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Sammendrag 
Hensikten med denne studien undersøker hvordan Norges image har blitt skapt av 

informasjonen formildet i TV-dokumentaren ”Hurtigruten, minutt for minutt”. Ved hjelp 

av konsumenter fungerende som agenter har informasjonen om Norge blitt formidlet 

videre i form av re-representasjon på Twitter og Trip Advisor. Ved å undersøke innlegg 

skrevet på Twitter og Trip Advisor med en kvalitativ retorisk innholdsanalyse tar studien 

for seg hvordan Norges image har blitt re-representert online. Disse svar har blitt koblet 

til svar gitt fra fokusgrupper som har fått se klipp av TV-dokumentaren ”Hurtigruten, 

minutt for minutt”. Dette har blitt gjennomført for å undersøke hvordan respondenter 

reagerer på innholdet i dokumentaren og så har disse svar blitt sammenlignet med de 

innlegg tatt frem fra Twitter og Trip Advisor. Studien har hatt tre problem stillinger for å 

svare på hensikten:  

• Hvordan forstår og re-representerer tittere Norges image ut ifra den informasjon 

gitt fra TV-dokumentaren ”Hurtigruten, minutt for minutt” online(via ulike 

medier) og offline(fra person til person)? 

• Hvilke inntrykk og assosiasjoner av Norge blir skapt hos mottageren ut ifra den 

informasjon og budskap som blir formidlet om Norge fra TV-dokumentaren 

”Hurtigruten, minutt for minutt”? 

• Hvordan kan Norges image beskrives fra de inntrykk og assosiasjoner skapt av 

TV-dokumentaren ”Hurtigruten, minutt for minutt”? 

Etter en retorisk tematisk analyse av resultatet har studien kommet til en 

konklusjon att Norge blir sett på som ett meget vakkert land med mye å tilby. 

Respondenter får inntrykk av att nordmenn er ett åpent og vennlig folkeslag som er 

stolte over sitt land og har lyst til å vise det frem.  

For å kunne vise til hvordan Norges image har blitt skapt av TV-dokumentaren 

”Hurtigruten, minutt for minutt” har studien lagt vekt på Hosany et al. (2006) skalaer for 

destinasjon image og personlighet. Disse skalaer består av seks dimensjoner som 

beskriver en destinasjon ved hjelp av menneskelige trekk slik som original, vennlig, kald, 

lett tilgjengelig og spennende.  

Nøkkelord: Destinasjon Image og personlighet, ”Hurtigruten, minutt for minutt”, retorisk 

tematisk analyse. 
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Abstract  
The purpose of this study is to examine how Norway's image has been created by the 

information communicated in the TV-documentary "Hurtigruten, minute by minute". 

Using consumers acting as agents the information about Norway has been passed on in 

the form of re-representation on Twitter and Trip Advisor. By examining posts on 

Twitter and Trip Advisor with a qualitative rhetorical content analysis the study explores 

how Norway's image has been re-represented online. This material have been linked to 

the answers provided by focus groups that have been watching clips of the TV-

documentary "Hurtigruten minute by minute". This has been carried out to examine 

how respondents react to the contents of the documentary. And then those answers 

have been compared to those posts from Twitter and Trip Advisor. The study has three 

research questions to answer the purpose: 

• How do “watchers” understand and re-represent Norway’s image on the 

basis of the information given from the TV-documentary "Hurtigruten, 

minute by minute" online (via various media) and offline (from person to 

person)? 

• What impressions and associations of Norway are created by the recipient 

on the basis of the information and messages being communicated about 

Norway from the TV-documentary "Hurtigruten minute by minute"? 

• How can Norway's image be described by the impressions and associations 

created by the TV-documentary "Hurtigruten, minute by minute"? 

After a rhetorical thematic analysis of the results, the study reached a conclusion 

that Norway is seen as a very beautiful country with a lot to offer. Respondents get the 

impression that Norwegians are an open and friendly people who are proud of their 

country and want to show it off. 

To demonstrate how Norway’s image has been created by the TV-documentary 

"Hurtigruten, minute by minute", the study emphasized Hosany et al. (2006) scales for 

destination image and personality. These scales consist of six dimensions that describe a 

destination using human traits such as original, friendly, cold, easily accessible and 

exciting. 

Keywords: Destination image and personality, “Hurtigruten, minute by minute”, rhetorical 

thematicanalysis.
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1   Introduksjon 
Det som sitter igjen nå når det har gått noen år det er jo de opplevelsene du 

sitter å husker det er de opplevelsene som har med folk å gjøre, att folk 

stiller opp, at folk står der med flagg, at de kler seg ut, oppfinnsomheten til 

folk. Pluss det er imponerende det at folk kommer ned og bare har lyst til å 

vise at vi er med. - Thomas Hellum 2015 

Dette svarer Thomas Hellum etter han blir spurt om hvilke minner han husker best fra 

tiden han var om bord Hurtigruten ”MS Nordnorge” for å lage en ny dokumentar for 

NRK. Hurtigruten består av en flåte på 13 båter som siden 1893 har fraktet alt fra 

passasjerer, biler og frakt mellom Bergen og Kirkenes. Båtene kjører oppover langs 

Norges kysten og stopper innom de byer som ligger underveis slik at passasjerer kan gå 

av og på. Passasjerer har også mulighet til å dra ut på utflukter for å oppleve alle de 

eventyr Norge har å by på som for eksempel hvalsafari. Fjordturs.com (2015) setter opp 

Hurtigruten blant en av de mest populære turistattraksjonene i Norge. 

Den 16 Juni 2011 gikk prosjektleder Thomas Hellum og hans team fra NRK om 

bord hurtigruten ”MS Nordnorge” i Bergen for å produsere en TV-dokumentar av en helt 

ny sjanger kalt ”Hurtigruten, minutt for minutt”. Den nye program sjangeren har fått 

navnet ”sakte TV” og går ut på å vise frem ulike temaer i reel tid, det vil si at tiden ikke 

har blitt klipt eller manipulert. Konseptet til dokumentaren ”Hurtigruten, minutt for 

minutt” gikk ut på å filme hele hurtigruten sin båtferd oppover Norges kysten uten å 

redigere tiden og samtidig fortelle båtens fantastiske historie noe som resulterte i en over 

134 timer lang dokumentar, som også ble godkjent av Guinness World Records som 

verdens lengste. Dokumentaren ble utviklet ut ifra ett tidligere NRK program produsert i 

2009 kalt ”Bergensbanen, minutt for minutt”, hvor man fikk følge Bergensbanen fra 

Bergen til Oslo. I forhold til ”Hurtigruten, minutt for minutt” var dette programmet ikke 

sendt live på TV. Ideen om å sende ”Hurtigruten, minutt for minutt” live og fortelle det 

norske folk at NRK var om bord båten kom fra en journalist som vinket til kameraet som 

var på vogntoget til Bergensbanen. Han var nemlig en av de få som viste at NRK filmet 

den kjente togreisen. Det Thomas Hellum og hans team tenkte om dette var om flere 

viste at NRK var om bord ville da flere dukke opp? Det skulle vise seg at en meget stor 

andel mennesker ville dukke opp for å være en del av ”Hurtigruten, minutt for minutt”. 

Men ingen viste hvor stort og spektakulært denne dokumentaren skulle bli. Det viste seg 
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å bli en sikkerlig folkefest. Dokumentaren ble vist på NRK2, og samtidig streamet ut via 

internett til over 140 land.  Under tiden fikk også NRK2 sitt høyeste seer antall i forhold 

til andre store TV kanaler i Norge.  

Norges image er viktig for å kunne øke turisme og landets økonomi. Image faller 

under kategorien merkevare og i denne sammenheng faller det under nasjonalt 

merkevare. For å kunne ha god import, eksport og turisme er det viktig å ha ett godt 

merkevare og image for landet. Hvert enkelt land har sin egen identitet, noen sterkere 

enn andre og disse identiteter inneholder verdier og assosiasjoner som kun har 

tilknytning til dette ene landet. Eksempelvis at biler fra Tyskland blir sett på som høy 

kvalitets biler, nettopp fordi de er blitt produsert i Tyskland. Dette fenomen blir 

eksempelvis omtalt som The Nation Brand Effect (Fosher & Jaworski, 2003) eller Country 

Image (Mossberg & Kleppe, 2005).   

1.1  Problemområde 

Teoretikere som Jaworski og Fosher (2003) forklarer at når ett land skal skape seg ett 

merkevare også såkalt nasjonale merkevarer behøver de ikke imitere andre land slik som 

korporative merkevarer ofte gjør. Derimot forklarer de at hvert land får finne den 

strategi som passer deres geografiske plassering, kultur, økonomi og forutsetninger best. 

Innom teorier som diskuterer nasjonalt merkevare kommer termer som destinasjon 

personlighet og destinasjon image opp (Mossberg og Kleppe, 2005). Destinasjon 

personlighet diskuterer hvilke faktorer som er med på å beskrive en destinasjon og 

destinasjon image blir kort forklart som helhets inntrykket ett menneske får etter å ha 

besøkt en destinasjon. Alt fra inntrykk til oppfatninger og ideer (Crompton, 1979, 

referert i Baloglu og McCleary, 1999, s.871).  Denne studien skal forske på hvordan 

Norges image ble skapt av informasjon formidlet i ett TV-dokumentar som het 

”Hurtigruten, minutt for minutt” og hvordan denne informasjonen ble re-representert 

av konsumenter via Twitter og på nettsider som Trip Advisor.  

For å kunne på noen som helst måte bevise dette er det viktig å få både avsender 

og mottager sine perspektiv. Avsender sitt perspektiv kommer til å bli vist gjennom 

intervju av produsenten av TV-dokumentaren Thomas Hellum. Dette kommer ikke til å 

ha noen del av forskningen og metoden ettersom det ikke er hensikten til studien, men 

kommer til å bli gjennomført av den grunn for å få en sterk bakgrunn til studien. For å 

kunne få en forståelse for hvordan ett budskap blir tatt imot har det blitt tatt frem teorier 

om persepsjon av media. Nyere teorier fra teoretikere som for eksempel Camprubi, Guia 
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og Comas (2012) forklarer hvordan nyere teknologi gir konsumenter nye roller i media 

bildet, også hvordan ett image blir overført videre fra en konsument til en annen. Denne 

studien kommer til å ta for seg hvordan image blir skapt hos både nordmenn og 

svensker. Dette er viktig for å kunne forstå om det samme inntrykk og assosiasjoner har 

samme utgangspunkt over ulike nasjoner. Sverige er Norges nærmeste nabo og har 

allerede ett forestilt bilde av hvordan Norges image er. Derfor er det interessant å se 

hvordan svensker avleseren informasjonen gitt av TV-dokumentaren.    

1.2  Hensikt 

Hensikten med studien er å undersøke hvordan Norges image ble skapt med den 

informasjon som ble formidlet via TV-dokumentaren ”Hurtigruten, minutt for minutt” 

og hvordan publikum fungerte som agenter og re-representerte Norges image via twitter 

og Trip Advisor.   

1.3  Problemstillinger 

• Hvilke inntrykk og assosiasjoner av Norge blir skapt hos mottageren ut ifra 

den informasjon og budskap som blir formidlet om Norge fra TV-

dokumentaren ”Hurtigruten, minutt for minutt”? 

• Hvordan forstår og re-representerer tittere Norges image ut ifra den 

informasjon gitt fra TV-dokumentaren ”Hurtigruten, minutt for minutt” 

online(via ulike medier) og offline(fra person til person)? 

• Hvordan kan Norges image beskrives fra de inntrykk og assosiasjoner skapt 

av TV-dokumentaren ”Hurtigruten, minutt for minutt”? 

1.4 Relasjon Mellom Problemstillinger 

Denne studien har tre problemstillinger for å svare på hensikten. Disse tre har blitt tatt 

frem for å komplettere hverandre, de har derfor hver sin essensielle rolle for å kunne 

komme frem til noe svar til hensikten av studien. Ved å få svar på den første 

problemstillingen, hvilket vil gi leseren ett bilde av hvordan Norges image kan oppfattes 

kan deretter problemstilling to bli svart. I denne problemstillingen ser studien på 

hvordan dette image blir delt videre. Det er også derfor viktig å ha en forståelse av hva 

Norges image er, som svares på først.  
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Ved hjelp av å så samle resultat fra de to første problemstillingene kan så den siste 

svares på hvilket også svarer da på hensikten til studien. Denne problemstilling står 

derfor mer alene, men bruker resultatet fra de to første for å kunne bli svart.   

 

1.5 Begrepsdefinisjon 

Under vil det bli redegjort for noen begrepsdefinisjoner for att leseren skal få en bedre 

forståelse for termer som blir brukt i studien men ikke forklart noe mer utover dette. 

Destinasjon som en term kan bli sett på som oppfatningen av ett sted eller en plass. 

Destinasjon kan også bli sett på noe som er narrativt, ett sted hvor turisme foregår, som 

ett objekt i en markedsføringskampanje eller også som en geografisk enhet (Framke, 

2010). Det finnes dermed flere ulike definisjoner for hva en destinasjon kan være avhengig 

av kontekst. I denne studien er hensikten å undersøke hvordan Norges image har blitt 

skapt ut ifra informasjon kommet fra TV-dokumentaren ”Hurtigruten, minutt for 

minutt” og kommer til å fokusere på en destinasjon som oppfatningen av ett sted og plass.  

Aaker (1991, s.7) definerer en merkevare som”…distinguishing name and/or 

symbol (such as a logo, trademark, or package design) intended to identify the goods or 

services of either one seller or group of sellers, and to differentiate those goods or 

services from those of competitors“ 

Aaker (1991) definerer merkevare image som hvordan en konsument oppfatter en 

merkevare, ved hjelp av inntrykk og assosiasjoner.  

Mossberg og Kleppe (2005) definerer Destination image som helhetsinntrykket ett 

menneske får etter å ha besøkt en destinasjon. Crompton (1979, referert i Baloglu og 

McCleary, 1999, s.871) definerer destinasjon image som en sammenheng mellom 

oppfatninger, ideer og inntrykk en konsument har av en destinasjon.  

Retorikken oppstod i antikkens Hellas ca. 500 år før Kristus. Det var tider hvor 

rettssystemet vokse frem og det var viktig å kunne tale godt for seg om det var anklage 

eller forsvar som var hensikten (Ekström og Larsson, 2011). Det var sentralt å vite 

hvordan en la frem sin sak, hvordan en talte og hvilket inntrykk det spilte på dommere 

og publikum. Retorikk kan med andre ord beskrives som kunsten å overtale (Ekström og 

Larsson, 2011). I den retoriske situasjonen kommer det frem fem sentrale spørsmål: 1. 

Hvem er det som forsøker å overtale? 2. Hvem er det man forsøker å overtale? 3. Hva er 

det man vil overtale om? 4. Hvilken kontekst skjer det i, det vil si plass eller sted? Og 

siste 5. Hvordan forsøker man å overtale? (Ekström og Larsson, 2011). Innom retorikken 
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finnes det tre former for appell når det legges frem en tale. Disse tre former for appeller 

kalles for Ethos, Logos og Pathos. Disse former styrer hvordan taleren forsøker å 

overtale sitt publikum. Ethos appell spiller på kraften til personlighetstrekkene hos 

taleren. Denne appell bygger på publikums tillit til taleren avhengig av talerens klokhet 

og kompetanse. Logos appell spiller på de rasjonelle standpunkter hos publikum. Pathos 

appell spiller på publikums følelser og sinnes stilling til situasjonen. Denne appell kan 

bygge på publikums følelser slik som glede, medfølelse eller hat (Ekström og Larsson, 

2011). I denne studien er hensikten å se hvordan Norges image har blitt re-representert 

på Twitter og Trip Advisor. For å kunne gjennomføre dette er det viktig å se på den 

retoriske situasjonen. I denne studien vil det bli lagt fokus på spørsmål tre ”Hva er det 

man vil overtale om?” og spørsmål fem ”Hvordan forsøker man å overtale?”. Deretter 

vil det bli gjort en undersøkning på om det finnes ett mønster på hvordan konsumenter 

forsøker å overtale om det de sier, altså hvilken form for appell de bruker.  

