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Resan startar på internet – Är Värmland med? 

 

Planerandet för resande i dagens samhälle inleds för merparten av världens 

turister på internet och andelen som gör det ökar ständigt. Informationssökande 

om platser och dess utbud samt bokning av reserelaterade produkter och tjänster 

utgör en stor del av planeringsfasen. Tidigare studier har visat att webbplatser för 

turism överlag inte är anpassade efter det som turister efterfrågar på internet 

under planeringsfasen av en resa. Därför uppstår viss problematik. 

De värmländska kommunernas webbplatser för besöksnäringen är i de allra flesta 

fall en del av de kommunala webbplatserna. Studier om kommunala webbplatser 

tillgänglighet visar på att mer än hälften av Värmlands kommuner placerar sig vid 

den nedre halvan av rankingen. Den här studien om de värmländska 

kommunernas webbplatser för besöksnäringen syftar till att undersöka hur väl 

anpassade webbplatserna är i förhållande till hur turister använder internet vid 

planering och bokning av resor. Studien undersöker även hur väl webbplatserna 

är anpassade till den målgrupp destinationen har. Studiens syfte var även att 

undersöka webbplatsernas betydelse för att locka besökare till destinationen.  

För att besvara studiens syfte genomfördes en mejlenkät med frågor av både 

kvantitativ och kvalitativ karaktär. Mejlenkäten skickades till företrädare för 

turismnäringen i Värmlands 18 kommuner (inkl Karlskoga och Degerfors).  

Litteraturgenomgången presenterar tidigare forskning och teorier kring turisters 

informationssökande och konsumtion av turismrelaterade produkter och tjänster 

på internet. Det redovisas även hur webbplatsers utformning, innehåll och 

funktion påverkar turisters användande samt vad som skapar mervärde för 

besökaren av webbplatsen. 

Resultatredovisningen av de genomförda mejlenkäterna ger en bild över 

situationen i Värmland rörande kommunernas webbplatser för turism. Den egna 

empiriska studien kopplas sedan samman och analyseras med det som 

presenterats i litteraturgenomgången.  

Studien visar att de värmländska kommunernas webbplatser för turism rent 

informativt uppfyller det som turister efterfrågar. Men, det finns dock många 

brister i webbplatsernas utformning och funktion. Bristerna leder till problem att 

helt tillgodose de behov turister har vid informationssökande och bokning av 

reserelaterade produkter och tjänster. Det konstateras slutligen att det finns stor 

utvecklingspotential för destinationers webbplatser och att de i framtiden kommer 

ställas än högre krav från turisterna. Resultatet i den här studien lyfter fram 

relevant problematik och utvecklingsmöjligheter för kommuners webbplatser för 

besöksnäringen.   
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I det inledande kapitlet presenteras studiens problembakgrund, syfte och 

frågeställningar. Vidare redogörs det för avgränsningar som gjorts i studien samt 

förklaring av teoretiska begrepp som genomgående används i studien. Kapitlet 

avslutas med en beskrivning av disponeringen av innehållet i uppsatsen. 

Internet utgör numer oftast grunden som informationskälla för planering och till 

viss del bokning av resor. Turister vänder sig till internet för att bland annat få 

information om olika resmål och destinationer samt vilka boenden, aktiviteter och 

attraktioner som finns på platsen. Omkring hälften av de turister som söker 

information via internet gör även någon form av bokning. 1 Enligt European Travel 

Commission (ETC) startar över 70 % av allt reseplanerande på internet. 

Användandet av internet i dagens reseplanerande handlar inte enbart om att 

delge information om platsen, utan att i större utsträckning följa besökarnas 

önskemål och generella trender. Det gäller även att få webbplatsen att sticka ut ur 

mängden vid sökningar på internet. 2 I Sverige använde drygt 3,2 miljoner 

internetanvändare mellan 16 och 74 år internet till tjänster rörande resor och 

inkvarterande under 20093. 

De flesta av Sveriges kommuner, som också utgör en destination, har inte 

separata webbplatser för turism, utan de förvaltningar som arbetar med 

besöksnäringen är oftast implementerade i kommunernas gemensamma 

webbplatser. Av egen erfarenhet vid användande av kommunala webbplatser kan 

de många gånger upplevas som svårmanövrerade. De kan även till viss del 

upplevas som röriga när det gäller att finna den information som efterfrågas. För 

utländska besökare torde det vara än värre om informationen inte står att finna på 

annat språk än svenska. Enligt en undersökning som genomförts av Sveriges 

Kommuner och Landsting (SKL) och publicerats i tidningen Dagens Samhälle4 

finner man 10 av Värmlands 18 kommuner (inklusive Karlskoga och Degerfors) i 

den nedre halvan av den ranking som gjorts. I undersökningen har frågor som 

bland annat rör kultur/fritid behandlats, där turism oftast ingår. Det leder till ett 

problemområde som jag anser vara intressant och relevant att studera. Hur väl 

anpassade är egentligen de värmländska kommunernas webbplatser för 

besöksnäringen och vilken betydelse har de för deras verksamhet? 

                                            

1
 Hanefors & Mossberg [2007:95] 

2
 European Travel Comission – New Media Trend Watch, 2010-04-06 

3
 Statistiska Centralbyrån (SCB), 2010-05-04 

4
 Dagens Samhälle – Kommunernas & Landstingens tidning, 2010-04-06 
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Den tidigare forskning som finns inom området är ofta förknippad med generella 

mönster för turisters planerande av resor. Det finns även forskning kring beslut- 

och köpprocesser turister går igenom vid planerande och inköp av resor och 

reserelaterade produkter och tjänster på internet. Exempel på svenska studier 

som behandlar turisters informationssökande på internet är bland annat en studie 

över resande till Gotland5. Det har även genomförts en kartläggning av svenska 

turistbyråers webbplatser på internet6. Den sistnämnda är dock från 2003 och 

sedan dess har interaktiviteten ökat för internetanvändarna. Bland annat har 

sociala medier och nätverk fått allt större inflytande och förändrat 

internetanvändandet och hur information inhämtas och sprids. Utöver det har 

bloggandet och det mobila användandet av internet ökat och det ställer även det 

nya krav på webbplatsers utformning vad gäller såväl det estetiska och 

funktionella som besökares önskemål om innehåll. 

Min studie kommer förhoppningsvis bidra med nya utvecklingsmöjligheter och 

ökad medvetenhet samt förståelse om webbplatsers betydelse för de 

värmländska kommunernas webbplatser avsedda för besöksnäringen.    

 

                                            
5
 Kuttainen [2009] 

6
 Lexhagen [2003]  
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Syftet med studien är att undersöka hur värmländska kommuners webbplatser 

avsedda för turism är utformade för att möta det som efterfrågas av turister vid 

informationssökande i planeringsstadiet av resa samt för bokning av 

reserelaterade produkter och tjänster på internet.  

Studien syftar även till att undersöka hur väl anpassade de olika webbplatserna är 

för att möta de målgrupper som destinationen har, exempelvis tyska turister.  

Till sist ämnar studien även undersöka vilken betydelse webbplatserna har för de 

värmländska kommunerna i deras arbete med att locka besökare till 

destinationen.  

I studien om värmländska kommuners webbplatser avsedda för turism utgår jag i 

huvudsak från följande frågeställningar för att besvara syftet och koppla an till det 

problemområde som presenterats tidigare; 

 Hur använder turister sig av enskilda destinationers webbplatser och 

internet rent generellt vid planerande av resor samt köp av reserelaterade 

produkter och tjänster? 

 Hur väl anpassade är de värmländska kommunernas webbplatser avsedda 

för besöksnäringen och det som turister efterfrågar vid planerande av resor 

och köp av reserelaterade tjänster och produkter? 

 Hur väl anpassade är de värmländska kommunernas webbplatser sett till 

destinationens målgrupp? 

 Vilken betydelse har webbplatserna avsedda för besöksnäringen för de 

värmländska kommunerna och hur arbetar de med att utveckla 

destinationen på internet? 
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I litteraturgenomgången har jag valt att enbart presentera den litteratur och de 

teorier som är sammankopplade med turisters användande av internet vid 

informationssökning och köp av reserelaterade produkter och tjänster. Således tar 

jag i litteraturgenomgången inte hänsyn till de teorier som rör turisters konsumtion 

och informationssökande rent allmänt. Motivet till detta är att studien som helhet 

ämnar undersöka turisters användande av internet som källa och marknad. 

Följaktligen är sist nämnda studier inom området mindre aktuella för just min 

studie. 

Min empiriska studie är geografiskt avgränsad till att enbart undersöka Värmlands 

kommuners webbplatser avsedda för turism och inte alla Sveriges kommuner. I 

studien är även kommunerna Karlskoga och Degerfors inkluderade trots att de 

enligt länsindelningen formellt tillhör Örebro län. Bägge kommunerna samarbetar 

emellertid i stor utsträckning med övriga värmländska kommuner inom 

turismnäringen och är således enligt min mening aktuella för studien.  

Definitionerna för begreppen webbplats, webbsida, användar-

vänlighet/användbarhet och domän är hämtade och tolkade från Svenska 

Datatermgruppen7. Mervärdesskapande- och reservationstjänster är definierade 

utifrån Nysveen och Lexhagens 8 definitioner av begreppen.  

Webbplats (web site) avser en grupp sammanlänkade webbsidor med en 

gemensam utgivare. Tidigare synonymt med begreppet ”hemsida”.  

Webbsida (web page) avser en sida på en webbplats. Det som visas på skärmen 

utan att användaren måste länka/navigera sig vidare till andra sidor. 

Användarvänlighet/användbarhet (web usability) avser hur enkelt det är att 

använda en viss webbplats och dess funktioner. 

Domän (domänadress, webbadress, internetadress) avser adress till organisation 

på internet. 

Mervärdesskapande tjänster (value-added services) avser tjänster som skapar 

ett mervärde, bl. a kontroll och bekvämlighet, utöver kärnprodukten som erbjuds. I 

det här fallet på en webbplats.  

Reservationstjänster (reservation services) avser möjligheten att göra 

reservationer på en webbplats. 

                                            
7
 Svenska Datatermgruppens ordlista 

8
 Nysveen & Lexhagen [2001] 
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Här ges en kortare presentation över uppsatsens uppbyggnad och disposition. 

Uppsatsen består av de sex kapitlen inledning, metod, teori, empiri, diskussion 

och slutsats. 

 Kapitel 1 - Inledning: Här presenterar studiens problembakgrund, syfte, 

frågeställningar, avgränsningar och de teoretiska begrepp som används i 

studien samt en presentation av uppsatsens disposition.   

 

 Kapitel 2 - Metod: I metodkapitlet redogör och motiverar jag för de 

metoder jag använt i studien samt vilken vetenskapsteoretisk förankring 

studien har. Här ges även förklaring till hur insamlandet och bearbetningen 

av data till studien gått till. 

 

 Kapitel 3 - Teori: I teorikapitlet ges en litteraturredovisning av turisters 

informationssökande på internet samt redovisning av teorier som rör 

konsumtion av turismrelaterade produkter och tjänster på internet. Det 

presenteras även tidigare forskning om webbplatser för turisms innehåll, 

funktion och utformning. 

 

 Kapitel 4 – Värmländska kommuners webbplatser/webbsidor för 

turism: I detta kapitel presenteras resultatet från mejlenkätundersökningen 

med turismföreträdare i Värmlands kommuner. Resultatet presenteras i tre 

delar bestående av två mer kvantitativa delar och en mer kvalitativ del.  

 

 Kapitel 5 - Diskussion: Här analyseras och diskuteras inkommen data 

från mejlenkätundersökningen i förhållande till vad som redovisats i 

litteraturgenomgången i kapitel 3.  

