid spenderar ni med sociala medier? 

Upplever du några tekniska utmaningar med användandet av sociala medier? 

Hur ser du på Skärgårdens framtid? kommer säsongerna förlängas och vad kommer det betyda för (namn)? 

8.1.6 Intervjuguide 6 
Dokumentation: 

Ljudinspelning för transkribering 

 

Intervjufrågor: 

Berätta lite om swimrun och (namn). Hur uppstod det och hur har sporten utvecklats fram tills idag? 

Vad är din roll? 
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Varför utför folk denna sport? Vad är det som är så speciellt? 

Vad tror du gjorde att swimrum har slått internationellt? 

Hur arbetar ni med sociala medier? 

Varför använder ni er av sociala medier? 

Har ni märkt någon skillnad under senare år? Deltar det fler? Varför/ Varför inte i så fall? 

Tror ni sociala medier kan vara med och påverka där? 

Vilken typ av sociala medier använder ni er av mest och varför? (ex Facebook) 

Hur upplever du att folk har börjat med swimrun? Är det via vänner och familj, eller har de hittat swimrun på annat 

sätt? 

Varför är det viktigt för företag och sporter att ha en hög närvaro online idag tror du? 

När du försöker förmedla (namn) och swimrun online, försöker ni förmedla en viss känsla? Vad är det för känsla? 

Har förväntningarna ökat de senaste åren? Ställs det idag högre krav (från användare) att verksamheten är aktiv via 

sociala medier? 

Vad tror du om swimrun i framtiden? Kommer det fortsätta växa? 

Hur tycker du att skärgården påverkas av swimrun? Är det positivt och i så fall varför? 
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