Kurtz (2005, s.449) forklarer re-representasjon som ”…systematic transformation of the 

psychological encoding of a stimulus (e.g. scene, situation, object, narrative) from an initial set of elements 

representing the meaning of the stimulus to a subsequent, different set of elements”. Dette kan 

forklares som at avleseren tar de første sett av elementer og gjennomgår en psykologisk 

transformasjon til ett nytt sett av elementer. Kurtz (2005) forklarer også at re-

representasjon ikke bare fungerer som en måte å revurdere eller utheve elementer i en 

avkoding men også forandre eller manipulere de elementer som blir avkodet. Kurtz 

(2005) påpeker at kunne ha noen mulighet til å kunne forstå denne prosessen krever å ha 

en dyp forståelse og læring av hvordan avkodingen av ett stimulus foregår. Ved å ta til 

seg informasjonen som blir formidlet i TV-dokumentaren ”Hurtigruten, minutt for 

minutt” tar konsumentene og skaper seg ett eget bilde ut ifra egen tolkning. Dette bilde 

formidles da videre via sosiale medier eller til personer. Konsumentene gjennomgår da 

som forklart en prosess og utfører en form for re-representasjon av informasjonen fra 

TV-dokumentaren. Denne studien kommer ikke til å gå inn på hvordan re-

representasjonsprosessen fungerer i forhold til de innlegg som er blitt hentet fra Twitter og 

Trip Advisor. Det krever langt mer forståelse for kognitiv resonering og psykologisk 

forståelse for å kunne gjennomføre en sånn type studie. Denne beskrivelse har derimot 

blitt tatt med for å gi en kort forklaring av hva re-representasjon er.   
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1.6  Avgrensninger 

Denne studien har to avgrensninger. Den første avgrensningen er at den kommer til å 

undersøke nordmenn og svensker. I en større undersøkelse skulle det være effektivt å 

introdusere flere nasjonaliteter for å få en bredere forståelse av hvordan Norges image 

har blitt skapt hos en bredere gruppe potensielle turister. Nordmenn og svensker har 

blitt valgt fordi nordmenn ofte er turister i sitt eget land og ønsker å reise rundt i Norge 

og selv oppleve hva Norge har å by på. Sverige er Norges nærmeste nabo og har en 

allerede utviklet image av hva Norge er, men det er fremdeles interessant å se hvilken 

påvirkning innholdet i TV-dokumentaren har utover det allerede etablerte image.  

Den andre avgrensningen denne studien har er att den kun undersøker Twitter og 

Trip Advisor som re-representasjoner fra konsumenter. Dette er fordi NRK brukte 

Twitter som sitt hoved kommunikasjons middel ut til konsumenter når det ble sendt live 

på TV. Trip Advisor har blitt valgt ut fordi det er en av de største reiseguidene på nett. 

Nettsiden er også åpen for att konsumenter kan publisere sine egne opplevelser og 

synspunkter om destinasjoner. Trip Advisor har også blitt valgt ut i forhold til den teori 

som har blitt tatt frem om at konsumenter nå fungerer som agenter (Gartner, 1994) og 

denne siden representerer dette på ett høyt nivå.     
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2  Teori 
Sentrale teorier er tatt frem for å gi grunnlag og styrke i studien og metoden. 

Hovedfokus kommer til å ligge på teorier om destinasjon image og hvordan destinasjon 

image blir til. For å få en bra forståelse av dette redegjør det teoretiske rammeverk for 

hvordan disse teorier har kommet frem. Deretter vil det bli redegjort for hvordan 

konsumenter avleser og titter på ulike budskap via ulike medier, og hvordan de tar på seg 

roller som agenter og produsenter for å dele med seg sine kunnskaper og opplevelser 

med andre. Disse roller har kommet under senere tider da teknologi gir store muligheter 

til å utrykke seg på nett. Til slutt i dette kapitel vil en konseptuelt rammeverk bli forklart, 

for å gi en bedre forståelse av hvordan studien skal gjennomføres i forhold til teori og 

metode.  

2.1 Teoretisk Rammeverk 

Nasjonalt merkevare har stor likhet til korporative merkevarer. Det som skiller de er at 

de appliserer enten til destinasjoner, produkt eller tjeneste. David A. Aaker (1996, s.7) 

har definert en merkevare som ”…distinguishing name and/or symbol (such as logo, trademark, 

or package design) intended to identify the goods or services from those of competitors”. Denne 

definisjon omhandler mer en merkevare for ett produkt eller en tjeneste. Jaworski og 

Fosher (2003) diskuterer om hvordan prosessen for oppbygging om det er korporative 

merkevarer eller nasjonale merkevarer er relativt like. En strategi må defineres som skal 

resultere i økte verdier og assosiasjoner rundt selve merkevaren. De påpeker derimot 

hvordan mulighetene for nasjonalt og korporative merkevarer er veldig ulike. Dette 

forklares ved å påpeke at korporative merkevarer har en tendens til å imitere hverandre 

for å oppnå suksess men att nasjonale merkevarer kan frigjøre seg fra å imitere ettersom 

alle land faller under ulike språk, meninger, geografisk seperasjon og mer. Jaworski og 

Fosher (2003) mener også att ett nasjonalt merkevare innehaver noe som de kaller for 

evig livssyklus hvor ett sentralt ønske er att sitt eget samfunn skal ha originalitet.  

Natalie Domeisen (2003) mener at når ett nasjonalt merkevare blir til skapes det 

ett bilde som skal formidles ut internasjonalt men også internt i landet. Dette bildet skal 

representere de positive verdier og meninger det landet har. Cai (2002) argumenterer for 

att en fast merkevare med konsekvente elementer som forsterker hverandre tjener til å 

forene hele prosessen om hvordan merkevarens image blir til og oppbyggingen av 

merkevaren. Dette som igjen bidrar til styrken og unikheten av merkevarens identitet. 

Cai (2002) forklarer at på grunn av dette kan merkevaresoppbygning for destinasjoner 
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kan bli definert som en konsekvent blanding av elementer for å kunne identifisere ett 

positivt image for destinasjonen. Cai (2002) definerer disse elementer for en merkevare 

som en form av navn, termer, logotyper, design, symboler, slogans osv. Det forekommer 

også ofte en kombinasjon av disse, hvor navnet fremst blir brukt som referanse. I 

forhold til merkevarer for produkter eller tjenester hvor navnet har blitt funnet på i 

forhold til hva som vil formidles, har en destinasjon sitt navn ut ifra geografisk 

beliggenhet. 

Lena Mossberg og Ingeborg Astrid Kleppe (2005) gir nasjonalt merkevare navnet 

country image. De sikter seg mer på hvilke assosiasjoner ett land har hos mennesker. Disse 

assosiasjoner kan være hva slags politikk som styrer landet, hva slags mennesker som bor 

der, hvordan kultur landet har og landets internasjonale handel. I forhold til country image 

tar Mossberg og Kleppe (2005) frem termen destination image. Destination image omfatter 

helhetsinntrykket ett menneske får etter å ha besøkt en destinasjon. Destination image 

omfatter da ikke bare ett land men omfatter også en destinasjon som for eksempel en øy 

eller en by. For å kunne skille disse to ulike former for merkevare i forhold til 

destinasjon og produkter eller tjenester vil studien se nærmere på hva som kalles for 

destinasjon personlighet.  

Usakli og Baloglu (2011) refererer destinasjon personlighet til merkevare 

personlighet men med en kontekst i turisme litteratur. Jennifer L. Aaker definerer 

merkevare personlighet som ”the set of human characteristics associated with a brand.” (1997, 

s.347). Gjennom tidene har forskning om merkevare personlighet og merkevare image 

gått relativt hånd i hånd (Hosany, Ekinci & Uysal, 2006).  I sin studie utvikler Aaker 

(1997) en skala kalt BPS (The Brand Personality Scale) for å hjelpe forskere ”…understand 

the symbolic use of brands in general versus the symbolic use of brands within a particular category” 

(Aaker, 1997, s.348). Skalaen BPS består av fem dimensjoner: oppriktighet, spenning, 

kompetanse, raffinement og robusthet. Disse dimensjoner representerer ulike 

menneskelige egenskaper kategorisert under hver dimensjon. Noen eksempler på disse 

egenskaper kan være sentimental, trendy, up-to-date, suksessfullt, feminint etc.   

Aakers (1997) BPS skala har blitt applisert til flere studier om ulike merkevarer 

innom ulike produkt kategorier men har i en liten grad blitt applisert til destinasjon 

merkevarer (Hosany et al. 2006). Hosany et al. (2006, s.639) har i sin studie sett på 

destinasjon personlighet som en flerdimensjonal konstruksjon og ”the set of human 

characteristics associated to a tourism destination.” . I sin forskning finner Hosany et al. (2006) 

en klar relasjon mellom destinasjon image og destinasjon personlighet. De har derimot 
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tatt Aakers (1997) BPS skala og anpasset den mer til destinasjon merkevarer og tatt frem 

tre dimensjoner som passer bedre for denne typen av merkevarer. Hosany et al. (2006) 

sine tre dimensjoner for destinasjon personlighet er oppriktighet, spenning og 

gemyttlighet. Hosany et al. (2006) tar også frem i sin forskning en skala anpasset for 

destinasjon image. Denne skalaen består også av tre dimensjoner: effektivt image, fysisk 

atmosfære og tilgjengelighet. Disse dimensjonene blir også beskrevet med menneskelige 

trekk slik som behagelig/ubehagelig, stille/bråkete eller vennlig/kald.  

Hosany et al. (2006) konkluderer i sin forskning at det er vitalt i dagens 

konkurranse mellom merkevarer å opprettholde en passende destinasjon image og en 

destinasjon personlighet for å kunne effektivt ha en plass i markedet. De påpeker att 

markedsføringen av en destinasjon burde formidle den distinkte personligheten til en 

destinasjonen ved hjelp av de emosjonelle assosiasjoner fra destinasjonens image skapt 

av konsumenten. Chen og Phou (2012) mener at destinasjon personlighet referer til 

merkevarer i turist konteksten. Hosany et al. (2006) sin skala destinasjon personlighet 

bruker som i Aaker (1997) BPS skala menneskelige egenskaper til å beskrive 

destinasjonen, for eksempel interessant, original og vennlig.    

2.2 Destinasjon Image 

Som nevnt tidligere kan det dra en klar relasjon mellom destinasjon image og destinasjon 

personlighet. Crompton (1979, referert i Baloglu & McCleary, 1999, s.871) definerer 

destinasjon image som en sammenheng mellom oppfatninger, ideer og inntrykk en 

konsument har av en destinasjon. Bigne, Sánchez og Sánchez (2001) mener at ett image 

består av de subjektive oppfatninger av realitet konstruert av en turist. De argumenterer 

for at en destinasjons image er avgjørende for att en turist skal velge å reise dit.  

Destinasjonens image vil også avgjøre turisten senere intensjoner. Bigne et al. 

(2001) mener at når en turist har vært ett sted vil dette bli evaluert med tidligere image 

oppfatning, og resultatet vil være å eventuelt returnere til destinasjonen eller anbefale 

den videre til andre turister, dette om destinasjonen holder mål med det image den har 

hos turisten.  

Det finnes mange ulike måter ett merkevare får ett image. Seyhmus Baloglu og 

Ken W. McCleary (1999) argumenterer att det er to hovedfaktorer som er med på å 

skape ett image, stimulus faktorer og personlige faktorer. Stimulus faktorer blir forklart 

som tidligere opplevelser, hvilken tilgang til informasjon og den distribusjon ett 
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menneske har. Personlige faktorer er hvilke psykiske og sosiale preg ett mennesker har. 

Disse faktorer er med på å influere når ett image blir til (Beerli og Martín, 2004).   

Denne studien kommer til å fokusere spesifikt på stimulus faktorer ved å fokusere 

på den informasjonen gitt fra TV-dokumentaren ”Hurtigruten, minutt for minutt” og den 

informasjon gitt av re-representasjonen av dokumentaren på Twitter og Trip Advisor. 

William C. Gartner (1994) påpeker att ett menneske stadig blir influert med 

informasjon fra ulike agenter og att dette skaper ett uavhengig og individuelt image om 

en eventuell merkevare. Gartner (1994) definerer fem agenter som bidrar med 

informasjon. Denne studien vil ta frem Gartners (1994) tredje form for informasjons 

agent av den grunn at den er mest relevant for studien. Den tredje agentformen er når 

mennesker får informasjon fra selvstendige medier slik som dokumentarer, filmer, TV-

program også mass-media nyheter som handler om en spesifikk destinasjon. Denne 

studien vil forske på hvordan TV-dokumentaren ”Hurtigruten, minutt for minutt” ga 

informasjon til det norske folk og mennesker internasjonalt om Norge som destinasjon.  

Yoel Mansfeld (1992) forklarer hvorfor informasjon om en destinasjon er viktig 

for ett menneske før de bestemmer seg for å dra ett sted. Han påpeker tre hovedsakelige 

grunner til å ta til seg informasjon om en destinasjon. For å minimere risker, deretter 

danne seg ett image av destinasjonen, og til slutt vil all denne informasjonen sammen 

med ett forestilt image rettferdiggjøre valget av destinasjon. Først og fremst påpeker  

Mansfeld (1992) at ett mennesker samler informasjon for å begrense de risker som 

finnes på en ny destinasjon. Disse risker kan innebære økonomiske situasjoner, 

begrensete antall feriedager, sosialt stress i det tilfellet hvor destinasjonen ikke holder mål 

for deres sosiale gruppe og i sjeldne tilfeller der å reise til en spesifikk destinasjon kan 

sette ens helse i fare. Mansfeld (1992) forklarer at ved å ta til seg denne typen av 

informasjon danner ett menneske ett image inni hodet sitt om hvordan destinasjonen er. 

Ett mennesket får da etter en reise vurdere om informasjonen og image som ble satt på 

forhånd holdt mål. ”…the tourist can only hope that the perceived image that was acquired through 

the various information sources is as close as possible to the ”real-world” situation. If it is otherwise, the 

tourist will find out too late.” (Mansfeld, 1992, s. 408)  

Denne studien vil fokusere på den informasjonen som ble formidlet via 

dokumentaren ”Hurtigruten, minutt for minutt”. Studien vil fokusere på hvordan denne 

informasjonen hjalp til ved å skape ett image hos både nordmenn og internasjonalt.  

Hypotese 1: Informasjonen formidlet i TV-dokumentaren ”Hurtigruten, minutt for 

minutt” styrket nordmenn og internasjonale individer forestilte image om Norge. 
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Som Beerli og Martín (2004) poengterte finnes det to hovedfaktorer som påvirker en 

destinasjons image. Forklart ovenfor kommer denne studien fokusere på informasjon 

kilder formidlet via dokumentaren ”Hurtigruten, minutt for minutt” i forhold til stimulus 

faktorer som påvirker en konsument sin oppfattelse om ett image til en destinasjon. Den 

andre hovedfaktoren Beerli og Martín (2004) fokuserer på er personlige faktorer. De 

forklarer at ett individs personlig karaktersider eller interne faktorer påvirker hvordan ett 

image vil bli oppfattet. Med dette som grunnlag vil ett oppfattet image bli konstruert av 

både selve destinasjonens image og de behov, motivasjoner, tidligere opplevelser og 

kunnskap om reise, hva slag preferanse en konsument har. Hva som også påvirker ett 

image er hva slag personlig karakter en konsument har. Disse personlige karakterer kan 

for eksempel være: alder, kjønn, utdannelse, livsstil osv. Slike karakterer gir en 

konsument utgangspunkt i hva som ønskes ut av en reise til en destinasjon.  

David Mazursky (1989) mener at tidligere opplevelser har en høyere tynge i 

prosessen av valg av destinasjon framfor den informasjon konsumenter får fra eventuelt 

andre konsumenter eller via brosjyrer og TV. ”In the context of tourism, the reliance on past 

experiences and normative standards may be even more pronounced that information that was 

communicated from external sources” (Mazursky, 1989, s. 334). Beerli og Martín (2004) 

forklarer dette med at med hjelp av den informasjon fått fra tidligere opplevelser 

minsker behovet for ny informasjon om destinasjonen.  