 

 Kapitel 6 - Slutsats: I sista kapitlet vävs studiens syfte och 

frågeställningar samman med vad som framkommit i både 

litteraturgenomgången som den empiriska undersökningen i Värmlands 

kommuner och det presenteras en slutsats. 
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I metodkapitlet presenteras de olika vetenskapliga förhållningssätt och metoder jag 

använt under mitt arbete. Vidare redogör jag för hur jag valt att utforma 

undersökningen. Därefter går jag in mer konkret på hur undersökningen genomfördes 

i min empiri i form av urval, mejlenkäter och databearbetning. 

Studien som genomförts vilar främst på en positivistisk vetenskapsteoretiskt 

grundtanke och förhållningssätt. Det undersökta området och det empiriska 

resultatet från studien analyseras och därefter kan logiska slutsatser dras om den 

aktuella situationen9. I min studie har den rådande situationen kring Värmländska 

kommuners webbplatser/webbsidor för turism undersökts. Därefter har resultatet 

från de studierna kopplats an till bland annat de existerande teorier som finns 

kring turisters informationssökande på internet och webbplatser för turisms 

innehåll, funktion och utformning. Utifrån det har logiska antaganden varit möjliga 

att göra. Studien presenterar dock inte någon absolut eller säker kunskap om 

ämnet, vilket är positivismens främsta syfte10. Inom positivismens stränga mening 

skall även all forskning som genomförs ske på helt objektiva grunder11, men det 

är något jag i min egen studie inte helt kan likställa mig med då jag innan hade 

viss uppfattning om den rådande situationen och viss föreställning om vad 

resultatet av studierna skulle påvisa. 

Vad som främst är fallet inom positivismen är att man använder sig av induktiv 

ansats för att nå fram till kunskap12. Det innebär kort att man utgår från 

verkligheten och testar sedan det gentemot existerande teorier för att få svar och 

därefter dra slutsatser13. Så är även fallet i den här studien. Det innebär rent 

konkret att jag genomfört de empiriska studierna över de värmländska 

kommunernas webbplatser för turism. Därefter har det ställts i relation till 

existerande teorier och forskningsbidrag inom området som bland annat rör 

turisters informationssökande på internet vid planering samt bokning av resor och 

reserelaterade produkter och tjänster. Därpå är det möjligt att dra slutsatser om 

det studerade området (de Värmländska kommunernas webbplatser/webbsidor 

för turism) stämmer överrens med de teorier och forskningsbidrag som 

framkommit under teoridelen.  

Den genomförda studien är i huvudsak en deskriptiv studie då den kartlägger och 

beskriver den rådande situationen i Värmland rörande kommunernas 

                                            
9
 Thurén [2007:18] 

10
 Ibid. [2007:17] 

11
 Ibid. [2007:17] 

12
 Ibid. [2007:22] 

13
 Björklund & Paulsson [2003:62–63] 
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webbplatser/webbsidor för turism. De deskriptiva studierna huvudsyfte är helt 

enkelt att beskriva eller redogöra för en viss situation eller fenomen, därefter 

kategoriseras den insamlade informationen där det viktigaste framhävs14.    

Studien om de värmländska kommunernas webbplatser för turism bär dock även 

spår av explorativa studier, då den ämnar undersöka den aktuella situationen i 

Värmland och söker efter att belysa och klargöra den problematik som eventuellt 

finns. Det explorativa i studien kan även bidra med att lyfta fram problematik och 

som hittills varit delvis eller helt okänd. Andersen menar att syftet med explorativa 

studier just är att lyfta fram intressant problematik och frågor som sedan kan 

undersökas närmre15 och det är något jag anser att min studie bidrar med.  

Metoden vid insamlandet av data till empiridelen av studien har bestått av en 

blandning av kvantitativa och kvalitativa frågor i formen av mejlenkät. Inför 

mejlenkätens utformande har litteratur och teorier inom ämnet studerats för att få 

en bättre förförståelse. Det leder enligt Kvale och Brinkmann till bättre ordning och 

förståelse i ämnet inför undersökningar som genomförs i studien16.    

Valet av just mejlenkät som metod är mindre tidskrävande, billigare och enklare17 

att genomföra än om jag exempelvis genomfört personliga intervjuer med 

samtliga kommuner. Då studien var avsatt att genomföras under en begränsad tid 

av en person (jag), var mejlenkäten en lämplig metod för att samla in data till 

empiridelen av uppsatsen. Att genomföra studien på elektroniskt vis kopplar även 

till viss del an till uppsatsens ämne. 

Att blanda kvalitativa och kvantitativa frågor är ett tillvägagångssätt som möjliggör 

att lyfta fram både kvantitativa och kvalitativa aspekter i undersökningsresultatet 

beroende på vad som efterfrågas i problemformuleringen och syftet18.   

Vid insamlandet av data till studien har både primär och sekundär data använts. 

Primärdata avser den information som undersökaren av studien själv har samlat 

in19 och den består av en mejlenkät som genomförts med företrädare för 

Värmlands kommuner.   

                                            
14

 Ejvegård [1996:30] 
15

 Andersen [1998:18–19]  
16

 Kvale & Brinkmann [2009:103] 
17

 Ejvegård [1996:50] 
18

 Andersen [1998]; Holme & Solvang [1997] 
19

 Andersen [1998:150] 
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Den sekundära data som använts i studien avser data som andra forskare och 

personer samlat in20och består i den här studien av den teori- och 

litteraturgenomgång som presenteras i kapitel 3. 

Respondenterna för mejlenkäterna kontaktades per telefon i förhand för att jag 

skulle ha möjlighet att få rätt person att svara på enkäten, samt för att ge 

möjlighet att redogöra för min studie. Fem av respondenterna gick dock inte att nå 

då jag ringde runt till kommunerna och de fick istället en längre redogörelse för 

min studie i det mejl som skickades ut i samband med mejlenkäten. Därefter 

skickades mejlenkäterna ut vid tre olika tillfällen beroende av ifall jag fått kontakt i 

”rätt” respondent per telefon innan eller inte. 

Två veckor efter första utskick av mejlenkäter kontaktades återigen de kommuner 

och personer som ännu inte valt att svara på mejlenkäten med en påminnelse om 

att besvara enkäten. Även i det utskicket bifogades information om studien och 

själva mejlenkäten. På så sätt fick även andra respondenter (ex. 

turistbyråpersonal och chefer) än de ursprungligen tilltänkta möjlighet att besvara 

mejlenkäten och ingå i studien. I det sista utskicket av mejlenkäterna angavs även 

en sluttid (en vecka framåt) för besvarande av enkäten. 

Efter att slutdatumet passerat för respondenterna att besvara mejlenkäten 

inleddes arbetet med att bearbeta resultatet. 

Då syftet med studien var att få en bild av hur väl anpassade värmländska 

kommuners webbplatser för turism var i avseende till hur turister använder 

internet i planeringsfasen samt hur väl anpassade webbplatserna är sett till vilken 

målgrupp destinationen har valde jag att inkludera samtliga 16 Värmländska 

kommuner. I studien valde jag att även inkludera Karlskoga och Degerfors 

kommuner, trots att de egentlig mening inte tillhör Värmlands län. De bägge 

kommunerna är emellertid en del av det regionala turismsamarbetet i Värmland 

och därför anser jag att deras deltagande är relevant för studien. Totalt ingår 

alltså 18 kommuner i studien.    

Tidsbegränsningen av studien innebar att jag på egen hand inte hade möjlighet 

att träffa samtliga 18 respondenter personligen för enkätundersökningen och 

därför valdes metoden att genomföra en mejlenkät. För att undersökningen skulle 

vara konsekvent genomfördes mejlenkät med alla kommuner. Detta trots att det 

var både tidsmässigt och geografiskt möjligt att genomföra personliga 

enkätundersökningar eller kortare intervjuer med Karlstad kommun och de 

närliggande kommunerna.   

                                            
20

 Andersen [1998:150] 
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Som respondent för mejlenkäterna vid respektive kommun valde jag de som 

företrädesvis arbetade med underhållet och till viss del utvecklingen av 

webbplatsen eller webbsidorna för turism. Jag anser att de som dagligdags 

arbetade med webbplatsen var bäst lämpade för att besvara de frågor som 

ställdes i mejlenkäten och inte exempelvis webbansvariga, allmänna 

kommuninformatörer eller dylikt. 

Mejlenkäten bestod av 21 frågor (se bilaga), där fem av frågorna krävde mer 

utvecklade svar och således var av en mer kvalitativ art. De frågor (1, 3,4, 9 och 

10) i mejlenkäten som var av mer kvalitativ karaktär berör främst utvecklings- och 

marknadsföringsaspekter för destinationernas webbplats/webbsidor för turism. 

Syftet med de kvalitativa frågorna var att få en djupare förståelse för hur 

respektive kommun resonerade kring sin webbplats och anpassning av denna för 

att motsvara den allmänna strategin för deras turismverksamhet samt hur de 

resonerade kring utveckling av webbplatsen/webbsidorna för besöksnäringen. Det 

gjordes inga följdfrågor. De kvalitativa frågorna är främst kopplade till den 

sistnämnda frågeställningen: 

- Vilken betydelse har webbplatserna avsedda för besöksnäringen för de 

värmländska kommunerna och hur arbetar de med att utveckla destinationen 

på internet? 

De övriga 16 frågorna i mejlenkäten var av en mer kvantitativ art där främsta 

syftet var att få en generell bild över hur väl utvecklade de Värmländska 

kommunernas webbplatser för turism är. Det i sin tur gav möjlighet att relatera 

kommunernas webbplatser till det som framgår i litteraturen om turisters 

användande av internet i planerings- och beslutsfasen inför en resa. Frågorna var 

även anpassade för att ge en bild av hur väl anpassade de Värmländska 

kommunernas webbplatser var sett till vilka målgrupper destinationen har.  

12 av frågorna i mejlenkäten var baserade på Nysveen och Lexhagens teoretiska 

resonemang om reservations- och mervärdestjänster på webbplatser för turism 21. 

Dessa frågor behandlade främst webbplatsernas utformning, funktion och innehåll 

för mervärdesskapande. De kvalitativa frågorna är främst avsedda att försöka 

besvara de tre första frågeställningarna i uppsatsen: 

- Hur använder turister sig av enskilda destinationers webbplatser och internet 

rent generellt vid planerande av resor samt köp av reserelaterade produkter 

och tjänster? 
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- Hur väl anpassade är de värmländska kommunernas webbplatser avsedda för 

besöksnäringen och det som turister efterfrågar vid planerande av resor och 

köp av reserelaterade tjänster och produkter? 

 

- Hur väl anpassade är de värmländska kommunernas webbplatser sett till 

destinationens målgrupp? 

Samtliga frågor i mejlenkäten var utformade med öppna svarsalternativ så 

respondenterna kunde tydliggöra och förklara hur situationen ser ut i deras 

destination och vad deras webbplatser/webbsidor för turism erbjuder.  

I studien ingår 15 av Värmlands 18 kommuner (inklusive Karlskoga och 

Degerfors), vilket ger en svarsfrekvens på 83,3 %. För att det skall vara 

meningsfullt att bearbeta och presentera resultatet från mejlenkäterna på ett 

statistiskt vis eftersträvas det att svarsfrekvensen minst skall uppnå 80 % 22. De 

kommuner som inte valde att delta i studien är Torsby, Hagfors och Storfors.   