I nyere tid har det kommer frem hvordan weben og teknologisk utvikling har 

endret måten mennesker kommuniserer og sprer informasjon. Camprubi et al. (2012) 

oppdaterer Gartners (1994) forskning om informasjon agenter og ser på konsumenter 

som nye agenter til å spre informasjon om destinasjoner videre til andre konsumenter. 

Camprubi et al. (2012) poengterer at Web 2.0 verktøyene har revolusjonert hvordan 

destinasjon image er overført, også måten turister søker opp informasjon om de 

destinasjoner de ønsker å besøke. Forfatterne påstår at turister har en ledende rolle i 

hvordan en destinasjon image blir formidlet. Weben blir brukt til å dele meninger, 

opplevelser og følelser rundt en destinasjon. 

Camprubi et al. (2012) viser til hvordan kommunikasjonen mellom turister har gått 

fra munn til munn kommunikasjon til hva de kaller for world to mouse kommunikasjon. 

Den tradisjonelle måten å kommunisere har gått over til en form der erfarne turister 

deler sine opplevelser via weben til andre individer som ikke har besøkt destinasjonen. 

Når NRK sendte dokumentaren ”Hurtigruten, minutt for minutt” live på Norsk TV 

kunne konsumenter kommentere via twitter om hva som ble vist under tiden det sendtes 
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på TV samtidig ønske hvor kameraene skulle filme, i håp om at de skulle filme og vise 

den informasjonen konsumenten ønsket at kameraene skulle filme.  

Hypotese 2: På grunn av den nye teknologien valgte konsumenter å styre hva slags 

informasjon de ville at TV-dokumentaren ”Hurtigruten, minutt for minutt” skulle vise. 

Og ett resultat av dette vise frem den informasjonen de følte var viktigst å formidle, for 

dem selv og turister som ikke har besøkt destinasjonen som ble filmet.  

Camprubi et al. (2012) tar opp hvordan turister som kommer hjem etter en reise blir hva 

Gartner (1994) som forklart tidligere kaller for agenter. Turistene har etter en reise 

mulighet til å ta på seg roller som levende ønsket eller ikke ønskede agenter. Tidligere 

har individer bare delt ønsket og etterspurt informasjon og meninger om en destinasjon 

til potensielle turister. Om informasjonen som nå er tilgjengelig i blogger, på websider 

(som for eksempel Trip Advisor) og via sosiale medier (som for eksempel twitter eller 

Facebook) er ønsket eller ikke er ikke lenger helt klart (Camprubi et al. 2012). Det finnes 

da altså informasjon tilgjengelig for hvem som helst selv om avleseren muligens ikke 

ønsker å ta del av det.  

Camprubi et al. (2012) viser til hvordan ett menneske kan legge opp sine meninger 

på en blogg uten at det finnes en etterspørsel for det, som da gjør den informasjonen 

uønsket, men at en person som aktivt søker opp denne informasjonen og tar del av den 

gjør at den blir ønsket. Med andre ord forklarer Camprubi et al. (2012) at om 

informasjonen er ønsker eller ikke forblir anonymt. Ettersom de nye agentene selv kan 

velge å dele med informasjon eller ikke ut ifra eget ønske, dette er da ikke noen direkte 

kostnad for destinasjonen involvert. Derimot er det viktigere enn før at turistene får en 

bra opplevelse ved besøk av en destinasjon, slik at den informasjon som deles videre er 

positiv og da øker ettertraktelsen av å reise til den destinasjonen. Som ett resultat av 

dette har disse nye såkalte levende agentene blitt en av de viktigste verktøy for å beskytte 

og bevare det image som en destinasjon har hos potensielle besøkende (Camprubi et al. 

2012).  

Denne studien vil se på hvordan mennesker ble agenter for Norges image ved å 

dele informasjon om dokumentaren ”Hurtigruten, minutt for minutt” via twitter 

underveis mens dokumentaren ble sendt live. Studien vil også ta for seg hvordan Norge 

og Hurtigruten har blitt re-representert via websider slik som Trip Advisor 

(www.tripadvior.com) og hvordan agentene der deler informasjon om Norge som 

destinasjon.     
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2.3 Persepsjon av Media og Budskap 

Som avslutning på teorien vedrørende denne studien vil det blitt satt fokus på hva teorier 

innom persepsjon av media diskuterer. Det vil bare bli tatt frem teorier relevante til 

hensikten og metoden av studien.  

”Avlesning” argumenterer Griswold, Lenaghan og Naffzinger (2011) at er 

umiddelbart gjenkjennelig og en sosialt verdsatt handling. Denne handling har grenser 

som er vanskelige å skille. Det finnes forskjeller i hvordan det kommer frem til den 

personen som avleser, og i hvilken grad avleseren har tilgang til teksten som skal avleses. 

Griswold et al. (2011) tar opp spørsmålet om hva selve teksten er. Er det det som blir 

avkodet som budskap fra teksten eller er det selve ordene som står skrevet som skjer i 

avlesningen. I nyere tider blir tekster mer og mer skrevet online som i blogger, podcaster 

eller nyheter, men spørsmålet forblir det samme, hva er det som blir avlest? 

Konnotasjoner fra teksten eller selve teksten.  

Shimpach (2011) forklarer ”Titting” i en media kontekst som en handling hvor det 

først og fremst forekommer ett møte mellom ett subjekt og en form av visuelt medium. 

Ett medium bestående noen form av bilder. Shimpach (2011) forklarer ”titting” som en 

handling som innebærer at ett emne blir utstilt og mottatt avhengig ut ifra at emnet er 

teoretisert, kognitivt, tolkningsbart, hvilke atferdsmessige effekter emnet har eller om det 

skaper glede. Shimpach (2011) går videre med å forklare hvordan ”titting” er en singel, 

idealistisk og individuell handling. Han ser på forskjellen mellom ”titting” og ”publikum” 

hvor han sier at den første handling ett ”publikum” gjør aktivt er å ”titte”.  ”Titte” 

prosessen blir forstått på veldig ulike måter alt ettersom hvilke faktorer som påvirker 

handlingen. Dette kan være faktorer som miljøet rundt handlingen, hvilke forutsetninger 

det medium som blir brukt har og hvilken rolle ”titte” agenten har.  

I tidligere dager fikk publikum tak i tekster via elektroniske maskiner (for eksempel 

ett TV apparat og radio), det ble kjøpt aviser, og filmer ble sett på kino. Nightingale 

(2011) forklarer at publikum kunne da forvente at de ville få en tekst som var verdt å 

konsumere. På den tiden fantes det noe som Nightingale (2011) kaller for media 

”gatekeepers”, deres jobb var å lokalisere og filtrere ut de gode tekstene fra de dårlige. 

En ”gatekeeper” kunne være en redaktør i en avis, en utgiver eller en kringkaster. En 

”gatekeeper” kunne også være en kurator, bibliotekar eller en kritiker. Den dag i dag har 

digitaliseringen og hvordan tekster og informasjon blir lagret på nettet revolusjonert 

hvordan en avleser søker etter den tekst som er ønsket. En konsument behøver ikke 

lengere ”gatekeepers” til å ta frem den tekst som ”gatekeeperen” anser som bra men kan 
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selv søke gjennom utallige søkemotorer (som for eksempel Google eller Yahoo) for å ta 

del av den tekst som er ønsket. Nightingale (2011) argumenterer for hvordan 

smarttelefoners apper nå styrer hvordan konsumenter søker etter tekster og informasjon. 

Hun skriver at apper slik som Facebook og Twitter har tilbyd nye direksjoner for 

hvordan en konsument søker på informasjon og att dette resulterer i att konsumenten 

får en mindre forståelse om akkurat hva de søker etter. Denne form for søking kaller 

Nightingale (2011) for oppdagelse og skiller det fra andre mer logiske søkemotorer.  

All ny teknologi gir konsumenter nye muligheter til å velge selv hvilken rolle de vil 

ta i det nye media bildet. Clay Shirky (2005, 4:54) sa under en TED konferanse at ”Every 

time a new consumer joins the media landscape, a new producer joins as well, because the same 

equipment – phones, computers – lets you consume and produce”.  

2.4 Konseptuelt Rammeverk 

Som en avsluttende del av teori seksjonen vil det bli avklart hvilke teorier som er mest 

sentrale for denne studien. Disse teorier kommer til å bli koblet sammen resultatet som 

er presentert i kapitel 4 og så diskutert i kapitel 5.  

Denne studien kommer til å se på konsumenten som Gartners (1994) tredje form 

for agenter. Det vil bli lagt fokus på informasjonen gitt av TV-dokumentaren 

”Hurtigruten, minutt for minutt” og se hvordan Gartner (1994) agenter re-representerer 

dette på Twitter og Trip Advisor.  

For å kunne svare på hensikten til studien vil det bli lagt vekt på Hosany et al. 

(2006) skala anpasset til destinasjon personlighet fra Aakers (1997) Brand Personality 

Scale (BPS) skala.  Hosany et al (2006) tok Aakers (1997) Brand Personality Scale (BPS) og 

anpasset den for å bedre kunne studere destinasjons personlighet. Hosany et al. (2006) 

skala for destinasjon image vil kunne hjelpe til med å faststille Norges forestilte image.  

Studien vil deretter ta frem Hosany et al. (2006) skala for destinasjon image, for å 

deretter kunne legge sammen hva Norges destinasjon personlighet er sammen med 

Norges destinasjon image ettersom disse to termer bygger opp hverandre.  

 

 



	  
22	  

 
Figur 1: Oversikt over Aaker (1997) BPS skala 

  

	  
Figur 2: Oversikt over Hosany et al. (2006) Dest inas jon  persona l i ty  s ca l e  

	  
	  

	  
Figur 3: Oversikt over Hosany et al. (2006) Dest inat ion Image  s ca l e  
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3   Forskningsdesign 

3.1 Valg av Metode 

Denne studien har valgt bruke kvalitativ innholdsanalyse (metode 1) og fokusgrupper 

(metode 2) som metoder for å kunne svare på problemstillingen. Disse metoder kommer 

til å bli stilt opp mot hverandre for å sammenligne utfallet av studiene. Resultatet fra 

metodene kommer deretter bli plassert inn i Hosany et al. (2006) skalaer om destinasjon 

image og personlighet. Det vil også bli gjennomført en retorisk tematisk analyse fra 

resultatet. 

 
Figur 4: Oversikt over forskningsdesign 
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3.2 Forsknings Metode 1 Retorisk Kvalitativ Innholdsanalyse 

I en retorisk situasjon må man studere forholdene med fem sentrale spørsmål i fokus 

(Ekström og Larsson, 2011): 

 

1. Hvem er det som forsøker å overtale? 

2. Hvem er det man forsøker å overtale? 

3. Hva er det man vil overtale om? 

4. Hvilken kontekst skjer det i? For eksempel tid og plass 

5. Hvordan forsøker man å overtale?  

 

Denne studien kommer til å legge fokus på spørsmål tre og fem først og fremst. I 

enhver situasjon påvirker alle spørsmålene hverandre (Ekström og Larsson, 2011) men 

denne studiens hensikt er å undersøke hvordan Norges image har blitt skapt og blitt re-

representert i sosiale medier og på nettsider og derfor er spørsmål tre og fem ”Hva er 

det man vil overtale om?” og ”Hvordan forsøker man overtale?” de spørsmålene som 

svarer best på hensikten. Denne metoden kommer til å søke etter spesifikke ord i de 

innlegg som finnes tilgjengelig på Twitter og Trip Advisor. Det vil først bli gjort en 

tematisk analyse for å finne de temaer og mønster som mest frekvent kommer frem. 

Deretter vil disse ord bli lagt inn i Hosany et al. (2006) skala for destinasjon personlighet 

og image(Figur 2 og 3). Hosany et al. (2006) har som forklart ovenfor tatt Aakers (1997) 

BPS skala og anpasset den bedre for destinasjoner. Aakers (1997) har vært sentral innom 

merkevares forskning men har ikke blitt applisert til destinasjoner i en stor grad. 

Ekström og Larsson (2011) forklarer at budskapet i en tekst sjeldent bare inneholder en 

påstand og en grunn, heller for eksempel en påstand med flere grunner eller flere 

påstander som er knyttet sammen. De forklarer at i en situasjon hvor ett individ forsøker 

å overtale en annen individ er det vanskelig å unngå å forklare nettopp hvorfor sitt 

påstående skal overtale mottageren. Derfor er det sentralt å forstå den retoriske 

situasjonen i de tekster og innlegg fra Twitter og Trip Advisor.  

3.3  Kvalitativ Innholds Analyse av Twitter 

Dette er en kvalitativ innholdsanalyse og da blir bare ett sosialt medium tatt frem og 

studert. Twitter har blitt valgt ut ettersom NRK valgte dette medium for å kommunisere 

med sine seere mens dokumentaren ble sendt live. Seere kunne sende inn forslag til hvor 

kameraene skulle filme eller respondere til hva som ble vist på TV.  
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Dialogen med publikum enten de nå var der for å delta å vinke eller de hjalp 

oss eller kom med innspill ”vi ønsker sånn og sånn musikk, og vi ønsker 

oss” ja nei utrolig sånn fint samspill som er mulig fordi at det tar lang tid. 

Thomas Hellum 2015 

 

NRK brukte også Twitter som ett verktøy for å ta hjelp fra publikum om det var behov 

for det, eksempelvis fortalte Thomas Hellum at det var ett tilfelle de ønsket å kunne 

filme innspurten til TV-dokumentaren fra helikopter men ikke hadde mulighet fordi 

budsjettet ikke tillot det. Etter å ha delt dette ønsket på Twitter fikk de masse hjelp og til 

slutt faktisk tilgang til ett helikopter.   

3.3.1 Populasjon og Utvalg 

I denne kvalitative innholdsanalysen kommer populasjon og utvalget til å være 

hasjtaggen #minuttforminutt som ble brukt når TV-dokumentaren sendtes live. Denne 

hasjtaggen ble brukt for å kommunisere med publikum og poste eventuelle andre 

beskjeder underveis mens dokumentaren ble sendt på TV. Utvalget blir de hasjtagger som 

har blitt skrevet fra 1 mai til 30 juli sommeren 2011 ettersom det var under denne 

periode rett før under og rett etter som dokumentaren ble sendt live på NRK2. Gjennom 

å systematisk gå gjennom disse hasjtagger har det blitt søkt etter de innlegg som 

reflekterer over det retoriske spørsmålet ”Hva er det som overtales om?” og som svarer 

på hensikten.  

3.3.2 Operasjonalisering 

De Twitter innlegg valgt ut i denne studien har blitt valgt ut i forhold til att en hasjtagg 

finnes i teksten skrevet i innleggene. Det vil bli gjort en retorisk tematisk analyse for å se 

hvilke temaer som kommer mest frekvent frem. Med den retoriske sitasjonen som 

bakgrunn vil det bli søkt etter tema for hva innleggene forsøker å overtale avleseren om, 

og med hvilken retorisk appell form som blir brukt for å overtale avleseren. Deretter har 

de resultat funnet fra Twitter innleggene blitt sammenlignet med de resultat funnet i 

innlegg fra Trip Advisor og svar gitt fra fokusgruppene i studien.  
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3.4 Kvalitativ Innholds Analyse av Trip Advisor 

Av den grunn att det er en kvalitativ innholdsanalyse har Trip Advisor blitt valgt ut fordi 

det er en av de mest populære reisesider på nettet, med over 35 millioner 

reiseanmeldelser (Trip Advisor, 2015). I en verden konstruert av online informasjons 

kilder, kommer nettbaserte samfunn slik som Trip Advisor frem og tar en viktig og 

sentral rolle for å filtrere informasjonen (Lee, Law, Murphy, 2011). Nettsiden gir brukere 

muligheter til å legge ut sine egne kommentarer om en destinasjon de har vært på og 

legge ut sine egne bilder. Det er også skrevet profesjonelle kritikker om destinasjoner 

noe som gir nettsiden en todimensjonal effekt. Både hva man kan kalle ”ekte” 

kommentarer skrevet av hverdagslige mennesker og profesjonelt skrevne av journalister. 