Det inkomna resultatet från mejlenkäterna kategoriserades upp efter de teman 

som genomsyrat hela studien. De frågor som berörde webbplatserna eller 

webbsidornas innehåll, funktion och utformning föll in under rubrikerna 

”Webbplatser/webbsidor för turism, målgrupp och besökare” och ”Service och 

mervärdesskapande på Värmländska kommuners webbplatser för turism” i 

studiens empiridel. Den förstnämnda rubriken behandlar även de frågor som rör 

destinationens besökare och målgrupp.  

Vissa delar av det insamlade materialet har jag valt att illustrera med diagram. Att 

presentera materialet på ett sådant kvantitativt tillvägagångssätt bidrar till att 

tydliggöra och förmedla den informationen på ett effektivt vis23. Förhållandet egen 

webbplats kontra webbsidor på kommunens gemensamma webbplats 

presenteras i ett enkelt cirkeldiagram. Likaså i hur många språk 

webbplatserna/webbsidorna går att läsa på presenteras i cirkeldiagram. Den data 

som avser webbplatserna/webbsidornas funktioner för mervärdeskapande 

presenteras i dels ett stapeldiagram, men även mer ingående över vad varje 

destination erbjuder i en frekvenstabell. Frekvenstabellen är ett effektivt sätt att 

presentera en övergripande blick över det insamlade materialet24.   

De frågor i mejlenkäten som var av mer kvalitativ karaktär och som behandlade 

utvecklings- och marknadsföringsaspekter på kommunernas webbplatser eller 
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webbsidor för turism kategoriserades in under rubriken ”Utveckling av 

webbplatsen/webbsidorna för turism” i empiridelen.  

Att kategorisera insamlad data efter de nämnda rubrikerna anser jag bidrar till att 

skapa en röd tråd genom uppsatsen och kopplar därmed samman teori- och 

empirikapitel på ett bättre sätt.      

Det kan diskuteras om metodvalen som gjorts och använts verkligen tjänar bäst 

till att genomföra undersökningen som utförts över de värmländska kommunernas 

webbplatser/webbsidor för turism.  

Att använda öppna (obundna) svarsalternativ i mejlenkäten bidrog till viss del med 

svårigheter att på ett statistiskt vis presentera det insamlade materialet. Det kan 

enligt Ejvegård bidra med tolkningssvårigheter när resultatet skall presenteras 

och sedermera analyseras25. Jag fick i vissa fall själv besöka de enskilda 

destinationernas webbplatser/webbsidor för att utröna hur verkligheten förhöll sig 

vid just deras webbplats/webbsidor. Ett sätt att undvika den problematiken hade 

möjligtvis varit att ha flera låsta svarsalternativ på de frågor som skulle 

presenteras på ett kvantitativt vis eller att ha genomfört en separat 

enkätundersökning med exempelvis de webbplatsansvariga, samt en kvalitativ 

intervju med företrädare inom turismsektorn hos respektive kommun. Det som 

presenteras i diagram och tabeller i studiens resultatdel anser jag dock vara väl 

förankrat i hur det i verkligheten förhåller sig hos de värmländska kommunerna 

och således skulle en liknande undersökning komma fram till samma resultat.  

Andra nackdelar med att genomföra studien som en mejlenkät är att jag missade 

den personliga kontakten med respondenterna. Det innebar således att jag inte 

hade möjlighet att förtydliga eller förklara vissa frågor mer konkret så att 

respondenterna svarade på det frågorna egentligen eftersökte. Detta kan även till 

viss del ha påverkat studiens reliabilitet. Med reliabilitet avses studiens 

tillförlitlighet sett till de metoder som använts för att undersöka studieområdet26. 

Respondenternas förkunskaper om ämnet var väldigt skiftande och det kan även 

det ha bidragit till den problematik som nämnts. 

Kvalitativa intervjuer med samtliga företrädare hos kommunerna hade bidragit till 

att skapa en djupare förståelse kring bland annat kommunernas utvecklingsarbete 

och vilken betydelse webbplatsen/webbsidorna för turism har för deras 

destination. I efterhand kan det diskuteras om inte en mejlenkät eller intervju 

skulle genomförts med den som är webbplatsansvarig för Visit Värmlands 

                                            
25

 Ejvegård [1996:51]  
26

 Thurén [2008:26] 



Resan startar på internet – Är Värmland med? 

16 

webbplatser också, då de flesta kommuner i nuläget är bundna till det 

administreringsverktyg som används för webbplatsen www.varmland.org samt 

många gånger hänvisar till just Visit Värmlands webbplatser för besöksnäringen 

och inte de webbsidor som finns på kommunernas egna webbplatser.  

De frågor som ställts i mejlenkäten anser jag ändock vara väl förankrade i det 

syfte och de frågeställningar som ligger till grund för studien. Det deduktiva 

tillvägagångssättet bidrog till att skapa avgränsning och klarhet i den studie som 

genomfördes och det i sin tur stärker studien validitet. Med validitet avses 

huruvida man undersökt det man hade för avsikt att undersöka27. 

De teorier som presenteras i litteraturgenomgången anser jag väl belyser och 

skapar relevans för det område som undersöks i den empiriska studien. De källor 

som främst använts är vetenskapliga artiklar hämtade från etablerade tidsskrifter 

inom forskningen kring turism och informationsteknologier (IT). I den utsträckning 

det varit möjligt har de källor som använts varit relativt nyligen publicerade och 

därmed bidragit till att ge en aktuell bild över forskningen kring turism och IT. 
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Uppsatsens teoridel är uppdelad i fyra olika delar; Turisters informationssökande 

på internet under planerings- och beslutsprocessen, Turismrelaterad konsumtion 

av produkter och tjänster på internet, Utformning, innehåll och funktion på 

webbplatser för turism och Service och mervärdeskapande på webbplatser för 

turism. Under de olika delarna presenteras tidigare forskning och teorier kring de 

ämnen som respektive rubrik/del behandlar.  

Följande del presenterar hur turister använder internet vid informationssökande 

inför en resa samt vilken information de söker. Vidare behandlas även aspekter 

som påverkar turisters informationssökande och webbplatsers funktion som 

informationskanal. 

Informationssökandet på internet under planeringsfasen av en resa är en 

informationsintensiv och många gånger en komplex process. Informationen som 

inhämtas i samband med planeringen av en resa kan antingen hämtas internt (ex 

egna erfarenheter och kunskap) eller externt (sökande via andra källor)28. Mycket 

information ska inhämtas och bearbetas. Informationen ska sedan utgöra 

underlag inför beslutsprocessen kring bokningar samt köp av reserelaterade 

produkter och tjänster.29 Att förstå hur turister inhämtar information och vilken 

information som inhämtas är viktigt för organisationer när det kommer till hur de 

ska kommunicera med besökare, lägga upp marknadsföring och erbjuda rätt 

service 30. En studie som genomfördes år 2003 över svenska turistbyråer och 

dess webbplatser visade att ingen av de undersökta turistbyråerna gjort någon 

undersökning över vad deras tilltänkta målgrupper egentligen sökte efter på deras 

webbplats31. Kaplanidou och Vogt lyfter i en av sina studier fram vikten av att 

destinationer verkligen anpassar sina webbplatser för den målgrupp destinationen 

och dess behov och den typ av information de söker32. 

Turisters informationssökande på internet är främst fokuserat kring samma 

information som eftersöks i det markbaserade informationshämtandet. Då söks 

exempelvis främst information om destinationer, mat och logi, transportmedel, 

attraktioner och andra nöjen förknippade med resandet.33 Den information som 

turister rent generellt letar efter och spenderar mest tid på att söka om på internet 
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vid inledningsfasen av sitt planerande är dock boende och attraktioner vid de 

destinationer de ämnar besöka34. Ytterligare information som turister eftersöker i 

sitt informationssökande är platsers geografiska lokalisering, därför är kartor med 

korrekt positionsangivelse av stor vikt på webbplatser för turism35.   

Internet har förändrat och revolutionerat resebranschen och turisters beteende på 

många sätt. Turister har i och med de ökade valmöjligheterna som internet 

medfört blivit allt mer självständiga i sitt planerande av resor. Enligt Buhalis och 

Law är den ”nye” turisten mindre intresserad av paketerade resor och lägger 

hellre upp egna, självanpassade resor efter deras önskemål och behov. I och 

med den tekniska utvecklingen av nya kommunikationskanaler, exempelvis 

internet, kan turister sköta det mesta själva från informationssökningsskedet, 

köpprocessen och till utvärdering av resa.36 Beroendet av exempelvis resebyråer 

och andra förmedlare av resor och reserelaterade produkter och tjänster har 

således minskat37.  Informationssökandet på internet är även, vid sidan av 

lättillgängligheten, ett relativt kostnads- och tidseffektivt sätt att inhämta 

information vid planerandet av resor38. Ytterligare fördelar för både 

marknadsförare inom turism och turister är att internet bidrar med en 

kommunikationskanal i realtid. För turister finns även ytterligare fördelar i att de 

får tillgång till den informationskanal där de kan inhämta mer specificerad 

information samt en ständig tillgänglighet till informationen.39  

Vilka källor turister använder vid informationssökandet har även förändrats i och 

med utvecklingen av nya kommunikationsmedel på internet. Från att enbart haft 

möjlighet att ta del av den information som exempelvis producenter presenterar 

har nu turister möjlighet att välja alternativa kommunikationskällor via exempelvis 

sociala medier som bloggar och sociala nätverk vid informationsinhämtningen.40 I 

en nyligen genomförd undersökning i USA visade det sig bland annat att uppemot 

60 % av de som handlar resor på internet använder kommunikationskällan Twitter 

i sitt planerande41. Turisterna har således blivit alltmer interaktiva i sitt 

informationssökande och byter information mellan varandra i bland annat bloggar 

och sociala nätverk.      

Var och hur turister inleder sitt informationssökande över internet har studerats i 

fler studier. Vid en studie på Gotland om turisters informationssökande på internet 

vid planeringsfasen av resor visade det sig att vid sidan om söktjänsten Google 

besöktes främst destinationsportaler vid informationsökningen om Gotland. 
                                            
34

 Pan & Fesenmaier [2006]; Kuttainen [2009] 
35

 Pan & Fesenmaier [2006]; Essawy [2006]; Kuttainen [2009] 
36

 Buhalis & Law [2008:610-611] 
37

 Luo et al. [2004:15-16] 
38

 Gursoy & McCleary [2004:356] 
39

 Jang [2004:44] 
40

 Pan & Fesenmaier [2006:826] 
41

 The Wall Street Journal, 2010-05-31 



Resan startar på internet – Är Värmland med? 

19 

Destinationens webbplats fungerande som en utgångspunkt för turisterna i deras 

informationssökande och utvärderande av turismrelaterade produkter. 42 Även 

andra undersökningar visar att centrala destinationswebbplatser oftast används 

som utgångspunkt vid informationssökande på internet43.  

I en annan studie genomförd av Luo et al. har turisters beteende vid 

informationssökande på internet undersökts. I studien har de utgått från 

miljömässiga påverkningar och individuella skillnader i form av bland annat 

demografiska och situationsbaserade faktorer vid informationssökandet inför en 

resa. Studien visade exempelvis att turisters kön och inkomst påverkar deras val 

av informationskälla, där internet företrädesvis används av män och turister vars 

hushåll redovisar en högre inkomst. Demografiska faktorer såsom ålder, 

utbildning och yrke kunde emellertid inte sättas i samband med valet av 

informationssökningsbeteende på internet. Andra omständigheter som påverkade 

turisters val och användande av internet var även syftet med resan och 

sammansättningen av resesällskapet. Familjer sökte exempelvis utpräglad 

information för just familjer och därför är det viktigt att webbplatser för exempelvis 

destinationer kan erbjuda just sådan information på sin webbplats. 44 Anpassning 

av webbplatser/webbsidorna mot målgrupper och de som destinationerna avser 

locka till platser är således betydande för destinationerna.   

I följande del presenteras först en generell bild över turisters besluts- och 

köpprocess av turismrelaterade produkter och tjänster. Därefter redogörs för 

turisters handel av reserelaterade produkter och tjänster över internet samt vilka 

möjligheter och begränsningar det medför.  

Köpprocessen kring turismrelaterade produkter och tjänster är många gånger ett 

risktagande då själva produkten ofta är en service och på så sätt en immateriell 

produkt som konsumenten inte kan uppleva innan de fattar beslut om köp. 

Turismprodukten är också ofta en relativt omfattande kostnad för turisten och 

därför är beslutsprocessen komplex och består ofta av grundliga överväganden.45 

Internet bidrar dock med möjligheter för leverantörer av reserelaterade produkter 

och tjänster att på ett bättre vis presentera de produkter eller tjänster som saluförs 

med hjälp av visuella presentationer, exempelvis videoklipp och virtuella turer46. 

Rent generellt är köp av mer komplexa turismprodukter (ex aktiviteter och turer) 
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på internet ett högre risktagande för konsumenten (turisten), således behövs det 

mer information om varan47. 

En vanligt förekommande modell över turisters besluts- och köpprocess i 

samband med köp av reserelaterade produkter och tjänster är Mathieson och 

Walls 5-stegsmodell:  

Önskan eller 

behov att resa 

Informationsinsamling 

och utvärdering av 

alternativen 

Beslut till resa 

(urval mellan 

befintliga 

alternativ) 

Resförberedelser 

och 

resupplevelser 

Utvärdering och 

nöjdhet av resa 

under och efter 

resandet 

Figur 1. Mathieson och Walls modell över turisters köpprocess i samband med resor.
48

 

Modellen ger en generell bild över de beslut som turister tar i samband med 

köpprocessen av en reserelaterad produkt eller tjänst och omfattar tidsrymden 

före-, under- och efter resan49. Turisten påverkas av flera olika faktorer under sin 

besluts- och köpprocess och som tidigare nämnts utgör det faktum att 

turismprodukten oftast är en immateriell produkt en av dem. Andra faktorer som 

utgör en del processerna är av känslomässig natur, påverkan av andra 

människor, långsiktig planering samt omfattande informationsinhämtning. 50 

Internet har bidragit med omkastningar för handeln av reserelaterade produkter 

och tjänster. Reseförmedlares roll har minskat då konsumenten (turisten) har 

större möjlighet att själv anpassa och boka sina resor direkt med leverantören.51 

De mest populära produkterna och tjänsterna att köpa via internet utgörs av 

flygresor, boenden och paketerade resor52. Men, det finns även vissa problem 

och begränsningar med den nyvunna möjligheten för konsumenten (turisten). 

Begränsningarna utgörs bland annat av konsumentens vana vid internet och olika 

bokningssystem, webbplatsernas utformning, funktion och användbarhet samt 

svårigheter i att finna de webbplatser som erbjuder de varor och den service som 

konsumenten efterfrågar53. Att tillhandahålla lätthanterliga bokningssystem och 

allmänt tydliga och säkra webbplatser är således av vikt för de som tillhandahåller 

reserelaterade varor och tjänster.  

Informationssökandet på internet i samband med konsumtion av reserelaterade 

produkter och tjänster är ofta mer ingående än på den markbaserade marknaden. 

Turistkonsumenterna undersöker och jämför ofta flera leverantörer, priser och 
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tillgänglighet för att optimera sina inköp.54 Många gånger fungerar emellertid 

internet, på grund av sin lättillgänglighet, enbart som ett komplement till den 

markbaserade marknadsplatsen vid informationsinhämtning inför köp av 

reserelaterade produkter och tjänster55. Den huvudsakliga vinningen för 

konsumenten att använda internet som marknadsplats är möjligheten att reducera 

kostnaderna56. En ytterligare uppenbar fördel med handel på internet, jämfört 

med den markbaserade handeln i form av bland annat resebyråer, är att 

konsumenten kan handla dygnet runt på internet utan att behöva anpassa sig till 

öppettider57.  

Flera studier visar dock att det inte är helt säkert att sökande efter och bokning av 

exempelvis flygresor på internet behöver bidra med lägre tids- och ekonomiska 

kostnader för kunden/turisten jämfört med den markbaserade marknaden. 

Tidsmässiga vinningar erhålls bara om kunden/turisten finner det den söker efter 

relativt snabbt. De kostnadsmässiga vinningarna rent ekonomiskt kan försvinna 

på grund av olika och föränderliga prissättningar och att det ändå finns vissa 

mellanled som tar provision på produkterna eller tjänsterna .58  

Den allmänna tekniska utvecklingen av internet kan i framtiden förändra 

konsumtionen av reserelaterade tjänster och produkter över internet än mer än 

den redan gjort. Buhalis och Law konstaterar att det kommer bidra till att 

konsumenten hamnar allt mer i fokus. Vidare menar de att interaktionen mellan 

kund och leverantör kommer bli viktigare ur ett kommunikativt perspektiv. 

Kunderna blir allt mer sofistikerade i sitt internetanvändande och det ställer högre 

krav på de turismorganisationer som levererar information, produkter och 

tjänster.59 Turister som är vana internetanvändare sätter högre prioritet på 

detaljerad information om produkter och tjänster som rör boende, turer och 

evenemang, medan de mindre vana internanvändarna främst fokuserar på 

tillgänglighet av boende. När det gäller köp av aktiviteter online är det dock 

omvända förhållanden mellan vana och icke-vana internetanvändare. 60 

Studier visar även på konsumtionsskillnader mellan de som använder internet vid 

informationssökningsfasen och de som använder traditionella markbaserade 

källor. En studie genomförd av Luo et al. visar att turister som använder internet 

vid informationssökningsfasen inför en resa tenderar att spendera mer pengar 

under själva resan än de som inte använder internet vid planeringsfasen61.  
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Följande del behandlar faktorer som berör turistiska webbplatsers utformning, 

innehåll och funktion och hur det i sin tur påverkar turisters användande av 

internet som informationskanal och marknadsplats vid planering och konsumtion 

av en reserelaterade tjänster och produkter. 

Webbplatser utformning och innehåll är en viktig faktor för turister i deras 

informationssökande och handel av reserelaterade produkter och tjänster på 

internet. Kvalitén på webbplatsen kan bidra till ett direkt och positivt intryck hos 

kunderna och därmed bidra med en bättre uppfattning om organisationen62. Det 

räcker inte enbart för organisationer att erbjuda möjlighet till bokning och 

reservation av produkter och tjänster, utan det måste tas hänsyn till flera 

omständigheter för att turister ens ska använda sig av organisationens webbplats. 

Enligt en studie av Ho och Lee är det främst fem aspekter som turister sätter 

större värde vid på webbplatser som erbjuder reserelaterade produkter och 

tjänster; informationskvalitet, säkerhet, funktionalitet, kontakt med andra kunder 

samt tillgänglighet och information från leverantören av webbplatsen, produkten 

eller tjänsten63. De faktorer som var av störst vikt var webbplatsens funktionalitet 

och möjligheten till interaktiv kontakt med andra kunder. Funktionaliteten innebär 

webbplatsens utformning och hur användarvänlig webbplatsen är rent allmänt. 

Det ska bland annat vara lätt för kunderna/turisterna att finna den information de 

söker.  

De övriga aspekterna som informationskvalitet, säkerhet och tillgänglighet från 

leverantör avser att relevant, korrekt och uppdaterad information presenteras, att 

kunderna kan känna sig säkra vid köp, bokning och reservation samt att 

leverantören svarar snabbt på kundernas frågor, exempelvis via e-post eller 

kontaktformulär, eller att webbplatsen erbjuder FAQ (frequently asked 

questions)64.  

Essawy presenterade utifrån sina studier en modell (figur 2) över vad hotells 

webbplatser bör (trigger points) och måste (must have) innehålla för 

kundrelationsskapande över internet. Stora delar av Essawys modell är även 

relevant för destinationers webbplatser för turism. De delar som är tillämpliga för 

destinationers webbplatser och är ett måste enligt Essawy är tillgång till länkar till 

exempelvis attraktioner, sevärdheter och annat som kan vara intressant för 

turisten, tydlig information om aktiviteter att ägna sig åt på destinationen, 
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undvikande av bokningssystem hos tredje part samt proaktiva tjänster, 

exempelvis FAQ.65  

De delar som en webbplats bör (trigger points) innehålla och som är tillämpliga för 

destinationers webbplatser är kartor, läsbara texter, anpassad information samt 

precision vid sökfunktioner. Det vill säga att kunder får fram det den söker efter på 

webbplatsen. Saknas dessa delar innebär det att turisten/kunden eventuellt måste 

söka efter informationen via andra informationskanaler.66   

 

Figur 2. Modell av Essawy över vad hotells webbplatser bör och måste innehålla för 
relationsskapande mellan kund och leverantör. 

67
 

Internets utveckling har de senaste åren gått mot att bli allt mer interaktiv. 

Besökarna av webbplatsen har större möjlighet att aktivt kommunicera med andra 

besökare och även de som står bakom webbplatsen. För turismnäringen är detta 

ett värdefullt sätt för turister att utbyta erfarenheter och information med andra 

turister. Men det är även till godo för organisationer och marknadsförare inom 

turismnäringen. Det ger dessa en chans till direkt utvärdering och återkoppling av 

destinationen, produkten (ex boende, mat, attraktion) eller tjänsten (ex 

upplevelser, service). 68 Just kontakten turister emellan är väldigt viktig, och 

särskilt angelägen för de som är vana internethandlare, vid handel av 

reserelaterade produkter och tjänster, då det bland annat ger möjlighet för 

kunder/turister att få en bättre uppfattning om varan eller tjänsten innan köp69. 

För att utformandet och innehållet på webbplatsen skall vara optimalt krävs det att 

webbplatsen dels utformas efter den målgrupp man avser locka till platsen och 
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vad de efterfrågar70. Men, det är även viktigt att man har en uppfattning om vilka 

som besöker webbplatsen och vad de gör där, vilka sidor de besöker och hur de 

kom till webbplatsen. Att ha vetskap om vilka som besöker webbplatsen 

underlättar för anpassning av sidan efter vad besökaren använder den till och vad 

de inte använder på webbplatsen. På så sätt är det möjligt att på ett bättre vis 

anpassa sidan efter den målgrupp organisationen har och efter hur webbplatsen 

faktiskt används. Hur besökarna faktiskt hittar till webbplatsen ger även en viss 

indikation på vilka marknadsföringskanaler som är lyckosamma eller inte.71 

En annan aspekt som bör beaktas är texternas längd på webbsidor. Turister 

tenderar att undvika längre texter när de söker information i planeringsfasen av 

resan72. Andra faktorer som får besökare att lämna webbplatser är de som har 

begränsad användarvänlighet när det gäller navigering, laddningstider, felaktiga 

länkar och kanske framförallt inaktuell eller felaktig information73. Funktionaliteten 

är säkerligen något som även kommer få större inflytande i och med ett ökat 

mobilt internetanvändande.  

Enligt en undersökning av Lexhagen74 upplever turister att webbsidor för turism 

och resor sällan erbjuder mer än nyttobaserade värden (ekonomi, bekvämlighet, 

effektivitet). För företag och organisationer inom turismnäringen finns således 

utvecklingsmöjligheter att även erbjuda mer mjuka värden (exempelvis 

upplevelsen av att besöka webbplatsen/-sidorna) som lust- och 

njutningsbaserade värden för besökare vid webbsidorna. 75 Detsamma gäller 

även för destinationers webbplatser. Ett sätt som skulle kunna öka de mjuka 

värdena är fler multimedielösningar på webbplatserna för turism. 