Det har blitt valgt ut en nettside i motsetning til reisebøker i denne studien ettersom 

Camprubi et al. (2012) forklarer hvordan ny teknologi slik som internett og datamaskiner 

gir konsumenten mulighet til å dele sine opplevelser på nye revolusjonerende måter. 

Dette lar seg ikke gjøre via reisebøker hvor kun profesjonelle forfattere og journalister 

skriver artikler og anmeldelser. Michael Hodson er en gang på gang prisvinnende 

reiseblogger og han mener at hvorfor skal man betale for en persons mening i en bok 

når man kan få 150 personers meninger gratis på Trip Advisor(Hodson, 2015, 13 Mai). 

Trip Advisor gir også muligheten for leseren til å trykke ”Dette var hjelpsomt” på de 

innlegg som er skrevet av enkeltpersoner. På denne måten får ett innlegg høyere 

fortrolighet, hvilket resulterer i att andre lesere vil lese og ha mer tillitt til disse innlegg. 

Dette gjør det også mulig for avleseren å skille ut de innlegg som er mer seriøse og av 

høyere kvalitet. 

3.4.1 Populasjon og Utvalg 

Hensikten til denne studien er å se hvordan Norges image har blitt skapt ved hjelp av 

informasjon formidlet via TV-dokumentaren ”Hurtigruten, minutt for minutt” og 

hvordan det ble re-representert av konsumenter. Derfor har studien til å undersøkt 

hvordan Hurtigruten blir re-representert på Trip Advisor. Utvalget har blitt gjort på den 

måten att de innlegg med beskrivende ord som kan settes inn i Hosany et al. (2006) 

skalaer for destinasjon image og personlighet, er tatt frem for studien. Det har blitt lagt 

vekt på hva slags retorisk appell som er mest frekvent og hvilke ord som kommer fram 

for å overtale leseren. For å koble det til resten av studien har det blitt lagt fokus på de 

innlegg som er anmeldelser av Hurtigruten som attraksjon. I tillegg har de innlegg som 

har noe relasjon til Hurtigruten som attraksjon blitt tatt med i studien. Resultatet fra 
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innholdsanalysen har deretter blitt satt sammen med resultatet fra den kvalitative 

innholdsanalysen av Twitter for å finne samsvar mellom de innlegg som er skrevet.   

3.4.2 Operasjonalisering 

De innlegg som har blitt valgt ut til denne studien fra Trip Advisor har blitt valgt ut i 

henhold til emnet de inneholder. For å kunne analysere innholdet i tekstene kommer det 

til å bli lagt vekt på retoriske elementer i teksten og hvilken form for retorisk appell som 

kommer frem for å overtale avleseren om att innholdet er troverdig. Det har blitt 

gjennomført en retorisk tematisk analyse. Etter dette har resultatet blitt sammenlignet 

med resultatet fra den kvalitative innholdsanalysen av Twitter.  

3.5 Metode Diskusjon Kvalitativ Innholdsanalyse av Twitter og Trip 
Advisor 

Dette avsnittet vil fokusere på hvilke metodologiske problem som har dukket opp i 

gjennomføringen av den kvalitative innholdsanalyse for Twitter og Trip Advisor i 

forhold til studien. Deretter vil denne metodens validitet og reliabilitet bli framstilt.  

Metoden skaper problem ut ifra hvilken forutsetning som har blitt bestemt i 

populasjon og utvalg samt operasjonaliseringen. Derfor har Twitter og Trip Advisor blitt 

adskilt i diskusjonen for metodologiske problem for å kunne bedre forklare hva som kan 

være med å påvirke de enkeltvis. 

3.5.1 Metodologiske Problem - Kvalitativ Innholdsanalyse 

Som forklart ovenfor er dette er en kvalitativ innholdsanalyse og derfor har bare en 

reiseside og ett sosialt medium blitt undersøkt. Metoden åpner for ulike problem for de 

resultat som har blitt samlet inn.  

Det oppnås ett lavt representativt svar fra Trip Advisor ut ifra det som har blitt 

skrevet om emnet generelt på reisenettsider. Metoden åpner ikke får å kunne 

sammenligne hva som er skrevet eller tatt med på andre nettsider. Det var også 

problematisk å finne frem og sortere de innlegg som var skrevet om Hurtigruten, dette 

er fordi personer som skriver innlegg er frie til å kunne selv skrive hva de vil i 

overskrifter. Trip Advisor fokuserer også mest på å ha anmeldelser på ulike hoteller 

rundt i verden og det var derfor også vanskelig å finne de innlegg skrevet om 

Hurtigruten, ettersom de var skrevet om Hurtigruten som ett hotell og ikke en båt eller 

attraksjon. Til slutt ble det tatt frem innlegg som var representative for Hurtigruten.  
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Det er fire år siden TV-dokumentaren sendtes live på TV og det gjør at det er stor 

mulighet at mange av innleggene på Twitter er borte. En undersøkning har blitt gjort i 

forkant av studien og det viser seg at det fremdeles finnes ett stort antall innlegg igjen. 

Dette gjør at det blir mulig å studere. Utvalget er det sosiale medium som NRK brukte 

mest under tiden de produserte dokumentaren, de brukte Twitter til å kommunisere med 

publikum, informere og dele hva de skulle ønske. Det finnes derimot masse ulike innlegg 

og bilder lagt ut på flere andre sosiale medier men disse har blitt lagt bort og Twitter har 

blitt tatt frem som hovedmedium i denne studien.   

3.5.2 Validitet  

Studien ser på hvordan Norges image har blitt re-representert i to ulik medier derfor er 

det viktig å ha en kvalitativ innholdsanalyse for å kunne svare på dette. En kvalitativ 

innholdsanalyse er den beste metoden for å kunne svare på dette ettersom man går inn 

for å studere ett innhold i en spesielt utvalgt mengde data (Ekström og Larsson, 2011). 

Ettersom det er nettbaserte medium finns det en risk for att innlegg som har ligget ute 

tidligere har blitt tatt bort, i de tilfeller hvor den som har skrevet den ikke lengere vil ha 

det liggende ute. Dette skaper en lavere validitet ettersom ikke alla original innlegg ikke 

lengere finns tilgjengelig på nett.   

Det finnes også de innlegg som ikke er tilgjengelige, om forfatteren har valgt å ha 

sine innlegg privat for kun sine egne Twitter følgere. Validiteten øker når det blir tatt 

frem spesifikke hasjtagger på Twitter som NRK selv har satt, denne hasjtagg for denne 

studien er #minuttforminutt. Dette gjør att de innlegg som har denne hasjtaggen i seg 

alltid vil ha en relevans for det emnet. Derimot i ettertid har NRK produsert flere TV-

program som også har fått tittelen ”minutt for minutt”, dette har forårsaket at det har 

blitt skrevet Twitter innlegg markert med samme hasjtagg brukt for ”Hurtigruten, minutt 

for minutt”. Ved å ta frem kun innlegg som er skrevet i perioden 1 mai til 30 juni 

filtreres de relevante Twitter innlegg ut fra de andre.   

3.5.3 Reliabil i tet 

Når er studie har høy reliabilitet vil dette si at de resultat som har blitt tatt frem er 

troverdige og riktige (Ekström og Larsson, 2011). Studien har med hensikt å undersøke 

hvordan Norges image har blitt skapt av informasjonen formidlet via TV-dokumentaren 

”Hurtigruten, minutt for minutt”. De resultat som har blitt tatt frem representerer 

enkeltindivider egne synspunkter og refleksjoner etablert av TV-dokumentaren. Dette blir 



	  
29	  

så koblet til teorier angående image formasjon. For å skape en høyere reliabilitet ville 

vært å gå inn å studere hvordan respondenter reflekterer over de innlegg som har blitt 

skrevet for å så skape seg ett image av hvordan Norge er som destinasjon. Ettersom 

denne studien bare tar for seg avsenderens perspektiv på hva ett eventuelt image kan 

være synker reliabiliteten.  

3.5.4 Etiske problem  

Studien ser etter hvordan Norges image har blitt re-representert på Twitter og Trip 

Advisor, derfor vil det bli tatt frem ekte innlegg lagt inn på Twitter og Trip Advisor 

produsert av ekte mennesker. Disse personer har selv valgt å legge ut disse innlegg på 

offentlig plass men får ikke mulighet til å kunne avgjøre om de ønsker å ta del av studien 

eller ikke. Derfor kommer kun fornavn bli tatt frem og ikke etternavn, dette for å kunne 

beholde en viss anonymitet hos de som har skrevet innleggene. Det er ikke viktig for 

studien hvem som har skrevet innleggene men hva som er skrevet.  

3.6 Forskningsmetode 2 Intervju av Fokusgruppe 

Kvalitative intervjuer gjennomføres på flere ulike måter. Når det snakkes om intervju 

typer nevnes det for eksempel gruppeintervjuer der en fokusgruppe blir intervjuet. Det 

nevnes også personlige intervjuer der det intervjues en enkelt person (Ekström & 

Larsson, 2010). Denne metode har blitt tatt frem for å kunne se om dokumentaren 

fremdeles skaper det image i likhet som det gjorde når det ble sendt på TV. Resultatet av 

metoden har blitt sammenlignet med det material funnet i den kvalitative 

innholdsanalyse som er første del av metoden i denne studien.  

Denne form av metode går inn på dypet av en persons meninger og atferder, og 

det er da derfor mulig på ett høyere nivå kartlegge nøyaktige faktorer (Ekström og 

Larsson,2011). Det er derimot vanskelig å få en form for mettelse når man gjør intervju 

som metode. Det krever at man intervjuer nok respondenter for å få bra nok 

representativt svar. 

I denne studien er av metoden som blir brukt fokusgruppe intervjuer. Denne form 

for intervju innebærer at intervjuer har en samtale med mellom seks og ti personer 

samtidig. Hensikten med en slik form for intervju er å få frem en rik samling på 

synspunkter i gruppen med respondenter (Kvale og Brinkmann, 2014). Intervjuers 

oppgave er fremst å formidle ett tema som respondentene skal diskutere seg imellom og 

komme frem til enig og uenigheter (Kvale og Brinkmann, 2004).  
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I denne studien har fire fokusgrupper blitt intervjuet. To fokusgrupper har bestått 

av nordmenn og de to andre har bestått av svensker. Begge grupper har fått se klipp fra 

dokumentaren ”Hurtigruten, minutt for minutt”. De har så fått noen spørsmål angående 

de ulike følelsene de fikk når de observerte klippene. Målet med intervjuet er att 

fokusgruppene skal komme fram til felles synspunkter rundt de spørsmål som har blitt 

stilt.  

Det har blitt stilt ulike spørsmål til nordmenn kontra svenskene. Dette har blitt 

gjort for å få frem to ulike perspektiv av dokumentaren. De norske sine synspunkter 

kontra de svenske. Dette er viktig for å kunne se hvordan Norges image blir skapt 

utenfor Norges grenser. Sverige er Norges nærmeste nabo og svensker har ett allerede 

etablert bilde av hvordan de oppfatter Norge er, det er derfor inntresant å se hvordan 

responsen er ovenfor TV-dokumentaren ”Hurtigruten, minutt for minutt”. 

3.6.1 Populasjon og Utvalg 

Rekrutering av deltagere til fokusgruppeintervjuene har blitt gjennomfør på relativt like 

måter men med ulike forutsetninger. For den norske fokusgruppen har det til å aktivt 

blitt søkt opp personer som er bekjente i form av venner og familie av intervjuer som 

har sett TV-dokumentaren ”Hurtigruten, minutt for minutt”. Det har da blitt gjort ett 

snøballs-utvalg der disse personer har henvist videre til andre personer som er passelig 

for fokusgruppen (Ekström & Larsson, 2010). Fokusgruppe to vil bestå av svensker. 

Utvalget for denne gruppen har fungert på den måten at intervjuer har til å søkt opp 

personer som har sett eller hørt om TV-dokumentaren når det ble sendt på TV. Ettersom 

NRK og SVT har ett godt samarbeid sendte SVT også deler av dokumentaren som førte til 

at mange svensker fikk det med seg. Intervjuer har kontaktet bekjente i form av venner 

og medstudenter som har sett TV-dokumentaren og bedt om henvisning videre til 

personer som er passelig til fokusgruppen. Dette har da også foregått som ett snøballs-

utvalg (Ekström og Larsson, 2011). 

Når det gjelder alder og kjønn er dette irrelevant i forhold til hensikten med 

undersøkelsen. I en større studie med flere respondenter ville det være mulig å 

undersøke samsvar i forhold til kjønn og alder men denne studien kommer ikke til å 

foreta seg det.   
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3.6.2 Operasjonalisering 

De spørsmål som ble brukt som anvisninger og manual under fokusgruppene finnes i 

bilag 1. De spørsmål er kun utviklet med hensikt i å starte en diskusjon og for å få i gang 

samtale (Kvale og Brinkmann, 2004). Med studiens hensikt som utgangspunkt er det 

viktig at de spørsmål som er tatt frem reflekterer over innholdet som sendes i 

dokumentaren. Derfor har det blitt utviklet veldig åpne spørsmål som gir respondentene 

mulighet til å reflekter og diskutere. For at respondenter skal kunne reflektere over 

innholdet må de ha det fersk i minnet. Derfor har de blitt vist klipp før spørsmålene. De 

klipp som har blitt tatt frem er en sammenstilling av de beste klippene fra TV-

dokumentaren ”Hurtigruten, minutt for minutt”. Disse klipp har blitt funnet på 

Youtube.com og kan ses her: https://www.youtube.com/watch?v=1wr7dV0OWn0.  

Bilder fra dokumentaren finnes også i Bilag 3.  

3.7 Metode Diskusjon Intervju av Fokusgrupper 

I dette avsnittet vil i likhet med metode 1, denne metodens problem diskuteres i samsvar 

med validitet og reliabiliteten.  

3.7.1 Metodologiske Problem 

For å kunne undersøke hvordan TV-dokumentaren ”Hurtigruten, minutt for minutt” 

skaper ett forestilt image om Norge som destinasjon egner intervju seg som 

forskningsmetode. Denne form av metode går inn på dypet av en persons meninger og 

atferder, og det er da derfor mulig på ett høyere nivå kartlegge nøyaktige faktorer (Kvale 

og Brinkmann, 2004). Det er derimot vanskelig å få en form for mettelse når man gjør 

intervju som metode. Det krever at man intervjuer nok respondenter for å få bra nok 

representative svar. Denne studien er relativt liten og har gjort en avgrensning på fire 

fokusgrupper.  

Det kan finnes sterke personligheter i respondentgruppen, disse kan ofte ta stor 

plass framfor andre og man får ikke med hele gruppens meninger. Derfor har man ofte 

flere grupper for å kunne sammenligne svar og se om ulik kjemi påvirker utfallet av 

intervjuene. Det kan også være tilfeller hvor individer i gruppen ikke har noe bra kjemi i 

det hele tatt og ingen tar særlig ansvar for å holde i gang diskusjonen. Dette kan gjøre 

intervjuers jobb veldig vanskelig, og det er derfor viktig å være forberedt med en del 

ulike spørsmål som kan starte en diskusjon.   
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Under rekruteringen av personer til fokusgruppene kan det oppstå en hel del ulike 

problem. For det første er det problematisk å rekruttere det antall personer som krevers 

for å ha en representativ gruppe. Alle individer har jobb, skole eller andre planer som 

kommer i veien for hverandre, så må det å finnes en tid som passer alle intervjupersoner. 

Det krever mye planlegning for att alle personer kan på samme tid og plass. Deretter kan 

det alltid dukke opp noe i veien når intervjutiden er satt som hindrer att en eller to 

personer ikke kan møte opp på intervjuet allikevel. Denne studien har støtt på nettopp 

disse problem. Ettersom studien krever fokusgrupper fra både Norge og Sverige har 

dette vært spesielt vanskelig å planlegge. Under første fokusgruppen i Norge møtte bare 

tre av seks intervju personer opp noe som senker reliabiliteten i studien. Deretter har 

mange av intervjutidene blitt tvungne utsettes på grunn av stadige hindringer som har 

gjort att det ikke har vært mulig å gjennomføre intervjuene. Men det har til slutt blitt 

gjort de intervjuer som kreves for å kunne gjennomføre selve studien, selv om ikke alle 

fokusgrupper har hatt antall personer som krevdes. Hadde studien gått over en lengere 

periode hadde det finnes mulighet for å kunne erstatte de grupper som ikke nådde mål 

med nye grupper men det har ikke vært mulig i denne studien.  