Multimedielösningar som bildspel, videoklipp och animeringar kan bidra med en 

mer berikande upplevelse av webbplatsen och ge möjlighet för exempelvis 

destinationer att förmedla information om destinationen på ett mer lockande och 

interaktivt plan76. Bai et al. konstaterar bland annat följande: 

”…hospitality and tourism companies must make their websites more attractive with the 

effective use of layout and graphics.”
77

  

Internets utveckling med fler webbplatser med videobaserat innehåll, som 

exempelvis YouTube, har bidragit till att ge bland annat destinationer enkla 

lösningar för att kunna presentera platsen i form av videoklipp eller dylikt.  
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En studie av Kaplanidou och Vogt visar att webbplatsers utseende och innehåll 

direkt påverkar turisters intentioner att resa till destinationen. Grafiskt innehåll 

bidrar till att ge en platskänsla om destinationen och är något som turister 

efterfrågar. Webbplatsen användbarhet i form av utformning, innehåll och funktion 

hade även det inverkan i turisters beslut i att resa till destinationen.78   

Det är även viktigt för destinationer och organisationer inom turismnäringen att 

anpassa tillgängligheten på sina webbplatser för funktionshindrade målgrupper. 

En målgrupp som ökar sitt resande allt mer är äldre och människor med 

funktionshinder. Därför är det viktigt att webbplatser inom turismnäringen tar 

hänsyn till aspekter som tillgänglighet för de med fysiska handikapp, exempelvis 

syn- och hörselnedsättning.79 Enkla lösningar kan då exempelvis vara möjlighet 

till att ändra storlek på texter och skärmläsare. Andra aspekter som påverkar 

tillgängligheten vid webbplatserna är faktorer som språk. Det bidrar även till att 

skapa mervärde om webbplatsen går att läsa på fler språk än de inhemska och 

engelska80.  

Webbplatsers utformning, funktion och innehåll påverkar turisters användande av 

internet vid exempelvis reseplanering.  Destinationer måste på sina webbplatser 

sträva mer efter att erbjuda samma typ av värdskap och service i den elektroniska 

världen som på den markbaserade.          

I följande del presenteras hur service och mervärdeskapande tjänster påverkar 

turisters användande av internet vid informationssökande och konsumtion av 

turismrelaterade produkter och tjänster. 

Turismnäringen är en näring som är väldigt service- och informationsintensiv, 

därför är det viktigt att det erbjuds god service och korrekt information såväl 

personligen vid den markbaserade marknaden som i den virtuella världen på 

internet81. Rent generellt erbjuder inte i dagsläget webbplatser för turism den 

service och tjänster som kunder (turister) förväntar sig82. För att möjliggöra handel 

och underlätta för turister är det viktigt att webbplatser för turism erbjuder liknande 

service och mervärdestjänster på internet som vid den markbaserade marknaden. 

Nysveen och Lexhagen konstaterar följande: 

“Tourism websites that do not offer on-line reservation services or on-line value-added 

services are not particularly sophisticated websites.” 
83
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Nysveen och Lexhagen har presenterat en rad olika faktorer som påverkar 

turisters val av marknadsplats vid köp turismrelaterade produkter och tjänster. 

Förutsättningar för handel av turismrelaterade produkter och tjänster på internet 

har presenterats i en teoretisk modell (figur 3).  Den tar hänsyn till vilka tjänster 

som erbjuds på webbplatsen och vilka risker och känsla av kontroll som påverkar 

valet av konsumtionsplats.  

 Onlinereservation ej tillgänglig Onlinereservation tillgänglig 

 

Mervärdestjänster 

online ej tillgängliga 

- Reservation på fysisk 
marknadsplats 

- Riskreducering på 
fysisk marknadsplats 

- Reservation på 
elektronisk 
marknadsplats 
(standardprodukter) 

- Riskreducering på 
fysisk marknadsplats 

 

Mervärdestjänster 

online tillgängliga 

- Reservation på fysisk 
marknadsplats 

- Riskreducering på 
elektronisk 
marknadsplats 

- Reservation på 
elektronisk 
marknadsplats 
(standard och 
komplexa produkter) 

- Riskreducering på 
elektronisk 
marknadsplats 

Figur 3. Turisters val av marknadsplats vid konsumtion av standardiserade och icke-
standardiserade turismprodukter och tjänster. Översatt modell av Nysveen och Lexhagen. 

84
 

De turismprodukter och tjänster som behandlas i modellen är standardiserade 

(liten risk) och icke-standardiserade (högre risk) produkter och tjänster. De 

standardiserade kan exempelvis vara flyg från hemvist till destination, medan 

icke-standardiserade kan vara ett inrikesflyg vid destinationslandet eller boende 

och aktiviteter vid destinationen.85  

De tjänster som Nysveen och Lexhagen refererar till sin modell är reservations- 

och mervärdestjänster. Med reservationstjänster avses reservering och bokning 

av produkter och tjänster, medan mervärdestjänster omfattar beslutstödjande och 

riskminimerande service. De mervärdestjänster som bör erbjudas på webbplatser 

för turism där reservation och köp av turismrelaterade produkter och tjänster är 

möjligt omfattar bland annat: 

- Tydlig kontaktinformation till såväl reservations- och bokningsplatsen som 

leverantören av produkten och tjänsten.  

- Enskild sökmotor eller sökverktyg för webbplatsen. 
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- Multimediepresentationer av de produkter och tjänster som erbjuds. Kan vara 

bildspel eller filmer som ger ett mer levande intryck av produkten eller tjänsten. 

- Webbplatsens innehåll skall presenteras på flera språk. 

- En uppsamlande webbsida för vanligt förekommande frågor, så kallade FAQ 

(frequently asked questions). 

- Länkar till andra webbplatser, bl. a de boenden, attraktioner och sevärdheter, 

som presenteras och är reservations- eller bokningsbara på webbplatsen. 

- Kartor och positionsangivelser till de platser som presenteras på webbplatsen. 

- Interaktivitet mellan besökare som möjliggör för kommunikation om produkter 

och tjänster som erbjuds kunder emellan. Kan exempelvis vara utvärderings- 

och kommenteringsfunktion som hjälper turister att värdera produkten eller 

tjänster efter vad tidigare kunder upplevt.  

Andra mervärdestjänster som kan och eventuellt bör erbjudas är beslutsstödjande 

hjälpmedelsapplikationer (ex tidtabeller för kommunikationsmedel), lösningar för 

mobiltelefoni, prenumerationstjänster (ex väder, aktuella evenemang) samt 

personliga inställningar för varje enskild användare (ex språk- och 

valutainställningar).  

En faktor som särskilt lyfts fram i litteraturen86 vid planering, konsumtion och 

utvärdering av produkter och tjänster är vikten av möjlighet till kommunikation 

mellan kunder, för att minimera risk och agera beslutsstödjande. 

Kommunikationen mellan kunder (turister) ger även organisationen bakom 

webbplatsen möjlighet att direkt få återkoppling på kundernas åsikter och 

upplevelser87. Den erhållna utvärderingen kan bidra till direkta åtgärder för både 

leverantör av produkt eller tjänst samt exempelvis destinationen eller 

organisationen som står bakom webbplatsen.    

Andra faktorer som påverkar turisters konsumtion över internet rör bland annat 

vinningar och förluster med att använda internet som marknadsplats. Kundernas 

(turisternas) val att köpa produkter eller tjänster på internet påverkas bland annat 

av deras uppfattning om webbplatsen och vilken risk som köpet medför kontra de 

besparingar de gör i form av exempelvis tid- och kostnadsbesparingar jämfört 

med att utnyttja den markbaserade servicen88. Således innebär det att om inte 

reservations- och mervärdestjänster till viss del inte erbjuds på webbplatsen är 

det en stor risk att turisterna söker sig till andra webbplatser eller den 

markbaserade (resebyråer etc.) marknaden för konsultation och köp av 

reserelaterade produkter och tjänster89.    
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I studien över de värmländska kommunernas webbplatser för turism ingår 18 

kommuner. I den mejlenkät som genomförts i studien svarade 15 av 18 

kommuner på frågorna, vilket ger en svarsfrekvens på 83,3 %. De kommuner som 

inte svarat på mejlenkäten är Torsby, Hagfors och Storfors. Därför utelämnas 

situationen i dessa kommuner vid större delen av resultatpresentationen. I 

presentationen redovisas för situationen i Värmland och i vissa fall är samtliga 

kommuner med i resultatredogörelsen. De delar där samtliga kommuner 

undersökts är vilka kommuner som har en särskild webbplats för besöksnäringen, 

samt på vilka språk turistinformationen presenteras på webbplatsen eller 

webbsidorna för turism. Rubrikerna 4.1 och 4.2 berör mejlenkätens mer 

kvantitativa del och således presenteras det på ett mer kvantitativt vis. De 

kvantitativa frågorna var frågorna 2, 5-8, 11-21 (se bilaga). Rubrik 4.3 behandlar 

mer mejlenkätens kvalitativa frågor om destinationernas utveckling och 

marknadsföring av webbplatserna/webbsidorna. Dessa frågor är således frågorna 

1, 3-4, 9-10 i mejlenkäten (se bilaga).   

I följande del presenteras resultatet från mejlenkäten som undersöker de 

värmländska kommunernas webbplatser/webbsidor för turism. Det presenteras 

även resultat för de frågor som rör besökare och målgrupp vid 

webbplatsen/webbsidorna. 

Av Värmlands 18 kommuner är det enbart tre stycken (Karlstad, Säffle och 

Sunne) som har eller arbetar med att ta fram en separat webbplats avsedd för 

besöksnäringen. Hos övriga 15 kommuner är webbsidorna för turism en del av 

kommunernas webbplatser. Vissa kommuner (Arvika och Kristinehamn) har dock 

egna domäner för sina webbsidor för turism på kommunernas webbplatser.   

 

Figur 3. Kommuner med egen webbplats för besöksnäringen. 

3 st

15 st

Egen webbplats

Del av kommunens webbplats
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De värmländska kommunerna erbjuder generellt sett texterna på deras 

webbsidor/webbplatser för turism på minst språken svenska och engelska. Sju 

kommuner erbjuder även webbsidorna, eller delar av webbsidorna, på tyska 

utöver svenska och engelska (Arvika, Eda, Filipstad, Sunne, Säffle, Torsby, 

Årjäng). Det är dock fem kommuner (Kil, Grums, Storfors, Degerfors och 

Hammarö) där webbsidorna eller informationen om turism enbart går att läsa på 

svenska.  

Figur 4. Antal språk destinationernas webbplatser går att läsa på. 

Vad som konstaterats i litteraturgenomgången i föregående kapitel är att det är 

viktigt för bland annat destinationsmarknadsförare och destinationer att vara 

medvetna om vilka som besöker webbplatsen/webbsidorna för turism. Dels för att 

ha möjlighet att anpassa webbplatsen/webbsidorna efter de som besöker den, 

men också för att ha möjlighet att bättre rikta sin marknadsföring mot de som 

eventuellt planerar besöka destinationen. 90 Att mäta antalet besökare av 

webbplatsen/webbsidorna hjälper även destinationer att fördela resurser på ett 

mer optimalt sätt.  

Ingen av de kommuner som ingått i studien (15 st.) har någon konkret uppfattning 

om vilka som besöker webbplatsen/webbsidorna för turism. Det är främst 

gissningar och antagningar i de svar som framkommit i resultatet av mejlenkäten. 

De enda kommuner som har viss uppfattning om, åtminstone vilka länder deras 

besökare på webbplatsen/webbsidorna kommer ifrån, är Forshaga och Filipstads 

kommuner. Den informationen baseras bland annat av vilka språk de 
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nedladdningsbara turistbroschyrerna hämtas på. Kristinehamns kommun anger 

att det främst söks efter evenemang, boende och aktiviteter på deras webbsidor. 

De flesta av de i studien deltagande kommunerna för inte eller har tillgång till 

statistik över hur många som besöker webbplatsen/webbsidorna för turism. Av de 

kommuner som för statistik över besökare visar den att antalet besökare på 

webbplatsen/webbsidorna för turism, vida överstiger antalet besökare vid 

destinationens markbaserade turistinformation. Som exempel kan Filipstad anges 

där mer än sex gånger så många besöker webbplatsen i förhållande till 

turistbyrån. I Grums är fördelningen än större med fördel till webbplatsen. Det 

framgår dock inte av de som svarat på mejlenkäten om deras statistik avser unika 

besökare eller samtliga besök.    

I denna del presenteras resultatet från de frågor i mejlenkäten som undersöker 

vilken service och mervärdeskapande tjänster som erbjuds på de värmländska 

kommunernas webbplatser/webbsidor för turism.  

Värmländska kommuners webbplatser för turism erbjuder i varierande grad 

tjänster som skapar ett mervärde på webbplatsen. Mervärdestjänster bidrar till att 

underlätta för turister vid deras informationsinhämtning och handel av 

turismrelaterade produkter och tjänster över internet. De tjänster som undersökts i 

studien är främst baserad på Nysveen och Lexhagens91 studier om 

mervärdesskapande på webbplatser för turism.  

 

Figur 5. Funktioner för mervärdesskapande på Värmländska kommuners webbplatser för turism. 
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Totalt undersöktes i studien 10 olika tjänster som skapar mervärde för turister vid 

informationssökande och bokning av resor på internet. Frågorna rörande 

mervärdesskapade tjänster var JA- eller NEJ-frågor med möjlighet till ytterligare 

resonemang. Det resultat som presenteras baseras på situationen i dagsläget i de 

kommuner som svarat på mejlenkäten (15 st.). Har dock en kommun svarat att de 

är på gång med att utveckla en sådan tjänst på sin webbplats eller webbsidor för 

turism har det räknats med som ett JA i studieresultatet.  

De kommuner som erbjuder flest tjänster på webbplatsen för turism är Karlstad, 

Kristinehamn och Sunne kommuner. Då ska det dock beaktas att Karlstad 

kommuns antal mervärdesskapande tjänster baseras på deras nya webbplats, 

som vid studiens genomförande ännu ej var lanserad.  

 

Figur 6. Antal mervärdesskapande tjänster på deltagande kommuners webbplatser/webbsidor för 

turism.  

Det som alla kommuner anser att de erbjuder på sina webbplatser för turism är 

tydliga kontaktuppgifter till turistverksamheten på kommunen. I övrigt är det ingen 

mer tjänst som samtliga kommuner erbjuder på sina webbplatser/webbsidor för 

turism.  
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De värmländska kommunerna erbjuder också i hög grad länkar till bland annat de 

attraktioner, boenden och aktiviteter som presenteras på webbplatsen eller 

webbsidorna för turism. Länkningarna till externa platser avgörs enligt 

enkätsvaren i om leverantörerna har en egen webbplats eller ej.  

De flesta kommuner tillhandahåller även positionering av bland annat attraktioner, 

boenden, evenemang och aktiviteter i huvudsak via kartor. Vissa kommuner 

anger även GPS-koordinater till de olika platserna.  Utöver det är de flesta 

kommunerna anslutna till Visit Värmlands bokningsbara webbplats 

destinationvarmland.se eller direkt kopplade till sitt egna bokningssystem 

CityBreak. De kommuner som inte erbjuder bokningsbara produkter och tjänster 

på sin webbplats eller webbsidor hänvisar då oftast till destinationvarmland.se för 

bokning av exempelvis boenden eller aktiviteter. De produkter eller tjänster som 

är bokningsbara via webbplatsen/webbsidorna är emellertid hos de organisationer 

som valt att vara bokningsbara via Visit Värmlands gemensamma 

bokningssystem.  

I alla kommuner utom Karlstad, utgör bokningarna över internet en liten del av det 

totala antalet bokningar och reservationer som sker av de reserelaterade 

produkterna eller tjänsterna vid destinationen. Många anger som orsak till det 

låga bokningsresultatet över internet, att bokningstjänsten är en ny service vid 

destinationen eller att det inte är tillräckligt med anslutna företag till det 

internetbaserade bokningssystemet. Trots den låga bokningsandelen över 

internet ser ändock de flesta kommuner internetbokningarna som en viktig 

servicefunktion som de tror kommer öka i framtiden.  

Ett fåtal destinationer erbjuder hjälpmedelsapplikationer på sin webbplats eller 

webbsidor för turism. Det handlar då nästan uteslutande om vädertjänster som 

anger aktuellt väder vid destinationen. Via Säffle kommuns webbplats kan man 

däremot också få en vy över delar av centrum via en webbkamera.   

Ingen av de kommuner som ingår i studien erbjuder multimedielösningar och bara 

två kommuner erbjuder interaktiva tjänster på webbplatsen/webbsidorna för 

turism. Att erbjuda mjuka värden som förhöjer upplevelsen av att besöka 

webbplatsen innebär dels större delaktighet för besökaren, men även möjligheter 

för destinationen att presentera produkter (ex sevärdheter, boenden och 

aktiviteter) på ett mer levande och lockande vis. På så sätt kan destinationer få 

besökare av webbplatsen att stanna längre på just deras webbplats, men även 

locka till mer återkommande besök. I flera av studiens kommuner pågår projekt 

och diskussioner där bland annat utvecklingen av mer interaktivitet och 

multimedielösningar finns med på agendan. Den kommun som kommit längst i 

planerna är Karlstad kommun där ett projekt rörande en ny webbplats enbart för 

besöksnäringen skall lanseras. På den är det tänkt att skapas mer interaktivitet för 

besökarna och mjuka värden i form av multimedielösningar. Flera kommuner i 
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studien säger sig följa utvecklingen i Karlstad kommun för att sedan eventuellt 

följa deras exempel.   

Flera kommuner anger i mejlenkätsvaren att de främst använder sig av Visit 

Värmlands gemensamma webbplats för besöksnäringen, www.varmland.org, vid 

hänvisning och uppdatering av exempelvis evenemang, boenden, attraktioner 

osv. Flera kommuners webbsidor för turism är direkt kopplade till varmland.org 

och därför sköts administrationen av de kommunala webbsidorna för turism via 

varmland.org.   

Resultatet i denna del baseras på de frågor i mejlenkäten som är av en mer 

kvalitativ karaktär (1, 3-4, 9-10, se bilaga). Frågorna i mejlenkäten behandlade 

aspekter om hur kommunerna arbetar med att utveckla webbplatsen/webbsidorna 

för turism och hur de tror att destinationers webbplatser kommer se ut i framtiden. 

Frågorna berörde även målgrupper och målgruppsanpassning av webbplatsen 

samt destinationens marknadsföring över internet.  

I arbetet med att utveckla webbplatsen/webbsidorna för turism söker de 

värmländska kommunerna anpassa innehållet och texterna på 

webbplatsen/webbsidorna mot de målgrupper destinationen har i den mån det är 

möjligt. Anpassningen sker oftast genom att lyfta fram attraktioner och aktiviteter 

som kan intressera och attrahera de målgrupper som finns för destinationen. 

Vidare är anpassningen i många fall utformad efter de trycksaker och 

marknadsföringsmaterial som destinationen erbjuder. Vad som diskuterats 

tidigare är att kommunerna har dålig eller rentav ingen uppfattning om vilka som 

faktiskt besöker destinationernas webbsidor/webbplats för turism. Således kan 

man eventuellt dra slutsatsen att ingen kommun ser anpassning av 

webbsidorna/webbplatsen för turism mot just besökaren av dem som särskilt 

prioriterad, eller så finns det en kunskapslucka som behöver fyllas ut.   

Längst i arbetet med att målgruppsanpassa och med störst möjlighet att göra det 

genom webbplatsens innehåll och utformning är de destinationer som har separat 

webbplats för besöksnäringen. För de andra kommunerna som enbart har 

webbsidor knutna till den kommunala webbplatsen är det svårare att specifikt 

målgruppsanpassa innehållet. Möjligheten till en mer utvecklad 

målgruppsanpassning begränsas av utformning av de kommunala webbplatserna 

och/eller att kommunerna ofta är knutna till Visit Värmlands webbplatser 

www.varmland.org och webbplatsen för bokning av boenden, aktiviteter och paket 

www.destinationvarmland.se, och därmed är de bundna till att följa de tekniska 

ramar och strategiska mål som de webbplatserna erbjuder. Ett annat problem och 

begränsning för många av de värmländska kommunerna är brist resurser i form 

av bland annat tid, pengar och teknisk kunskap för att optimera innehållet på 
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webbsidorna mot de målgrupper som finns. När kommunernas webbsidor för 

turism är en del av den kommunala webbplatsen tvingas de konkurrera med 

övriga verksamheter inom kommunen om plats och prioritet. I framtiden finns 

emellertid en tro och förhoppning hos många kommuner att besöksnäringen skall 

få fristående webbplatser med egna domäner.    

Den kommun som i nuläget ligger i framkant med arbetet att utforma innehållet 

efter den eller de målgrupper som besöker destinationen är Karlstad kommun. 

Där kommer det på deras nya separata webbplats för besöksnäringen92 ske en 

tydligare anpassning av artiklar gentemot de målgrupper som destinationen har. 

Även de engelska texterna på den nya webbplatsen kommer vara vända mot 

utländska besökare som kanske inte har så stor kunskap om svenska traditioner, 

besöksmål och kända svenska personligheter. Arbetet med utvecklingen av en ny 

webbplats för Karlstad som destination är något som många kommuner följer med 

stort intresse. Det anser många kan ge en fingervisning om hur deras destination 

ska eller kan fortsätta att utvecklas över internet.   

Vad som tydligt framgår av mejlenkäterna är att de mindre kommunerna är mer 

benägna eller hänvisade till att följa Visit Värmlands webbplats utveckling och 

anpassa sin egen efter den, medan de större kommunerna har större önskan att 

utforma och styra sin egen verksamhet över internet.   

De värmländska kommunerna tror generellt sett på stora utvecklingsmöjligheter 

för destinationers webbsidor och webbplatser för turism i framtiden. I en 

närstående framtid tror kommunerna att det kommer gå mot allt större 

interaktivitet sinsemellan besökare, men även mellan leverantör (destinationerna, 

attraktionerna osv.) och besökare. Dessa funktioner kommer vara 

implementerade i Karlstad kommuns nya webbplats för besöksnäringen och på 

Visit Värmlands webbplatser sker för närvarande ett utvecklingsarbete som 

eventuellt kommer bidra till att dessa funktioner även erbjuds där. Även sociala 

medier och mobilt internetanvändande kan komma få större inflytande över 

destinationernas webbplatser/webbsidor för turism. Andra aspekter som 

kommunerna arbetar med och tror kommer förändras än mer i framtiden är 

möjligheten till bokning via internet på destinationernas webbsidor/webbplatser. 

Det är till stor del under uppbyggnad hos de flesta kommuner och samtliga 

arbetar med att öka turisterna bokningsmöjligheter över internet.    