I en større studie finnes det mulighet om det finnes ett budsjett eller finansiering å 

kjøpe inn en tjeneste som rekrutterer intervjupersoner til for eksempel fokusgrupper.    

3.7.2 Validitet  

Validitet defineres av Østbye et al. (2008) som at forskningen har lykkes fange teoretiske 

begrep med empirisk data. Det vil si att de spørsmål som stilles i intervjuene studerer og 

svarer på de problemstillinger som studien har. Ettersom hensikten med studien er å 

undersøke hvordan innholdet i dokumentaren ”Hurtigruten, minutt for minutt” har 

bidratt til å skape ett image av Norge hos konsumenten er det viktig at respondenter ikke 

blir påvirket av intervjuer. Derfor har intervjuer kun bidratt med spørsmål som skal sette 

i gang en form for diskusjon blant intervjupersoner. 

Denne studien vil ta frem fokusgrupper fra både Norge og Sverige. Men ettersom 

nordmenn sitter med forutsatte følelser om sitt eget land kommer det til å bli lagt størst 

vekt på de svenske fokusgruppene for å få best representative svar. Personer fra Sverige 

vil være mer upartiste og kunne svare mer kritisk til de spørsmål som vil bli stilt under 

gruppeintervjuet.  

Etter at respondentene i fokusgruppene har fått sett  utvalgte klipp vil det bli spurt 

spørsmål (Bilag 1) henvist til det de så og hvordan de følte, hva de tenkte på og andre 
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spontane tanker. Ettersom det er disse svar respondentene gir som er hensikten med 

studien vil dette gi studien styrke og høyere validitet. Åpne spørsmål som har blitt 

utviklet til denne studien gir også respondenter muligheter til å svare ut ifra hvordan de 

selv tolker spørsmålet. Dette gir en økt validitet ettersom intervjuer ikke er med på å 

påvirke svar.  

3.7.3 Reliabil i tet 

Når er studie har høy reliabilitet vil dette si at de resultat som har blitt tatt frem er 

troverdige og riktige (Ekström og Larsson, 2011). Med de metodologiske problemene 

som medfører synker reliabiliteten til studien. Ved problemet att ikke fokusgruppene blir 

komplette og representative synker reliabiliteten for den ønskede diskusjonen oppnås 

ikke. Studien har lykkes intervjuer to fokusgrupper av hver kategori, hvor de to 

kategoriene er nordmenn og svensker. Ved å ha to fokusgrupper av hver kategori øker 

reliabiliteten fordi det finnes mulighet å sammenligne resultat for å kunne se samsvar 

mellom de. Ved en større studie tas det inn flere fokusgrupper som gjør at samsvaret 

mellom gruppene blir høyere, som også øker reliabiliteten i studien.  

3.7.4 Etiske Problem  

Samme år som dokumentaren ”Hurtigruten, minutt for minutt” ble sendt på TV var også 

det året Norge opplevde ett av de største terrorangrep i sin historie. Nøyaktig en måned 

etter ”Hurtigruten, minutt for minutt” var ferdig var 22 juli og en mørk dag i Norges 

historie. I henhold til dette kan det være sårt for personer å bli påminnet denne 

sommeren i 2011 om de så hadde noen nære som ble påvirket av terrorangrepet. 

Derimot om man fokuserer på selve dokumentaren i seg selv og ikke legger noe mer 

vekt på hvilket år den ble produsert burde det ikke oppstå noen store problemer rundt 

emnet.  

Bortsett fra episoder som fant sted samme år som dokumentaren ble produsert 

finnes det ingen andre etiske problem angående produksjonsår. Spørsmål rettet til 

respondenter har ingenting med dem personlig, og det er full mulighet for de å kunne 

utrykke seg hvordan de vil. Det finnes derimot en mulighet for att respondentene ikke 

tør å utrykke seg helt fritt foran andre personer slik som det foregår i en intervjugruppe. 

Om det finnes noen sterke personligheter i gruppen kan andre være redde for å ta plass 

og prate for sine meninger.  
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Det kan også dukke opp andre etiske problem i fokusgrupper. Det kan være 

vanskelige spørsmål å diskutere avhengig av personer personlige trekk slik som rase, 

seksualitet eller religiøse synspunkter. Alle disse trekk kan gjøre emner vanskelige å 

diskutere for enkelt personer.  

Alle personer som har vært delaktige i denne studiens fokusgrupper har fått 

forklart hvordan de vil forbli anonyme. Altså vil ingen andre enn forskeren skal kunne 

vite hvilke individer som har deltatt. Men problem kan oppstå ettersom personene som 

har deltatt vet hvilke hverandre er. De er da altså ikke anonyme ovenfor hverandre.  

I denne studien kan ett sentralt etisk problem dukke opp, og det er i 

fokusgruppene som er med nordmenn. Det kan være tilfelle hvor en eller flere av 

respondentene ikke er etnisk norske men fra andre land. Dette kan skape problem hvis 

det er snakk om nasjonalisme og patriotisme i forhold til Norge. Under denne studien 

har det ikke blitt lagt vekt på hvordan Norges image har blitt skapt avhengig av hvor 

man kommer fra i verden men heller om hvordan personer reflekterer over innholdet i 

TV-dokumentaren ”Hurtigruten, minutt for minutt”.   

3.8 Enkelt Person Intervju 

Intervjuet med Thomas Hellum fra NRK kommer ikke til å være en del av metoden 

ettersom den ikke tilfører noe til forskningen. Intervjuet vil har blitt gjennomført av den 

grunn av å bygge opp en sterk bakgrunn til hva tanken bak dokumentaren var. Dette for 

å skape en oversiktlig forståelse over hva som var tanken bak til hva som ble ett av 

resultatene. Intervjuguiden med Thomas Hellum ligger i bilag 2. 

3.9 Studiens Validitet 

De ulike metodenes validitet har blitt diskutert i tidligere avsnitt av dette kapitelet men 

det er også viktig å se på studiens helhetlige validitet. Ved å bruke to ulike metoder som 

fokusgrupper og kvalitativ innholdsanalyse øker studiens validitet. Dette er fordi to 

metoder gir to ulike perspektiver på undersøkt emne. De to medium som er undersøkt i 

de kvalitative innholdsanalysene er såpass ulike hverandre att det skaper flere perspektiv. 

Til slutt ved å ta inn fokusgrupper å undersøke hvilke inntrykk og assosiasjoner TV-

dokumentaren skaper per dags dato gir studien en bred tidskontekst. Dette ved att 

innlegg skrevet fra Twitter er fra 2011, Trip Advisor innlegg har blitt skrevet når som 

helst og fokusgruppe svar gitt i 2015. Dette gir studien en bedre tyngde og troverdighet. 
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4  Resultat og Analyse 
Dette kapitel vil gi en oversikt over de resultat som har kommet inn fra de fokusgrupper 

som har blitt gjennomført i tillegg til de resultat kommet fra den kvalitative 

innholdsanalysen av Twitter og Trip Advisor. Først vil den retoriske situasjonen for 

studien bli analysert og tatt frem.  Det vil bli gjort en tematisk analyse for å se samsvar 

og mønster mellom de ulike resultat som har kommet frem. Etter den tematiske analysen 

har blitt gjennomført vil resultatet diskuteres i forhold til Hosany et al. (2006) skalaer om 

destinasjon image og personlighet.  

 

Under vises alle svar og innsamlet data i studien. 

Totalt fokusgrupper 4 

Totalt personer 15 

Totalt svenske fokusgrupper 2 

Totalt norske fokusgrupper 2 

Totalt personer i svenske fokusgrupper 8 

Totalt personer i norske fokusgruppene 7 

Totalt antall Twitter innlegg med hasjtaggen #minuttforminutt 

fra perioden 1 mai til 30 juli 2011 

224 

Totalt antall Trip Advisor innlegg skrevet om Hurtigruten som 

destinasjon 

55 

Figur 5: Totalt svar i antall 

4.1 Demografisk Fordeling av Resultat fra Fokusgrupper 

De svenske fokusgruppene bestod av fem kvinner og tre menn. I de norske 

fokusgruppene bestod av fire kvinner og tre menn. I de svenske fokusgruppene var det 

en alder av mellom 20-30 år. I de norske fokusgruppene var den ene gruppen mellom 

26-35 år og den andre gruppen mellom 50-65 år.  

4.2 Bortfall 

Innom de analyser og fokusgrupper som har blitt gjort i studien har det blitt noen ulike 

former for bortfall. I den ene norske fokusgruppen var det noen personer som ikke 

dukket opp til avtalt tid hvilket resulterte i at det bare ble tre personer i den ene 

fokusgruppen.  
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På de innlegg som ble funnet om ”Hurtigruten” på Trip Advisor så var noen av 

innleggene spørsmål om destinasjon og ikke en anmeldelse. Dette gjør at disse innlegg 

ikke kan brukes i studien. Det var tilfeller hvor visse innlegg også var skrevet på fransk, 

spansk og tysk. Disse innlegg hadde Trip Advisor lagt inn en funksjon slik at det var 

mulig å få oversatt språket til engelsk. Dessverre fungerer ikke alltid oversetteren 

optimalt og mye av språket forsvinner og med det også meningen med setningene. I de 

tilfeller hvor språket ikke gir mening har disse også blitt valgt bort.  

Til slutt blant de innlegg som var tilgjengelige fra Twitter med hasjtaggen 

#minuttforminutt i perioden 1 mai til 30 juli, var det innlegg blant disse som kun hadde 

bilder, eller reflekterte over andre ting som var irrelevant for denne studiens hensikt. 

Disse har også blitt valgt bort og vil ikke bli tatt med i analysen.  

4.3 Publikum som Agenter 

Som forklart i teori kapitelet tidligere i studien har det blitt lagt fokus på Gartners (1993) 

tredje form for agenter. Gartners (1993) tredje form for agenter handler om når ett 

individ får informasjon fra ulike selvstendige typer medier slik som dokumentarer, filmer 

eller TV-program også mass-media som handler om en spesifikk destinasjon. Camprubi 

et al. (2012) forklarer att agentene tar denne informasjonen og sprer den videre ved hjelp 

av ny teknologi som gir konsumenten mulighet til spre informasjon på en 

revolusjonerende måte sammenlignet med tiden før web 2.0 fantes. Ved å ta inn innlegg 

skrevet på Twitter om selve TV-dokumentaren ”Hurtigruten, minutt for minutt” tar 

denne studien frem akkurat denne typen av agenter. Disse agentenes budskap blir 

deretter studert. 

4.4 Presentasjon av Resultat 

I gjennomgangen av det resultat som har blitt tatt frem er det tydelig att det finnes to 

ulike perspektiv på Norge og Hurtigruten som destinasjon. De innlegg som har blitt 

skrevet på Twitter samt de svar som kom fram i fokusgruppen har en mye klarere 

relasjon til hverandre i forhold til de innlegg som er skrevet på Trip Advisor. Den største 

kontrasten er att de innlegg skrevet på Twitter og de svar kommet fra fokusgruppene 

fokuserer veldig mye på menneskene som er med på TV-dokumentaren sammen med 

den natur som vises. De innlegg skrevet på Trip Advisor fokuserer mer på Hurtigruten 

som opplevelse og diskuterer lite hvordan Norge blir opplevd som destinasjon heller 

hvordan båten er som attraksjon. De temaer som er tatt frem er de som forekommer 
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mest frekvent i de innlegg og svar som har blitt samlet inn til studien. Disse temaer vil så 

i neste kapitel bli diskutert i forhold til studiens problemstillinger og teorier for å så svare 

på hensikten til studien.  

4.5 Den Retoriske Situasjonen 

Før temaer og samsvar mellom metodene blir redegjort for er det viktig å forstå den 

retoriske situasjonen i studien. Den retoriske situasjonen tar som regel utgangspunkt i en 

konkret situasjon ”Någon försöker övertyga någon om något på ett visst sätt vid en 

bestämd tid och på en bestämd plats” (Ekström og Larsson, 2011, s.217). Ekström og 

Larsson (2011) forklarer at forankringen til det situasjonelle gjør at en analyse bør 

begynne å forklare den retoriske situasjonen. Når en retorisk situasjon skal beskrives 

stilles det fem spørsmål: 1. Hvem er det som forsøker å overtale? 2. Hvem er det man 

forsøker å overtale? 3. Hva er det man vil overtale om? 4. Hvilken kontekst skjer det i? 

Det vil si tid og plass. 5. Hvordan forsøker man å overtale? Som nevnt tidligere vil denne 

studien fokusere fremst på spørsmål tre og fem innom den retoriske situasjonen. Disse 

to spørsmål har blitt framhevet fordi det de som kan svare på studiens hensikt.  

4.5.1 Hvem er det som forsøker å overtale? 

Ekström og Larsson (2011) forklarer att i moderne medietekster prates det mer om 

avsender enn taler, av den grunn at det kan være alt fra en enkelt person til en gruppe 

eller organisasjon som ligger bak teksten som blir formidlet. I denne studien har hoved 

avsenderen vært de mennesker som har sett på TV-dokumentaren og formidlet sitt 

budskap på Twitter underveis. De innlegg skrevet på Trip Advisor er avsendere som 

består av enkelt personer som har vært og reist i Norge og skapt seg ett bilde og inntrykk 

av hvordan det er å oppleve denne destinasjon. En mer usynlig avsender i denne studien 

er de mennesker som er med i selve TV-dokumentaren ”Hurtigruten, minutt for minutt”, 

ved å vinke, skrive skilter og være tilstede er de også med på å være avsendere av ett 

budskap.  

4.5.2 Hvem er det man forsøker å overtale? 

Ekström og Larsson (2011) viser til den klassiske retoriske situasjonen hvor det er ett 

publikum som er den typiske mottageren av de budskap som blir formidlet. I nåtid 

snakkes det mer om hvilken målgruppe som blir publikum til det budskapet. I denne 
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studien er den største målgruppen potensielle turister til Norge. Disse turister kan oftest 

være internasjonale turister men også nordmenn som ønsker å feriere i sitt eget land. 

Derfor er målgruppen i denne retoriske situasjonen relativt bred. Alla individer som 

ønsker informasjon, spesielt fra Twitter og Trip Advisor kan selv velge å gå inn og ta del 

av de innlegg som finns tilgjengelig. Med Camprubi et al. (2012) teori om att det nå 

legges det opp informasjon på nettet enten om den er ønsket eller ikke. De individer 

som faller innom denne målgruppen er de som aktivt søker og tar del av denne 

informasjonen.   

4.5.3 Hva er det man vil overtale om? 

Hva er hensikten med å formidle de buskap som kommer frem i den retoriske 

situasjonen? (Ekström og Larsson, 2011). I denne studien er hensikten til de innlegg som 

er skrevet på Twitter og Trip Advisor og det innehold som er formidlet via TV-

dokumentaren ”Hurtigruten, minutt for minutt” å gi mottagere ett bilde av hvordan 

Norge som land og destinasjon er. Selve tanken bak TV-dokumentaren forteller Thomas 

Hellum (produsent av dokumentaren) at er å fortelle Norges historie og historien til 

Hurtigruten. Dette spørsmålet i den retoriske situasjonen er denne studiens sentrale 

spørsmål, knyttet sammen med hvordan man forsøker å overtale andre individer. Altså 

neste spørsmål innom den retoriske situasjonen. Hvilke konkrete temaer som kommer 

frem i de innlegg som er skrevet kommer etter den retoriske situasjonen har blitt 

redegjort.  

4.5.4 Hvilken kontekst skjer det i? Det vi l  si t id og plass.  

Tekster som produseres avleses i forhold til hvilken kulturkontekst sammen med en viss 

tidskontekst (Ekström og Larsson, 2011). Denne studiens retoriske situasjon har flere 

ulike tidsperioder. Disse tidsperioder omhandler en og samme kultur. De Twitter innlegg 

som er tatt frem har sin tids kontekst fra sommeren 2011 da TV-dokumentaren ble sendt 

live på TV. Innlegg skrevet på Trip Advisor viser en mye lengere tidskontekst hvor det 

finnes alt fra flere år gamle innlegg til nye innlegg skrevet i 2015. Og til slutt de svar tatt 

med fra fokusgrupper er i tidskonteksten våren 2015 hvor svar har blitt gitt ut ifra de 

påvirkninger som har kommet i ettertid av dokumentaren, disse påvirkninger kan være at 

personer i fokusgrupper har sett dokumentaren i en tidligere alder og utviklet en annen 

mening om dokumentaren over tid. Derfor har studien også søkt etter respondenter som 
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har sett TV-dokumentaren tidligere for å kunne se hvordan assosiasjonene og følelsene 

for dokumentaren er.   

Den plass kontekst som er aktuell for denne studiens retoriske situasjonen vil alltid 

være Norge og Hurtigruten, dette fordi de innlegg som er tatt frem er tatt frem spesifikt 

for denne plass og fokusgruppene har fått se bilder og klipp fra samme plass.   

4.5.5 Hvordan forsøker man å overtale? 

Ekström og Larsson (2011) forklarer at dette spørsmålet er hva den retoriske analysen 

faktisk skal svare på. De påpeker att det er bra om allerede i innledningen at det blir gjort 

en formening om hvordan avsenderen forsøker å overtale mottageren. Hvilken form av 

appell blir formidlet, er det Ethos, Logos eller Pathos? I denne undersøkelsen har det 

blitt brukt den form for retoriske appell som er rettet mot følelser eller fornuften til 

mottageren. I denne studiens retoriske situasjon kommer det fram att det blir i størst 

grad brukt den form av appell som sikter på mottagerens følelser. Denne form for appell 

kalles for Pathos som bygger på mottagerens positive og negative følelser slik som glede, 

medfølelse, munterhet, hat, avsky og opprørthet (Ekström og Larsson, 2011) Ved å 

beskrive vakre bilder, glade mennesker og fin musikk sikter man seg inn på mottagerens 

følelser rundt det man får formidlet. Det er deretter opp til mottageren og dens følelser 

om hvordan budskapet blir mottatt.  

4.6 Tematisk Analyse 

Når en tekst skal analyseres, i dette tilfellet Twitter innlegg, Trip Advisor innlegg og svar 

fra fokusgrupper, er det sentralt å undersøke hva tekstene faktisk handler om. Dette 

kalles for tekstens tema. Tekstens tema kan misforståes som tekstens emne, motiv eller 

handlingsforløp. Det er derimot ett mer abstrakt bestemmelse av hva teksten handler om 

på dypet (Østbye et al., 2013). Østbye et al. (2013) forklarer at når tekstens tema er mer 

abstrakt betyr dette at temaet ikke ligger direkte tilgjengelig på tekstens overflate, og det 

kreves en analytisk innsats for å kunne fastsette det. Analysen begynner med å studere 

teksten overflate, hva handler den om? Hvilke argument kommer fram? Hvilke 

skildringer kommer frem? Deretter går analysen dypere inn i teksten for å spikre de 

verdier skildringene har eller hva argumentene bygger på. Østbye et al. (2013) forklarer 

att en tekst sitt tema blir bestemt ut ifra den tolkning som blir gjort. De temaer som har 

blitt fastsatt i denne studien er derfor ut ifra den tolkning som har blitt gjennomført. Det 

finnes derfor mulighet for att en annen studie ville gjort en annen tolkning.  
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4.6.1 Nasjonal Stolthet 

Gjennom de svar kommet fra fokusgrupper og Twitter innlegg er det tydeligste mønster 

og tema som kommer frem att det norske folk som er med i TV-dokumentaren 

”Hurtigruten, minutt for minutt” fremstår som veldig stolte mennesker. De mennesker 

som har valgt å møte båten. Spesielt i de fokusgrupper som har blitt gjennomført har 

dette vært ett sentralt tema som har blitt diskutert. Både de norske fokusgruppene og de 

svenske fokusgruppene har lagt spesielt merke til dette i de klipp de har blitt vist. Samme 

tema kommer også igjen i de innlegg skrevet på Twitter, hvor det blir lagt stor vekt på 

hvordan mennesker dukker opp for å vinke til båten og være en del av TV-

dokumentaren. En stor del av TV-dokumentaren består av å vise det norske landskapet 

og mennesker, det er også derfor dette blir lagt ekstra merke til av respondenter.    

Vi såg ju Norge, fin sang till och, man blir stolt av å vara norsk da for att jag 

tror Norge nordmän är ganska stolte over sitt det där liksom så att dom vil – 

svensk fokusgruppe 

Sitat tatt ut av resultatet fra en av de svenske fokusgruppene hvor en respondent 

mener att når en nordmann ser Norge i TV-dokumentaren blir denne individ stolt av å 

være norsk. Respondenter påstår også att fordi nordmenn er ett stolt folkeslag og stolte 

over sitt land att det er derfor de velger å komme ned for å vise seg frem.  

Dette viser til at TV-dokumentaren formidler det norske folk som ett veldig stolt 

folkeslag. Ved att man får se bilder av mennesker som vinker og er glade nede på kaia 

begynner respondentene å lure på hvorfor de skulle ville gjøre denne handlingen, og 

stoltheten har kommet frem som svar for dette. I denne retoriske situasjonen kommer 

appellen Pathos veldig tydelig frem. Mottagere legger veldig merke til hvor glade 

mennesker er, at de vinker og virker stolte. Dette kommer også frem  i måten innlegg på 

Twitter er blitt skrevet hvor det er stor fokus på mennesker som vises på bildene. 

Avsendere forsøker å overtale mottageren om att nordmenn er glade, stolte og lykkelige 

mennesker. Dette kan relateres til Pathos, som er en appell som spiller på følelser som 

glede, lykke og medfølelse, og disse følelser oppstår når bildene fra TV-dokumentaren 

beskrives.  

Den norske stoltheten kommer lite frem i de innlegg som er skrevet på Trip 

Advisor. I disse innlegg blir det lagt mest vekt på hvordan selve båtturen oppfattes som 

destinasjon og attraksjon. Det kommer frem i visse innlegg hvordan nordmenn oppleves 

som i imøtekommende og veldig ivrige på å fortelle om sitt land og kultur. Dette gjør at 
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det er mulig å kunne se samsvar mellom hvilke bilder de som har reist i Norge har fått i 

forhold til det bildet som blir formidlet via TV-dokumentaren.  

It was nice meeting Norwegians locals who use the ship to travel like trains. 

I learned a lot from them about their country and they were very happy to 

tell me about it, proud nation – Trip Advisor 

4.6.2 Natur og Mil jø 

Den norske stoltheten er veldig knyttet til den natur og miljø som finnes i Norge. 

Respondentene i fokusgruppene setter veldig trykk på hvor vakkert og fint naturen blir 

fremstilt på de bilder og klipp de blir vist. Dette er noe som også veldig tydelig kommer 

frem både i Twitter innlegg og Trip Advisor innleggene.  

A thrilling, breathtaking view – Trip Advisor 

Avsendere beskriver landskapet de er vitne til med ord som fantastisk, vakkert, 

imponerende og norgesporno. Dette tema er noe som kommer frem i alle de resultat 

som er blitt samlet inn til studien. Innlegg fra Twitter, Trip Advisor og de svar fra 

fokusgruppene reflekterer veldig over hvor vakkert landskapet og naturen er både i TV-

dokumentaren men også på selve båtturen. Dette tema blir som forrige tema formidlet 

med den retoriske appellen Pathos, som spiller på personers følelser om emnet. Ved å 

bruke beskrivende ord som vakker og fantastisk, får respondenter reflektere over hva 

dette betyr for dem og for å gjøre dette må de kjenne på sine følelser. Dette gir 

mottagere en bilde av hvordan miljøet og naturen er i Norge. Ved å ta de ord som 

beskriver landskapet gir det potensielle turister ett bilde av hva som kan forventes når de 

reiser til en destinasjon.  

This 134-hour live broadcast of a cruise along Norwegian coast is total 

scenery porn + a great stunt – Twitter 

Det kommer frem ved flere tilfeller att TV-dokumentaren ”Hurtigruten, minutt for 

minutt” viser Norges landskap som en pornofilm. Når noe er pornografisk blir det sett 

på som seksuelt opphissende, i denne konteksten ser man vakkert landskap som vekker 

tydelige sterke følelser hos mottageren. Ved å beskrive landskapet som norgesporno 

setter det en ganske sterk følelse av hva man kan forvente seg av landskapet. Dette 
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beskriver også veldig sterkt hvilke følelser avsender har av hvordan Norges natur 

oppleves.  

4.6.3 Miljø Blant Lokale Mennesker 

I tillegg til det tema att mennesker som er med på TV-dokumentaren ”Hurtigruten, 

minutt for minutt” virker veldig stolte av sitt land og natur, kommer det frem ett ekstra 

tema hvor fokusgrupper og Twitter innlegg reflekterer over hvor mange mennesker som 

møter opp på kaia for å hilse og vinke til båten som kjører forbi.  

Fantastisk solnedgang over #Hustadvika med #hurtigruten 

#minuttforminutt. @Hurtigrutenlive Folkeliv langs hele leia. Herlig! - 

Twitter 

Dette formidler ett bilde om at det er bra lokalt miljø på de ulike stedene båten 

stopper på, der hvor mennesker har bestemt seg for å komme ned og være en del av det. 

Det gir ett bilde av ett åpent folk som inviterer inn individer med åpne armer. Ved å 

være en stor mengde mennesker som står sammen og har planlagt noe å vise frem 

sammen viser det til felleskap i samfunnet, hvilket viser til ett godt miljø. I likhet med 

tidligere temaer er dette også påvirket av den retoriske appell Pathos, hvor det spilles på 

avleserens følelser. Som de andre temaer på dette påvirket av hva de positive 

menneskene som har møtt opp for å hilse på båten utstråler. Dette viser også hvilken 

stor rolle disse mennesker har i å formidle budskapet til dokumentaren. Uten disse 

individer kunne det fått ett veldig annerledes utfall.  

4.6.4 Miljø Rundt Hurtigruten  

Det blir også lagt merke til av fokusgrupper alle de småbåter som også har tatt seg turen 

ut for å møte Hurtigruten. Dette er søster temaet til miljø blant lokale mennesker 

ettersom de to temaene bygger på samme prinsipp, nemlig att mennesker møter opp for 

å hilse på båten. Det er en felles enighet over alle grupper att det er veldig overraskende 

og imponerende att så mye mennesker valgte å ta en del av TV-dokumentaren.  

Det var väldigt mycket båtar, hela tiden, som gled runt den stora båten – 

svensk fokusgruppe 
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At båter kommer ut på vannet for å kjøre rundt Hurtigruten mens den kjører og 

filmer har også blitt lagt merke til i de innlegg som er skrevet på Twitter.  

Det ser ut som store mengder av ”stillehavsflåten” i Molde er på fjorden for 

å hilse - Twitter 

Det er tydelig att dette tema er noe som også er med på å skape ett godt miljø 

rundt TV-dokumentaren. Ved å møte opp og hilse på båten ikke bare på kaia men også i 

sine egne båter viser til att det norske folk fremstår som veldig entusiastiske og har lyst 

til å bidra med det de har mulighet til. Ved å møte opp med båter eller på kaia samles 

folket og står sammen for å vise seg frem.  

Dette blir møtt med både respekt og litt avskrekk fra respondenter i de ulike 

fokusgruppene. Det skaper også noe misforståelse ved att noen av gruppene begynner å 

tro att det alltid er slik når båten kommer inn til hver havn, og dette kan skape ett falskt 

inntrykk om det viser seg att det ikke stemmer om disse individer selv bestemmer seg for 

å ta turen. Dette temaet blir størst grad beskrevet av fokusgruppene i denne studien 

derfor kommer ikke noen tydelig retorisk appell frem, men det kan allikevel dra 

konklusjonen om att det blir brukt appellen Pathos også i dette temaet. Ved å linke dette 

temaet tilbake til temaet om nasjonal stolthet blir det formidlet på samme måte ved å 

spille på mottagerens følelser.   

4.6.5 Norgesreklame 

Under fokusgruppe intervjuene var alle gruppene overbeviste om at tanken bak TV-

dokumentaren var å lage en reklame for Norge og Hurtigruten. Gruppene var også 

overbeviste om at TV-dokumentaren hadde blitt markedsført veldig mye før 

produksjonen begynte, hvilket resulterte i att så mange individer møtte opp for å ta en 

del av dokumentaren. Dette tema kommer også opp i noen av innleggene skrevet på 

Twitter, hvor det kommer frem att dokumentaren er fantastisk flott og bra investering 

som Norgesreklame.  

Vakre bilder fra verdens vakreste land, og fantastisk reklame for Hurtigruten 

– Twitter 

Hvorfor dette kan relateres til reklame er fordi respondentene får ett veldig 

vakkert og fint bilde av hvordan Norge er. Det blir lagt vekt på at det ser ut som reklame 

fordi det alltid er fint vær og hvor mange mennesker som er ute for å hilse på båten når 
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den kjører forbi og dette er gjerne typisk når det gjelder reklamer for destinasjoner. 

Dette perspektivet er ikke representert i de innlegg tatt fra Trip Advisor, dette fordi disse 

innlegg har en annen tids kontekst enn Twitter innleggene og fokusgruppene. Derimot 

fikk en av fokusgruppene inntrykk av att TV-dokumentaren var for fin og formidlet noe 

som kan kalles for falsk reklame for Norge. Dette mente de med att personer som ser 

TV-dokumentaren fikk ett inntrykk av att det alltid er fint vær i Norge og det alltid finns 

folk som står nede og hilser på båten i hver havn, og att man da kom til å bli veldig 

skuffet om det skulle vise seg å ikke stemme hvilket er veldig sannsynlig.   

4.6.6 Avslappende Opplevelse 

Innleggene fra Trip Advisor har en klar kontrast fra de innlegg skrevet på Twitter og de 

svar tatt ut ifra fokusgrupper. Innleggene fra Trip Advisor har blitt skrevet av turister 

som har reist og opplevd Hurtigruten og Norge. Disse innlegg diskuterer derfor hvordan 

det er å reise til Norge som turist, hvordan maten oppleves, hvordan været er og også 

opplevelser som nordlys, selve båtturen og andre utflukter. Ett sentralt tema som ofte 

kommer frem i innleggene fra Trip Advisor beskriver hvordan båtturen er en av de mest 

avslappende og rolige ferie mange av de reisende har vært på i sitt liv. Mange reflekterer 

over hvor lite underholdning som finns om bord på båten gjør att hele opplevelsen blir 

veldig rolig og avslappende, det kommer også frem att opplevelsen vil passe bedre for 

voksne ettersom det finns lite eller ingen passelige aktiviteter for barn.  

Fantastic with sea, snow, mountains, Northern lights, cold, peace and 

relaxation, oh sooo relaxing – Trip Advisor   

Ettersom disse innlegg også reflekter over individenes tur i helhet beskriver disse 

også hvordan de opplever ikke bare Hurtigruten men også Norge. Med utsikt over 

vakker natur får respondentene slappe av uten stress fra hverdagen. Innleggene gir 

Norge som destinasjon ett veldig avslappet og behagelig bilde. Dette kan klart relateres 

til de temaer som har blitt funnet i innleggene fra Twitter i tillegg til de svar gitt fra 

fokusgruppen i studien, men setter det i ett annet perspektiv der individet har tatt med 

egne erfaringer i det budskapet de deler.   
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4.7 Sammendrag av Resultat 

Det har blitt funnet seks sentrale temaer i de resultater tatt frem i denne studien. Disse 

seks temaer er : nasjonal stolthet, natur og miljø, miljø blant lokale mennesker, miljø 

rundt Hurtigruten, Norgesreklame, og avslappende opplevelse. Disse temaer kan på hver 

sin måte relateres til hverandre men omfatter ulike ting.  