Internet som marknadsföringskanal används främst genom att finnas med på flera 

olika nätverksbaserade webbplatser, exempelvis Visit Värmlands webbplatser93, 

men även till viss del genom banner-annonsering. I dagsläget fungerar dock 

internet främst som en informationskanal för destinationerna där de har möjlighet 

att presentera exempelvis attraktioner, boende och restauranger. Utvecklingen 
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mot mer marknadsföring över internet är ändå något de flesta kommuner arbetar 

med och just sociala medier och YouTube nämns som möjliga framtida 

marknadsföringskanaler. Annonsering i vanlig dagspress och magasin är något 

som minskar alltmer då marknadsföringskanalerna över internet får större 

betydelse och ger bättre och lättare mätbar effekt för destinationerna. 
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I följande del analyseras och diskuteras resultatet från den empiriska 

undersökningen av de värmländska kommunernas webbplatser/webbsidor för 

turism. Detta ställs i relation till vad som presenterats i litteraturgenomgången och 

den problembakgrund och de frågeställningar som uppsatsen utgår ifrån.  

Resan för turister börjar för de allra flesta på internet. De turister som främst väljer 

internet som informationskanal vid planerande och bokningar av resor samt 

reserelaterade produkter och tjänster ökar ständigt. Den information som turister 

söker efter på internet vid planeringsstadiet av en resa är i huvudsak samma 

information som vid den markbaserade marknaden. Då vilar det på turismens fyra 

ben; se, bo, äta och göra. Detta är något som de värmländska kommunernas 

webbplatser och webbsidor för turism uppfyller väl rent informationsmässigt. I 

studien framgår det dock många gånger att det finns brister hos de värmländska 

kommunernas webbplatser och webbsidor för turism. Men, det innebär också att 

det även finns stora utvecklingsmöjligheter och förbättringsåtgärder som på sikt 

kan bidra till att stärka besöksnäringen hos Värmlands kommuner.  

Målgruppsanpassningen hos de värmländska kommunernas webbplatser eller 

webbsidor för turism lämnar många gånger övrigt att önska. Att hela fem 

kommuner enbart erbjuder informationen på svenska på deras webbplatser kan 

uppfattas som uppseendeväckande. Det är inte enbart märkligt ur ett 

tillgänglighetsperspektiv rent allmänt, utan även högst intressant ur ett turistiskt 

perspektiv. I alla fall utom ett (Degerfors) har de kommuner som enbart erbjuder 

svenska som språk främst skandinaviska besökare vid destinationen. Kan det 

möjligtvis kopplas till att icke-skandinaviska besökare inte förstår vad som anges 

på destinationens webbplats för turism? Det är nog kanske att hårddra det, men 

rimligtvis borde det numera vara standard att kommunala webbplatser erbjuds på 

åtminstone språken svenska och engelska. I Degerfors kommun är främst 

besökarna från Tyskland och Holland, dessutom har destinationen ”alla” som 

målgrupp, således borde de rimligtvis erbjuda informationen på webbsidorna för 

turism på fler språk än svenska om de vill fortsätta att vända sig till ”alla”. 

Anpassningen av destinationernas webbsidor mot respektive målgrupp begränsas 

för många kommuner utav det faktum att webbsidorna är del av kommunens 

allmänna webbplats och därför böjda att följa dess ramar och riktlinjer. Andra 

begränsande omständigheter är de kommunala webbsidornas sammankoppling 

med Visit Värmlands webbplatser varmland.org och destinationvarmland.se. Det 

sistnämnda är dock inte enbart begränsande, utan bidrar även med att 

kommunen är del i ett större nätverk som möjliggör ökat synliggörandet av 

destinationen på internet.    
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I litteraturgenomgången framhävs vikten av att ha uppsikt över vilka som besöker 

webbplatsen eller webbsidorna för turism på flera ställen. Det är betydande för 

destinationerna vid bland annat anpassning av webbplatsen/webbsidorna mot 

målgrupp och vad de söker efter på webbplatsen. Det ger även viktig kunskap vid 

och för marknadsföringsåtgärder mot de som besöker eller inte besöker 

destinationens webbsidor/webbplats. Vad som är intressant och som framkommer 

av svaren från mejlenkäterna är att nästan samtliga kommuner har klart för sig 

hur de anpassar sin webbplats eller webbsidor mot den målgrupp som 

destinationen har. Ingen av de kommuner som deltar i studien har emellertid 

någon konkret uppfattning av vilka som faktiskt besöker webbplatsen eller 

webbsidorna för turism. Även där begränsas kommunernas möjligheter att mäta 

och undersöka besökare på grund av att webbsidorna är en del av den 

kommunala webbplatsen eller att de administreras via Visit Värmlands webbplats. 

Alla kommuner borde däremot, oavsett om de är en del av andra webbplatser 

eller nätverk, ha möjlighet att mäta antalet besökare på webbsidorna. Därefter 

kan de få en fingervisning om vilken betydelse webbsidorna har för den totala 

besöksnäringen vid destinationen.  

Ett enkelt sätt för destinationerna att undersöka vilka som besöker webbplatsen 

eller webbsidorna för turism och vad de eftersöker vid destinationen och dess 

webbplats och webbsidor skulle kunna vara att genomföra korta enkäter med 

besökarna av webbplatsen/webbsidorna. Det går även att använda sig av samma 

knep som bland annat shoppinggallerior använder sig av för att undersöka 

besöksgrupperna genom att ordna exempelvis tävlingar där besökaren uppmanas 

att uppge viss personinformation vid svaret, till exempel demografiska uppgifter. 

Ett annat sätt att få en uppfattning om vilka som besöker webbplatsen är att 

samla in statistik på de som genomför bokningar eller reservation av produkter 

eller tjänster på webbplatsen/webbsidorna. Men det finns säkerligen även många 

tekniska lösningar som kan bidra med information om besökarnas demografi eller 

dylikt. För att enklast styra över sådana faktorer är det emellertid nästan 

nödvändigt att destinationen har en separat webbplats för besöksnäringen.  

Andra aspekter som påverkar besökarnas möjligheter att tillförskansa sig 

information som de inte finner på webbsidorna är möjligheten till direktkontakt 

med exempelvis turistinformationen eller en redovisning av vanlig förekommande 

frågor (FAQ). Samtliga respondenter i mejlenkäten anser att deras kommuners 

webbplats/webbsidor för turism har tydlig kontaktinformation till 

turistinformationen. Efter att ha själv undersökt de i studien deltagande 

kommunernas webbplatser kan detta till viss del ifrågasättas. Då de flesta 

kommuners webbplatser för turism enbart är webbsidor på kommunernas 

webbplatser, framgår sällan kontaktuppgifter, exempelvis till turistinformationen, 

på ett så tydligt sätt som kommunföreträdarna själva framhäver i enkäten. Svaren 

från respondenterna kan delvis förklaras i att det varit oklart för respondenten vad 

som egentligen kan anses vara tydlig kontaktinformation. Då de flesta 
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destinationers webbplatser för turism var webbsidor på kommunernas 

gemensamma webbplats är det viss problematik i att tydligt visa 

kontaktinformation till just turistinformationen. Jag som frågeställare borde 

eventuellt varit tydligare i vad som anses vara ”tydlig kontaktinformation” på 

webbplatser.   

Antalet bokningar över destinationernas webbplatser eller webbsidor är generellt 

sätt väldigt låg jämfört med de bokningar som sker över telefon eller disk vid 

turistbyråerna. En möjlig förklaring till det är att destinationernas 

webbplatser/webbsidor inte erbjuder tjänster och service som skapar mervärde till 

den grad som turister eftersöker vid användande av webbplatser för turism om 

man utgår från främst Nysveen och Lexhagens teorier94.  

På grund av det förändrade konsumtionsbeteende som skett hos turister i och 

med internets inträde är det viktigt att destinationer kan förenkla och möjliggöra 

bokningar på deras webbsidor eller webbplats för turism. Turisten har blivit alltmer 

självständig i sitt bokande av reserelaterade produkter och tjänster, och det leder 

till att de många gånger vänder sig direkt till leverantörerna för bokning istället för 

att köpa färdigpaketerade produkter. Som situationen i Värmland i dagsläget är 

tvingas turisterna många gånger att manövrera sig mellan flera olika webbplatser 

för att göra bokningar och söka information samtidigt. Djupgående information om 

destinationerna erhålls främst vid kommunernas egna webbsidor/webbplats för 

turism, medan bokningarna hos många kommuner hänvisas till externa 

webbplatser som destinationvarmland.se. Det innebär inte enbart en 

säkerhetsrisk för turisterna att förflytta sig till externa webbplatser, utan bidrar 

även till ”kostnader” i form av tid vid planerandet och bokningar av resor. Risken 

finns då att turisten väljer att söka information och boka sin reserelaterade 

produkt eller tjänst på annat håll. Att implementera bokningssystemet på de egna 

webbsidorna kan vara en enkel lösning av den problematiken.    

Ytterligare perspektiv som kan påverka konsumtionen av reserelaterade 

produkter och tjänster vid de värmländska kommunernas webbplatser/webbsidor 

för turism är bristen på möjlighet till interaktivitet mellan konsument (turisten) och 

konsument, samt mellan konsument och leverantör/producent. I dagsläget är det 

enbart Karlstad kommun som erbjuder besökarna av webbplatsen möjligheten att 

aktivt kommunicera med varandra och således ge möjlighet till utvärdering av de 

produkter eller tjänster som erbjuds på webbplatsen. För vana internethandlare är 

interaktiviteten särskilt viktig då den bland annat bidrar till utvärdering och 

jämförelse mellan produkter och tjänster innan köp eller bokning. Vad som även 

kan förbättra för besökarna av webbplatsernas är att presentera innehåll och 

säljbara produkter på ett mer visuellt lockade sätt. Genom att erbjuda mer mjuka 

värden i form av exempelvis multimedielösningar ökas värdet av att besöka 
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webbplatsen. Flera kommuner ser dock potentialen i detta och i en närstående 

framtid kanske situationen ser helt annorlunda ut. 

I framtiden kommer säkerligen turisters internetanvändande bli alltmer mobilt än 

vad det redan är idag. Fler och fler webbplatser erbjuder lösningar för 

mobiltelefoner och det är något jag som författare tror kan komma få stor 

betydelse för resenärer. Exempel på lösningar inom turismnäringen som skulle 

vara aktuella för destinationer är applikationer med exempelvis destinationernas 

se, göra, äta och sova-utbud eller bara destinationens turistguider och kartor. I 

dagsläget erbjuder inte en enda av Värmlands kommuner några mobila lösningar.  

Det kan konstateras att det finns en stor utvecklingspotential kring de 

värmländska kommunernas webbplatser och det pågår ett arbete och 

diskussioner om utvecklingsfrågor kring webbplatserna hos många kommuner. 

De mindre kommunerna i studien följer i högre utsträckning Visit Värmlands 

webbplats utveckling istället för att utforma och utveckla egna strategier för 

internet. De större kommunerna har mer benägenhet att påverka sina egen 

utveckling av webbsidorna/webbplatsen för turism. Påverkansfaktorer där kan 

möjligtvis vara dragningskraften hos varje destination där de mindre 

destinationerna är mer beroende av nätverk inom besöksnäringen, medan de 

större till viss del kan klara sig själva. Av studien kan vikten av en egen webbplats 

för besöksnäringen ändå fastslås. Webbplatsen behöver nödvändigtvis inte 

enbart ses som informationskanal mot besökare, utan den kan likväl göra 

samhällsnytta för invånarna i och omkring kommunen.   
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I den avslutande delen av uppsatsen presenteras vad undersökningen har gett för 

resultat kring det problem, syfte och frågeställningar som ligger till grund för 

studien. Utifrån vad som framkommit i litteraturgenomgången och genom den 

egna empiriska undersökningen besvaras studiens syfte och frågeställningar.  

Uppsatsens syfte var att undersöka de värmländska kommunernas webbplatser 

eller webbsidor för turism och ställa dem i relation till hur turister använder och 

vad de efterfrågar på internet under planerings- och beslutsstadiet av en resa. 