Det sjette og siste temaet er basert kun på Trip Advisor innlegg. Dette er fordi 

under innsamling av data kom det frem att de innlegg skrevet på Trip Advisor reflekter 

ikke over TV-dokumentaren ”Hurtigruten, minutt for minutt” men over båten som 

attraksjon og Norge som destinasjon. Dette gir studien ett annet perspektiv og kan 

derfor sammenlignes med de andre resultat som har kommet inn for å se om det kan 

dras relasjoner i mellom. 

I gjennomgåingen av resultatet har det blitt søkt etter hvilken form for retorisk 

appell som har blitt mest frekvent brukt i de innlegg som har blitt skrevet. Det er kun 

mulig å søke etter retoriske appeller i Twitter og Trip Advisor innleggene av den grunn 

att svar fra fokusgruppene blir gitt fra hvordan appell som kommer fra innholdet de får 

se i TV-dokumentaren. Altså hvordan TV-dokumentaren overtaler fokusgruppen til de 

inntrykk og assosiasjoner de får når de blir eksponert for det. I denne studien kommer 

det bare frem en form for retorisk appell. Denne appell form kalt for Pathos. Pathos 

appell form spiller på mottagerens følelser i målet om å overtale. TV-dokumentaren 

”Hurtigruten, minutt for minutt” vekker tydelige følelser hos sine mottagere, noe som 

gjør at denne appell form kommer frem veldig tydelig.  

I neste kapitel vil dette resultat bli koblet til de teorier som er tatt frem i studien. 
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5  Diskusjon 
Dette kapittel kobler sammen de svar og analyser som har blitt gjort med den teori som 

er tatt frem tidligere i studien. Det har blitt lagt mest vekt på å koble resultat og analyse 

sammen med Hosany et al. (2006) skalaer for destinasjon image og personlighet. Hosany 

et el. (2006) har tatt frem sine to skalaer om destinasjons image og personlighet (figur 2 

og 3) fra Aakers (1997) BPS (figur 1) skala, og anpasset den til destinasjoner.  Dette for å 

kunne se en kobling til sentral forskning om destinasjon image og personlighet. Hosany 

et al. (2006) sine skalaer tar frem menneskelige trekk for å beskrive en destinasjon image 

og personlighet. Disse menneskelige trekk beskriver ulike dimensjoner innom image og 

personlighet.  

Denne studien har funnet seks sentrale temaer i de innlegg som er blitt skrevet på 

Twitter og Trip Advisor, samt fra de svar som har blitt gitt under fokusgruppene. Det 

sjette temaet som er funnet i analysen fra denne studien er bare basert på de innlegg 

hentet fra Trip Advisor. Trip Advisor innleggene i denne studien er som forklart tidligere 

reflektert over avsenderens egne erfaringer med å dra til Norge og reise med 

Hurtigruten. Andre innlegg tatt frem i studien reflekterer over hva TV-dokumentaren 

”Hurtigruten, minutt for minutt” formidler.  

Til slutt vil dette kapitel se på hvordan publikum av TV-dokumentaren 

”Hurtigruten, minutt for minutt” har fungert som Gartners (2008) agenter og delt 

informasjon ut til de individer som ønsker å ta en del av det.  

5.1 Svar Relatert til Problemstillinger 

I denne delen av dette kapitelet vil det resultat som er tatt frem kobles til de 

problemstillinger som studien har. De temaer som er oppdaget vil bli plassert i forhold 

til den problemstilling de svarer best på. Som forklart tidligere i introduksjonen har de to 

første problemstillingene en klar relasjon til hverandre, hvilket også har resultert i relativt 

like svar. Det er først problemstilling tre som tar frem de svar som kan svare på 

hensikten til studien.  

5.1.1 Problemsti l l ing 1 

 Hvilke inntrykk og assosiasjoner av Norge blir skapt hos mottageren ut ifra 

den informasjon og budskap som blir formidlet om Norge fra TV-

dokumentaren ”Hurtigruten, minutt for minutt”? 



	  
47	  

For å kunne svare på denne problemstillingen har det først og fremst blitt gjort en 

tematisk analyse for å kunne se hvilke mønster og temaer som mest frekvent kommer 

frem i de innlegg skrevet på Twitter og Trip Advisor samt de svar som har kommet fra 

fokusgruppene. Det finnes en klar relasjon mellom de inntrykk i de innlegg fra Twitter 

og med de svar som har kommet fra fokusgrupper. Derimot har Trip Advisor 

innleggene fokusert med på hvilke inntrykk og assosiasjoner de får av selve opplevelsen 

fra attraksjonen. Dette gjør att inntrykket til de ulike respondentene har veldig ulike 

forutsetninger. Mens den ene gruppen kun har TV-dokumentaren å forholde seg til har 

den andre gruppen faktisk vært og opplevd selve destinasjonen.  

Som potensiell turist kan den informasjonen som er ønsket være ulik fra person til 

person. Derfor kan det sies at Norges image styrkes av att det finnes flere ulike 

perspektiv på hvilke inntrykk og assosiasjoner som har blitt skapt. Det finnes mulighet til 

å kunne gå inn å se på TV-dokumentaren ”Hurtigruten, minutt for minutt” og hvordan 

den representere Norge samt se hvordan ekte turister har opplevd samme turen. Dette 

gir potensielle turister en trygghet at det de kan forvente seg faktisk stemmer. 

Ved å se på de temaer som har kommet frem i resultatet er det mulig å se at de har 

klare relasjoner til hvilke assosiasjoner og inntrykk konsumentene har fått. TV-

dokumentaren viser at Norge gir inntrykk og assosiasjoner som ett meget vakkert og 

vennlig land. I likhet med svar på problemstilling to, fremstilles det norske folk som 

stolte og jordnære mennesker. Dette kommer veldig tydelig fram i de svar gitt av 

fokusgrupper i studien. I fokusgruppene diskuterer respondenter seg frem til hvordan 

følelser og inntrykk de får etter eksponering av TV-dokumentaren. I likhet med materiale 

samlet inn i den kvalitative studien hvor disse følelser og inntrykk kan gjenkjennes. Ved å 

kunne se likheter mellom det material som har blitt samlet inn er det mulig å påstå att 

TV-dokumentaren skaper like assosiasjoner den dag i dag som den gjorde i 2011.     

5.1.2 Problemsti l l ing 2 

Hvordan forstår og re-representerer tittere Norges image ut ifra den 

informasjon gitt fra TV-dokumentaren ”hurtigruten, minutt for minutt” 

online(via ulike medier) og offline(fra person til person)? 

For å kunne svare på denne problemstillingen har det blitt gjort kvalitativ retorisk 

innholdsanalyse av innlegg skrevet på Twitter og Trip Advisor, det har også blitt 

gjennomført en retorisk analyse for å kunne se hvordan Norges image har blitt re-
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representert i de ulike mediene tatt frem i denne studien. Det var fra starten planlagt att 

Trip Advisor skulle ha en større rolle men det har vist seg att de innlegg skrevet om 

Hurtigruten på Trip Advisor er mer skrevet om båten som attraksjon og det var ikke 

mange refleksjoner over båten i forhold til TV-dokumentaren. Derfor har det bare vært 

mulig å kunne se hvordan Norges image fra TV-dokumentaren ”Hurtigruten, minutt for 

minutt” har blitt forstått og re-representert på Twitter. For å kunne se hvordan Norges 

image blir forstått og re-representert offline(person til person) har fokusgrupper blitt 

brukt for å kunne svare på problemstillingen. Dette kan studeres ved å se hvordan 

fokusgruppen reflekterer og diskuterer de inntrykk som de får etter å ha sett de klipp 

som er valgt ut til studien.  

I de temaer funnet fra resultatene fra metodene viser til att respondenter forstår og 

re-representerer Norge som ett stolt land med vakker natur og landskap. Det norske folk 

fremstår som ett positivt folkeslag som engasjerer seg og vil vise seg frem. Dette gjør de 

ved å møte opp nede ved kaia for å hilse på båten, individer kommer ut med sine egne 

båter for å hilse på båten, og stiller opp med skilter, kostymer og annet for å vise frem 

sin by og sitt land. Den retoriske appell som konsekvent blir brukt gjennom innlegg for å 

kunne overtale mottageren er Pathos som spiller på mottagerens følelser. Denne appell 

kommer tydeligst frem hvor de fleste innlegg spiller på ulike følelser som TV-

dokumentaren formidler.  

5.1.3 Problemsti l l ing 3 

Hvordan kan Norges image beskrives fra de inntrykk og assosiasjoner skapt 

av TV-dokumentaren ”Hurtigruten, minutt for minutt”? 

For å kunne svare på denne problemstillingen har de svar tatt fra de to første 

problemstillingene blitt koblet tilbake til Hosany et al. (2006) skalaer for destinasjon 

image og personlighet.  

5.2 Svar Relatert til Hosany et al. (2006) Destinasjon Image og 
Personlighet Skala 

Denne delen av kapitelet kommer til å relatere svar til Hosany et al. (2006) skalaer for 

destinasjon image og personlighet. Dette er også for å få ett klarere svar i forhold til de 

problemstillinger som har blitt tatt frem i studien. De temaer som sentralt kommer frem 

i analysen viser til hvordan respondenter oppfatter den informasjon som blir formidlet 
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fra TV-dokumentaren. Med Hosany et al. (2006) skalaer for destinasjon image og 

personlighet som bakgrunn er det mulig å kunne gi en forklaring til hva Norges image og 

personlighet kan være forestilt og skapt av TV-dokumentaren ”Hurtigruten, minutt for 

minutt”.   

5.2.1 Norges Destinasjon Personlighet 

Innom Hosany et al. (2006) skala for destinasjon personlighet finnes det tre dimensjoner, 

oppriktighet, spenning og sinnsstemning. Disse dimensjoner beskriver hvordan en 

destinasjon blir oppfattet av ett individ. Oppfatningen blir beskrevet med menneskelige 

trekk som passer for de ulike dimensjonene. Slike trekk kan for eksempel være ærlig, 

som passer til oppriktighet dimensjonen eller utfordrerne som hører til dimensjonen for 

spenning og til slutt vennlig som passer til dimensjonen for sinnsstemning. For å kunne 

fastsette Norges personlighet ut ifra denne skala og det resultat som har blitt tatt frem 

må det kunne bli dratt en kobling mellom de temaer som har kommet frem i analysen 

med de ulike dimensjonene i Hosany et al. (2006) destinasjon personlighets skala.  

Temaet kommer opp som handler om nasjonal stolthet kan kobles til Norges 

personlighets dimensjon oppriktighet. Når mennesker stiller opp for å vise frem sitt land 

og viser stolthet av det kommer det frem en veldig ærlig og jordnær følelse. De bildene 

som vises på TV-dokumentaren har også blitt filmet live hvilket betyr att det også blir 

mer ærlig og oppriktig ettersom det ikke har blitt klipt eller manipulert. På denne måten 

oppnår Norge en jordnær følelse av oppriktighet og ærlighet. Dette blir reflektert både i 

Twitter innleggene, Trip Advisor innleggende og de svar som ble gitt under 

fokusgruppene. Derimot har de klipp vist til fokusgrupper i denne studien blitt klipt 

sammen og dette har vært med på å påvirke resultatet, hvor blant annet har blitt 

diskutert om det er en reklamefilm. 

I temaene som har kommet frem om natur og miljø fra Twitter og fokusgruppen 

og den avslappende opplevelsen som har blitt formidlet via Trip Advisor viser til Norges 

personlighets dimensjon spenning. Det kommer tydelig frem att det ikke skjer veldig 

mye spennende underveis både på TV-dokumentaren og i de innlegg skrevet på Trip 

Advisor. Derimot så formidles naturen som veldig vakker og fantastisk å se på. Dette gir 

Norges spenning ett bilde som avslappende men allikevel interessant.  

Det siste temaet som kommer fram mest frekvent i analysen viser til att både i de 

innlegg skrevet på Twitter og de svar kommet frem i fokusgrupper, snakker om TV-

dokumentaren ”Hurtigruten, minutt for minutt” som Norgesreklame. Det har blitt lagt 
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vekt på at TV-dokumentaren viser Norge fra sine beste sider. Alle mennesker som 

kommer ned på kaia for å vinke, den vakre naturen og alle båter som kommer ned for å 

møte Hurtigruten gir ett veldig idyllisk, romantisk og harmonisk følelse over det bildet 

som vises. Spesielt fokusgruppene er overbeviste om at det er en form for 

markedsføring for Norge nettopp fordi de bilder som vises er så perfekte og flotte. 

Dette temaet er ikke like lett å koble direkte til Hosany et al. (2006) destinasjons 

personlighets skala men passer best inn i den siste dimensjonen som går ut på hvilken 

sinnsstemning destinasjonen formidler. Ved å se på en TV-dokumentar som en reklame 

formidler den det budskapet som best representerer den siste dimensjonen i Hosany et 

al. (2006) skala. De menneskelige trekk som beskriver denne dimensjon er vennlig, 

familie orientert og sjarmerende. Ved å formidle Norge som en idyllisk, romantisk og 

harmonisk destinasjon passer dette som Norges personlighets sinnsstemning i denne 

studien.  

5.2.2 Norges Destinasjon Image 

Som forklart tidligere finnes det tre dimensjoner innom Hosany et al. (2006) skala for 

destinasjon image (figur 3), disse tre dimensjoner er påvirkende image, fysisk atmosfære 

og tilgjengelighet. Denne skalaen har i likhet med destinasjon personlighets skalaen 

menneskelige trekk som beskriver de ulike dimensjonene, som for eksempel att en 

destinasjon er stygg eller vakker, stille eller bråkete, vennlig eller kald. For å kunne 

fastsette Norges image skal de temaer som har blitt tatt frem i resultatet og analysen bli 

satt inn i Hosany et al. (2006) destinasjon image skala.  

Den første dimensjonen i Hosany et al. (2006) destinasjon image skala handler om 

påvirkende image. Under denne dimensjon letes det etter faktorer som kan være med på 

å påvirke hva slags bilde den potensielle turister har av en destinasjon. Som for eksempel 

att destinasjonen er vakker eller stygg, ubehagelig eller behagelig. Altså alle faktorer som 

kan påvirke hva turisten kan forvente seg av destinasjonen. I resultatet og analysen i 

denne studien kommer det tydelig frem to temaer som passer veldig bra inn i denne 

dimensjonen. Disse temaer er natur og miljø og avslappende opplevelse. Norges 

landskap blir beskrevet som meget vakkert i alle resultat som har blitt tatt frem i denne 

studien. I innlegg på Trip Advisor blir Hurtigruten også beskrevet som en veldig 

behagelig reise. Dette gir turister ett bilde av att Norge er en vakker og avslappende 

destinasjon å reise til.  
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Den neste dimensjonen i Hosany et al. (2006) destinasjon image skala er kalt fysisk 

atmosfære. Denne dimensjonen beskriver for den potensielle turisten hva slags 

atmosfære som kan forventes på en destinasjon. De menneskelige trekk som kan 

beskrive denne dimensjonen er trekk som stille eller bråkete, uskyldig eller syndig. I de 

temaer som kommer frem i analysen beskrives Norges atmosfære best i de innlegg 

skrevet på Trip Advisor om avslappende opplevelse. Gjennom en serie av innlegg 

skrevet om Hurtigruten som attraksjon og destinasjon på Trip Advisor blir det lagt stor 

vekt på hvor stille og avslappende båtturen er.  

Have never felt so well recovered in 6 days – Trip Advisor 

Dette beskriver Norges fysiske atmosfære som en veldig avslappende og stille 

destinasjon. De innlegg som er skrevet er som nevnt tidligere avsenderens helhet 

inntrykk av Norge som destinasjon og kan derfor dra denne konklusjonen.  

Den siste dimensjonen i Hosany et al. (2006) destinasjon image skala kalles 

tilgjengelighet. Denne dimensjonen beskriver det bildet en konsument har av hvor 

tilgjengelig ønskelig destinasjon er og hvor tilgjengelig lokal personer er på selve 

destinasjonen. Denne dimensjon har som sine søsken også menneskelige trekk som 

beskriver den. Disse trekk kan for eksempel være vennlig eller kaldt,  lett tilgjengelig eller 

isolert, interessant eller kjedelig. Gjennom de temaene som har blitt tatt frem i resultatet 

og analysen beskrives Norge som tilgjengelig på flere nivåer. I temaet nasjonal stolthet 

kommer det tydelig frem hvordan mennesker kommer ned for å hilse på Hurtigruten når 

den kjører forbi og produserer sitt program. Dette gjør att det norske folk virker 

tilgjengelig fordi de tar seg tid til å være med bare for å vinke til båten. I innleggene 

skrevet på Trip Advisor kommer det fram i visse att Hurtigruten har en god 

kommunikasjon med annen transport. Dette gir potensielle turister ett bilde av att 

destinasjonen er lett å reise til og dermed lett tilgjengelig, hvilket representerer denne 

dimensjon veldig bra. Dette kommer derimot ikke så sterk frem og har derfor ikke blitt 

tatt frem som ett tema i analysen.  

5.3 Diskusjon Koblet til Etiske Problem 

I forskningsdesign kapitelet har det blitt diskutert etiske problem som kan dukke opp 

under gjennomføring av metode. Ett av de etiske problemene som har blitt diskutert er 

att under samme sommer som NRK gjennomførte produksjonen av TV-dokumentaren 

”Hurtigruten, minutt for minutt” opplevde det norske folk ett terrorangrep. Det har blitt 
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diskutert i den etiske delen av studien er om dette kan gjøre at respondenter har dårlige 

minner forbundet med TV-dokumentaren.  

Dette har ikke skapt noen store problem for denne studien. Ingen av 

respondentene fra fokusgruppene har utrykket at de synes det er vanskelig å snakke om 

TV-dokumentaren i forhold til hvilket år den ble produsert.  

Overraskende nok har det kommet resultater om att TV-dokumentaren har bidratt 

til å spre glede blant all sorg som var under den tiden.  

Godt å få litt annen innputt enn massemord, terror og hevntanker sammen 

rørt med katastrofetenkning. - Twitter 

Dette viser til hvor stor glede dokumentaren sprer blant det norske folk, og får 

individer til å kjenne at det finns lys i enden av tunnelen. Disse innlegg er nok relatert til 

repriser av dokumentaren ettersom terrorangrepet og livesendingen av TV-dokumentaren 

ikke var under samme tidsperiode.  
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6  Konklusjon og Fremtidig Forskning 
Dette kapitel vil ta for seg konklusjonen for denne studien basert på resultat, analyse og 

diskusjons, samt ta frem forslag til fremtidig forskning. Deretter vil det bli redegjort for 

hvilke implikasjoner oppgaven kan ha for samfunnet, yrkesliv og arbeidsliv.  

6.1 Konklusjon 

Det er tatt frem tre problemstillinger for å svare på hensikten i denne studien. For å 

kunne svare på disse problemstillingene har to metoder blitt gjennomført. En kvalitativ 

innholdsanalyse av innlegg skrevet på Twitter og Trip Advisor og intervjuer med 

fokusgrupper som har fått se klipp fra TV-dokumentaren ”Hurtigruten, minutt for 

minutt”.  

 

• Hvordan forstår og re-representerer tittere Norges image ut ifra den 

informasjon gitt fra TV-dokumentaren ”hurtigruten, minutt for minutt” 

online(via ulike medier) og offline(fra person til person)? 

 

Respondenter av TV-dokumentaren ”Hurtigruten, minutt for minutt” forstår 

Norge som en stolt nasjon med mye vakker natur. Det norske folk oppleves som ett 

varmt og lykkelig folkeslag som engasjerer seg for å vise frem hva landet har å by på. 

Ved å fungere som agenter deler individer sine opplevelser og erfaringer på sosiale 

medier som Twitter og på reisesider som Trip Advisor. Når respondenter snakker 

sammen offline(person til person) kommer det frem diskusjoner om at TV-

dokumentaren fungerer som en form for reklamefilm for Norge, hvilket blir møtt med 

ulike syn. Både att dette kan være en veldig positiv faktor for Norge men også fungere 

som falsk reklame. Dette viser att TV-dokumentaren har faktorer som respondenter 

reagerer både positivt og negativt til, og kan resultere i skeptiske forestilte image om 

Norge som destinasjon. De innlegg tatt fra Trip Advisor er refleksjoner skrevet av 

individer som har vært i Norge og tatt Hurtigruten personlig. Disse skildringer som 

kommer frem i disse innlegg har en klar relasjon til de inntrykk som respondenter får fra 

å se på TV-dokumentaren hvilket stryker svar for hypotese 1: Informasjonen formidlet i 

TV-dokumentaren ”Hurtigruten, minutt for minutt” styrket nordmenn og internasjonale 

individers forstilte image om Norge.  
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• Hvilke inntrykk og assosiasjoner av Norge blir skapt hos mottageren ut ifra 

den informasjon og budskap som blir formidlet om Norge fra TV-

dokumentaren ”Hurtigruten, minutt for minutt”? 

 

Respondenter som har sett TV-dokumentaren ”Hurtigruten, minutt for minutt” 

reflekterer over flere ulike inntrykk og assosiasjoner. Skildret i de temaer som har 

kommet frem i analysen får respondentene inntrykk som for eksempel nasjonal stolthet 

fra de bilder som vises i dokumentaren. Norge blir ansett som ett veldig vakkert land 

med mye fin natur å by på. Atmosfæren antas være avslappende og behagelig. Det 

norske folk fremstår som jordnære ved å vise seg frem og delta i dokumentaren, dette 

gjør de ved å møte opp nede ved kaia og vinke til båten når den kjører forbi.  

 

• Hvordan kan Norges image beskrives fra de inntrykk og assosiasjoner skapt 

av TV-dokumentaren ”Hurtigruten, minutt for minutt”? 

 

Basert på temaer og teorier tatt frem i studien kan Norges image antas. Fra 

respondenter som har sett på TV-dokumentaren ”Hurtigruten, minutt for minutt” 

kommer det tydeligst frem att Norges blir ansett som ett vakkert land med vennlige 

beboere. Landet byr på mye natur og andre attraksjoner. Dette er også noe som blir 

oppdaget av de respondenter som har vært med i studiens fokusgrupper. Dette viser til 

at TV-dokumentaren representerer illustrerer dette bildet av Norge. Med Hosany et al. 

(2006) skalaer for destinasjon image og personlighet blir Norge som destinasjon sett på 

som ett oppriktig land, med en vennlig atmosfære som er innbydende. Potensielle 

turister kan forvente seg en avslappet ferie med vennlige mennesker rundt seg og vakker 

natur.  

6.2 Kritikk Mot Studien 

Ved å gjennomføre en liten studie er det vanskelig å fastsette en faktisk konklusjon. 

Studien har kun fokusert på ett perspektiv hvilket ikke rettferdiggjør det faktiske image 

som er forestilt om Norge. Det en langt større undersøkelse for å kunne undersøke 

hvordan Norges image faktisk er forestilt hos potensielle turister.  

De innlegg skrevet på Trip Advisor i studien reflekterer mer over Hurtigruten som 

attraksjon i Norge og fokuserer lite på Norge som destinasjon. I innleggene var det lagt 

fokus på for eksempel hvordan maten om bord båten var, hvordan lugarene opplevdes 
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og hvordan servicen fra ansatte på båten ble levert. Dette førte til att det var vanskelig å 

bruke disse innlegg for å svare på hensikten med studien. De har heller blitt brukt som 

ett annet perspektiv i studien.  

Studiens metoder fokuserer mest på hva som har blitt skrevet på Twitter og Trip 

Advisor og svarer derfor ikke på akkurat det studien søker etter. Det vil si att innleggene 

reflekterer ikke over Norges image men er med på å bidra til å formidle det ut til 

potensielle turister. Av denne grunn har derfor blitt gjort en retorisk analyse av de 

innlegg tatt med for å kunne dra en konklusjon. I en større studie ville det vært mulig å 

intervjue flere personer eller gjøre en surveyundersøkelse og det hadde gitt en større 

mulighet for å gjøre en generalisering om hva Norges image oppfattes å være blant 

respondenter.  

Studien bruker Hosany et al. (2006) skalaer for destinasjon image og personlighet 

som grunn i konklusjon og svar. Disse skalaer beskriver destinasjoners personlighet og 

image ved hjelp av menneskelige trekk. Disse trekk er vanskelig å kjenne igjen i innlegg 

skrevet av individer. Det kreves derfor att en analyse av tekster setter innlegg inn i riktig 

skala og dimensjon, hvilket i denne studien var utfordrerne ved visse innlegg.  

Til slutt har studien valgt å fokusere på Norges image selv om teorien i studien 

relaterer både til image og personlighet. Dette fordi forskning viser att disse to går hånd i 

hånd men har ikke noe større rolle enn det i denne studien.  

6.3 Fremtidig Forskning 

Denne delen av dette kapitelet kommer til å diskutere muligheter for fremtidig forskning 

relatert til hva denne studien har undersøkt.  

Denne studien har potensiale til å bli utvidet i stor grad. For å få ett bedre bilde av 

hvordan Norges image blir oppfattet av potensielle turister, ville det vært fordelaktig å 

studere hva flere nasjoners bilde av Norge er. Denne studien tar bare for seg hvilken syn 

nordmenn og svensker har på Norges image er, og det ville vært interessant å se om 

dette samsvarer over flere nasjoner.  

Vinkelen på denne forskningen har blitt basert på TV-dokumentaren ”Hurtigruten, 

minutt for minutt” og gir kun ett perspektiv av hvordan Norges image kan ha blitt 

formidlet. Det skulle være interessant å se hvordan Norges image er forestilt bare ut ifra 

landet som destinasjon. Ved å gå inn å se på representasjonen av landet i skildringer 

skrevet på sosiale medier og reiseguider, deretter sammenlignet disse resultater med en 

surveyundersøkelse blant flere nasjoner for å se om det har noe samsvar. 
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Land som England og USA har begynt å tenkte på produksjon av samme type TV-

program som NRK og skal også bruke ”Sakte TV” sjangeren. Dette er veldig interessant i 

forhold til att dokumentaren ikke er som de klassiske TV-program som blir produsert i 

flere land. For fremtidig forskning hadde det vært interessant å se hvordan reaksjoner på 

samme type program blir fra USA og England og se om det har noen form for samsvar 

med den responsen som ”Hurtigruten, minutt for minutt” fikk. Det hadde også vært 

interessant å se hvorfor akkurat denne typen av TV-program blir adoptert og produsert 

av flere land.  

Til slutt som ett forslag til fremtidig forskning er å gå inn og se på hvordan effekt 

TV-dokumentaren ”Hurtigruten, minutt for minutt” har på respondenter. Dette krever 

psykologisk og kognitiv forståelse av hva som skjer når en respondent mottar ett 

budskap. Dette vil gi en mulighet til å få en forståelse av hvorfor selve innholdet i TV-

dokumentaren eventuelt skaper ett image hos respondenter. Denne studien har vært 

veldig forsiktig med å påstå att noe har hatt en form for effekt hos respondenter 

ettersom dette krever veldig stor forståelse av nettopp psykologi og når noe skjer 

kognitivt.  

6.4 Implikasjoner for Samfunnet og Arbeids/Yrkesliv 

Denne studien er såpass liten og fokuserer kun på hvordan Norges image kan bli skapt 

av TV-dokumentaren ”hurtigruten, minutt for minutt”. Det finnes ingen mulighet å 

kunne si att dette alene skaper ett image for Norge, derfor att det finnes mange faktorer 

som er med på å skape ett image for ett land. For eksempel kultur, politikk og geografisk 

beliggenhet. Alle disse faktorer er med på å påvirke ett forestilt image av ett land.  

Det går derimot å ta lærdom fra hvilken suksess TV-dokumentaren hadde i å 

formidle ett positivt bilde av hvordan Norge oppleves som destinasjon. Med den store 

responsen som har kommer fra både nordmenn og internasjonalt tyder på att NRK har 

produsert noe av høy kvalitet.  

Resultatet fra studien viser att TV-dokumentaren har hjulpet til med å skape ett 

bilde for potensielle turister til Norge. Dette kan bidra med å øke turisme til landet og gi 

Norge ett godt rykte internasjonalt. 

For samfunnet i Norge kan studien bidra til å gi en forståelse av hvor viktig det er 

å formidle hva Norge har å by på ut til potensielle turister. Ved å gi turister ett bra image 

av Norge vil eventuelt turismen og interessen for Norge øke og dette vil igjen gi landet 

bedre økonomi og som nevnt ovenfor rykte blant andre land.  
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For Hurtigruten har TV-dokumentaren hjulpet med å øke interessen hos 

respondenter. Dokumentaren har også gitt de som ikke har mulighet til å selv ta turen til 

å føle som de kan være en del av det også.  
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Bilag 1 

Intervjuspørsmål for den svenske fokusgruppen 

Etter å ha vist klipp fra TV-dokumentaren ”Hurtigruten, minutt for minutt” og 

respondentene har fått lest opp sine formelle rettigheter til å være anonyme og at de har 

rett til å avbryte intervjuet når som helst ble disse spørsmål stilt med hensikt av å skape 

diskusjon mellom individer i gruppen.  

• Vekket dette klippet noen tanker hos dere? 

• Hvilken følelse fikk dere av det klippet dere fikk se? 

• Kan dere beskrive det dere så?  

• Var det noe spesielt dere la merke til? 

• Hvordan synes dere Norge blir representert i det klippet dere fikk se? 

• Om dette ble gjort i Sverige, tror dere dere hadde fått en annen følelse av 

det? 

• Hva tror dere tanken bak programmet var? 

• Noen andre tanker dere har rundt det klippet dere fikk se? 

Intervjuspørsmål for den norske fokusgruppen 

Etter å ha vist klipp fra TV-dokumentaren ”Hurtigruten, minutt for minutt” og 

respondentene har fått lest opp sine formelle rettigheter til å være anonyme og at de har 

rett til å avbryte intervjuet når som helst ble disse spørsmål stilt med hensikt av å skape 

diskusjon mellom individer i gruppen.  

• Vekket dette klippet noen tanker hos dere? 

• Hvilken følelse fikk dere av det klippet dere fikk se? 

• Kan dere beskrive det dere så? 

• Var det noe spesielt dere la merke til? 

• Hvordan synes dere Norge blir representert i det klippet dere fikk se? 

• Hva tror dere tanken bak programmet var? 

• Noen andre tanker dere har rundt det klippet dere fikk se? 
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Bilag 2 

Intervjuguide for intervju med Thomas Hellum NRK 

Intervjuguiden ble brukt som retningslinjer i intervjuet med Thomas Hellum. I 

gjennomføring av intervju er det viktig å kunne anpasse spørsmål ut ifra den samtalen 

som pågår.  

• Kan du fortelle litt om deg selv og hva du jobber med? 

• Kan du fortelle litt om hvordan dere kom til å produsere dette TV-

programmet? (”Hurtigruten, minutt for minutt”) 

• Hadde dere noen tanker om hva dere ville programmet skulle formidle før 

dere begynte å produsere? 

• Var det viktig for deg hvordan Norge ble fremstilt i TV-programmet? 

• Hvordan reagerer du på all den respons som har kommet i ettertid? Både 

fra Norge og internasjonalt? 

• Hva er ditt beste minne fra de dagene dere var om bord båten og filmet? 

• Når du hører at England også skal lage sitt eget ”Slow TV” program, hva 

tenker du da? 

• Hva tror du TV-programmet har gjort for turismen til Norge? 

• Hva tror du TV-programmet har gjort for hvordan Norge blir sett på 

internasjonalt? 

• Har du noe mer du vil tillegge? 
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Bilag 3 

Bilder fra TV-dokumentaren ”Hurtigruten, minutt for minutt” 

Alle bilder er hentet den 26.05.2015 fra: 
http://nl.nrk.no/nyemedier/marked/slowtv/Hurtigruten%20minutt%20for%20minutt
/
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