Studien ämnade även undersöka hur väl anpassade kommunernas 

webbplatser/webbsidor var för att möta den målgrupp kommuner har. 

Undersökningen avsåg även att belysa webbplatsen/webbsidornas betydelse för 

kommunerna i syfte att locka besökare till destinationen. För att besvara syftet 

utgick studien från fyra frågeställningar:  

- Hur använder turister sig av enskilda destinationers webbplatser och internet 
rent generellt vid planerande av resor samt köp av reserelaterade produkter 
och tjänster? 

- Hur väl anpassade är de värmländska kommunernas webbplatser avsedda för 
besöksnäringen och det som turister efterfrågar vid planerande av resor och 
köp av reserelaterade tjänster och produkter? 

- Hur väl anpassade är de värmländska kommunernas webbplatser sett till 
destinationens målgrupp? 

- Vilken betydelse har webbplatserna avsedda för besöksnäringen för de 
värmländska kommunerna och hur arbetar de med att utveckla destinationen 
på internet? 

Internet utgör den främsta informationskällan vid planeringsstadiet av en resa för 

merparten av världens resenärer. Tillgängligheten av information och tids- och 

kostnadsmässiga faktorer är det främsta argumenten till att använda internet 

under planeringsstadiet. Destinationers webbplatser används för att söka 

information om och boka reserelaterade produkter och tjänster. Liksom på den 

markbaserade marknaden är information om boende, utspisningsställen, 

aktiviteter och attraktioner samt transportmedel det som turister främst vänder sig 

till internet för. Informationssökande och handeln över internet är dock rent 

generellt mer ingående än vid den markbaserade marknaden. Konsumenterna 

har blivit alltmer självständiga och söker mer ingående efter prisvärda och 

alternativa produkter och tjänster på internet.   
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Studien visar på att de värmländska kommunernas webbplatser/webbsidor för 

turism överlag erbjuder den information som turister efterfrågar på internet relativt 

väl. Men sättet som informationen presenteras på och anpassningen efter varje 

destinations målgrupp finns det stora brister, eller annorlunda uttryckt stor 

utvecklingspotential i. Det bokningsbara produkterna och tjänsterna på 

webbplatserna är i de allra flesta fall kopplade till Visit Värmlands webbplats 95. 

Produkterna som där finns bokningsbara är boende, aktiviteter och paket. De 

värmländska kommunerna har därför inte full handlingsfrihet kring hur deras 

produkter skall presenteras och saluföras, samt vilka mervärdesskapande 

funktioner och tjänster som webbplatsen bör innehålla för att underlätta och 

möjliggöra optimal handel av reserelaterade produkter och tjänster. De 

värmländska kommunernas målgruppsanpassning av webbsidorna för turism 

begränsas också av det faktum att de i de flesta fall är kopplade till kommunens 

allmänna webbplats eller Visit Värmlands webbplats96.  

I de allra flesta fallen av de värmländska kommunernas webbplatser/webbsidor 

för turism saknas flera för turister essentiella funktioner för att skapa ett mervärde 

vid ett besök på webbplatsen. Det som framför allt annat lyfts fram vid flera ställen 

i litteraturgenomgången är möjligheten till interaktivitet för besökarna. Enbart hos 

en av kommunerna (Karlstad) finns i nuläget den möjligheten på webbplatsen 

eller webbsidorna. Det är inte bara viktigt för besökaren av webbplatsen att se 

vad andra besökare har för åsikter om exempelvis boenden och matställen, utan 

även för destinationerna och leverantörerna av produkten eller tjänsterna då det 

ger en omedelbar utvärdering av det som erbjuds.   

Webbplatsernas betydelse för de värmländska kommunernas besöksnäring kan 

det diskuteras kring. De kommuner som redovisade statistik över både den 

markbaserade turistbyrån och för webbplatsen, visade den på att webbplatsens 

besöksantal i de flesta fall vida översteg turistbyråns dito. Av det kan man 

åtminstone dra slutsatsen att turister ändå besöker webbplatsen eller 

webbsidorna för turism. Även fast de värmländska kommunerna inte till fullo 

utnyttjar den potential som internet medför som kommunikationskanal med 

besökare, utgör ändock webbplatsen en viktig plattform för delgivandet av 

information om destinationen. De flesta kommuner ser stor utvecklingspotential 

för sina destinationer på internet och det pågår utvecklingsdiskussioner i såväl 

flertalet kommuner som hos regionala organisationer som Visit Värmland. Det 

som kommunerna ser som största utvecklingsområdet på internet är fler 

bokningsbara produkter och tjänster, vilket i sin tur förhoppningsvis utmynnar i fler 

bokningar.  

                                            
95

 www.destinationvarmland.se 
96

 www.varmland.org 
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Andra områden som kommunerna arbetar med för att utveckla destinationen över 

internet och locka fler besökare är inom marknadsföringen. Användande av 

alternativa marknadsföringsvägar i sociala medier och via YouTube samt 

sökordsoptimering är bara några av de områden som kommunerna diskuterar 

kring. Men som det redovisas för i litteraturgenomgången är det då viktigt för 

destinationerna att ha uppsikt över vilka som faktiskt besöker webbplatsen och 

hur det kommer dit. På så sätt kan kommunerna lättare anpassa 

marknadsföringsåtgärderna mot besökarna/målgruppen samt undersöka huruvida 

de marknadsföringsåtgärder som genomförts varit lyckosamma eller inte.    

Vad som kan konstateras är att då resandet för de allra flesta tar sin början på 

internet i konkret form, utgör destinationernas webbplats något som i framtiden 

bör få högre prioritet än de i dagsläget får.      

Studien riktar många gånger kritik mot situationen hos de värmländska 

kommunerna. Det kan dock antas att problematiken som finns i Värmland på intet 

sätt är unik just för Värmland, utan den är säkerligen aktuell i de flesta län i 

Sverige. Det kritiska förhållningssättet bidrar inte bara till att belysa den 

problematik som finns i dagsläget, utan ger även möjlighet för de värmländska 

kommunerna att utveckla sin destination över internet och eventuellt även stärka 

helhetsintrycket för destinationen. Internet är en stor resurs för besöksnäringen i 

att locka besökare till destinationen och på ett enkelt och effektivt sätt sprida 

aktuell information. Om de värmländska kommunerna tar den möjligheten i 

beaktning i högre utsträckning kan det eventuellt i slutändan även bidra till att 

locka fler besökare till Värmland och just deras kommun. 

Vad som hade varit intressant att genomföra i min studie utöver det som gjorts är 

hur turisterna som besöker Värmland planerat sitt resande och om/hur de använt 

webbplatserna för turism. Det hade bidragit med en mer konkret bild av min studie 

över turisters användande av internet och destinationers webbplatser i 

planeringsfasen av en resa.  

Fortsatt forskning inom området skulle bland annat kunna bidra med en mer 

övergripande undersökning över samtliga kommuner i Sverige sett till huruvida de 

har egen webbplats för besöksnäringen samt vilka funktioner och service deras 

webbplatser erbjuder. Andra möjliga utvecklingar av den här studien är att mer 

konkret undersöka utvecklingsmöjligheter för destinationers webbplatser för 

turism. Exempelvis vilka tekniska lösningar och mobillösningar som skulle bidra 

med ett enklare eller mer intressant planerande och bokande av resor för turister 

på internet.  Eller alternativa sätt att lyfta fram en känsla av destinationen på 

webbplatsen och inte enbart delge besökarna information om platsen.  

Vad som helt klart framgår av studien är att resan i allra högsta grad startar på 

internet. Värmland är med, men vill de styra resan eller bara vara passagerare?  
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Mejlenkät med Värmlands kommuner 

Följande mejlenkät/-intervju kommer ingå i en studie om Värmländska kommuners 

webbplatser för turism. Kortfattat behandlar studien turisters informationssökande på 

internet vid planeringsfasen av en resa samt deras konsumtion av reserelaterade produkter 

och tjänster på internet. Detta kopplas i sin tur till de Värmländska kommunernas 

webbplatser för turism och därför är era svar oerhört viktiga för resultatet av studien.   

Studien är en del av min kandidatuppsats (C-uppsats) i Turismvetenskap på Karlstads 

Universitet och enkäten består av 21 frågor. Besvara samtliga frågor i den mån det är 

möjligt och relevant för er kommun/destination. Vid frågor markerade med * önskas ett 

mer utvecklat svar och resonemang.  

 

Vilken kommun tillhör du och vad är er roll/funktion inom turismenheten?  

Kommun:  

Namn på respondent:  

Roll/funktion:  

1. Har er kommun en särskild webbplats (egen domän) avsedd för turism? Om inte, 

finns det planer på att utveckla en sådan och i så fall när? * 

Svar:   

 

2. Vilken målgrupp har ni i er kommun vad gäller besöksnäringen? 

Svar:  

 

3. Hur anpassar ni er webbplatser för turism för att möta den/de målgrupp/-er er 

kommun har? * 

Svar: 

 

4. Har ni någon uppfattning om vilka (demografi) som besöker er webbplats och 

varför de i så fall gör det? *  

Svar: 

 

5. Vilka nationaliteter besöker främst er destination? 

Svar: 

 

6. I hur många språk kan man läsa materialet på er webbplats?  

Svar: 

 

7. Hur många besökare har er webbplats varje år? 

Svar: 
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8. Hur många besökare har er turistbyrå/informationscenter varje år? 

Svar:  

 

9. Hur arbetar ni med att utveckla den befintliga webbplatsen för turism? Hur tror 

ni att destinationers webbplatser för turism kommer se ut i framtiden 

(användningsområden etc)? * 

Svar: 

 

10. Hur marknadsför ni er destination på internet? Hur stor del av den samlade 

marknadsföringen sker just över internet? Motivera gärna också varför ni 

använder internet som marknadsföringskanal. * 

Svar: 

  

Nedan följer några frågor om er webbplats utformning och innehåll. 

 

11. Är det möjligt att genomföra bokningar eller reservationer via er webbplats? 

Svar: 

 

12. Om ja på föregående fråga, hur stor andel av de bokningar som görs sker via 

nätet? 

Svar: 

 

13. Finns det möjlighet för besökare på er webbplats att interagera med andra 

besökare på webbplatsen? Exempelvis forum, kommentarfunktion eller dylikt. 

Svar: 

 

14. Finns det kartor med koordinater till alla boenden, attraktioner och övriga 

platser som anges på webbplatsen? 

Svar: 

 

15. Finns det lösningar för mobiltelefoner (ex RSS, mobilt gränssnitt osv) på er 

webbplats?  

Svar: 

 

16. Finns det FAQ (Frequently asked questions) på er webbplats? 

Svar: 

 

17. Har er webbplats en sökmotor där det är möjligt att söka bland innehållet på 

webbplatsen?  

Svar: 
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18. Finns det tydlig kontaktinformation på er webbplats? 

Svar: 

 

19. Länkas det till andra webbplatser via er webbplats? Exempelvis olika 

attraktioners enskilda webbplatser eller dylikt.   

Svar: 

 

20. Finns det multimedielösningar (ex bildspel, video- och ljudklipp) på er webbplats 

för att levandegöra exempelvis attraktioner och produkter? 

Svar: 

 

21. Erbjuder er webbplats hjälpmedelsapplikationer som exempelvis vädertjänst och 

valutakonverterare?  

Svar: 

 

Tack för att ni tog er tid att besvara mina frågor! Meddela ifall ni önskar ta del av 

resultatet från studien.  

 

Vänliga hälsningar, 

Erik Sundkvist 

Turismprogrammet, Karlstads Universitet 


