
 
 

ATT BYGGA EN DESTINATIONS 
VARUMÄRKE 

      – EN STUDIE OM HUR DESTINATION 
MARKETING ORGANIZATIONS  
ANVÄNDER SOCIALA MEDIER 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
2018: VT2018KF04 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Examensarbete – Kandidat 

Företagsekonomi 
 

Emelie Borg 
Evelina Pettersson Bråthe 

 

 



 

I 

Svensk titel: Att bygga en destinations varumärke – en studie om hur Destination Marketing 
Organizations använder sociala medier 
 
Engelsk titel: To build a destination brand – a study about how Destination Marketing 
Organizations utilize social media 
 
Utgivningsår: 2018 
 
Författare: Emelie Borg och Evelina Pettersson Bråthe 
 
Handledare: Helgi-Valur Fridriksson 
 
 
Abstract 
Never before has it been as important for destinations to use social media in a strategic and 
efficient manner. The digital change has made it possible for brands’ social media followers 
to express, exchange and share their opinions about the brand to others. This way of 
exchanging information is called Electronic Word of Mouth (eWOM). 
A gap in the existing literature is research that explains how social media and eWOM are 
strategically used in brand building of destinations. The purpose of the study is to describe 
how Destination Marketing Organizations (DMO´s) in Sweden use social media and eWOM 
as a tool for building the destination brand. The study has a qualitative research strategy and 
the data has been collected from semi-structured interviews and documents from the DMO´s 
Visit Sweden and Visit Varberg. The conclusion of the study is that both of the DMO´s utilize 
several different types of social media in order to obtain knowledge about, inspire and engage 
their target groups and build their brands. Both of the DMO´s believe that working with 
independent ambassadors is a genuine way to build the brand of the destination and spread the 
brand message through eWOM through social media. What separates them from each other is 
their strategic work regarding social media. This, since Visit Sweden has developed a digital 
strategy to build the brand of Sweden using social media. The study is made in swedish. 
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Sammanfattning 
Aldrig tidigare har det varit så viktigt för destinationer att på ett strategiskt och effektivt sätt 
använda sig av sociala medier. Den digitala förändringen har gjort det möjligt för ett 
varumärkes följare på sociala medier att uttrycka, utbyta och dela tankar samt åsikter om 
varumärket med andra. Detta sätt att utbyta information kallas Electronic Word of Mouth 
(eWOM). Ett gap i den befintliga litteraturen är forskning som förklarar hur de sociala 
medierna och eWOM används strategiskt vid varumärkesbyggande av destinationer. 
Syftet med studien är att beskriva hur Destination Marketing Organizations i Sverige 
använder sociala medier samt eWOM som ett verktyg för att bygga destinationens varumärke. 
Studien är gjord med en kvalitativ forskningsstrategi och empiri har samlats in via semi-
strukturerade intervjuer och dokument som datakälla från DMO:erna Visit Sweden samt Visit 
Varberg. Studiens slutsats är att båda DMO:erna arbetar med flera olika sociala medier i syfte 
att skapa kunskap om, inspirera och engagera sina målgrupper för att bygga sina varumärken. 
De båda anser att arbete med oberoende ambassadörer är ett genuint sätt att bygga 
destinationens varumärke samt sprida det på sociala medier. Det som skiljer dem åt vad gäller 
arbetet med sociala medier är att det enbart är Visit Sweden som utvecklat en digital strategi 
för att på så vis strategiskt kunna bygga sitt varumärke med hjälp av den. Uppsatsen är 
skriven på svenska. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nyckelord: Destination, varumärke, sociala medier, electronic word of mouth, strategi 
 



 

III 

Innehållsförteckning 
1	 Inledning ..................................................................................................................................... 1	

1.1	 Bakgrund .................................................................................................................................... 1	
1.2	 Problemdiskussion ..................................................................................................................... 1	
1.3	 Syfte ........................................................................................................................................... 2	

2	 Metod ......................................................................................................................................... 3	
2.1	 Val av metod .............................................................................................................................. 3	
2.2	 Val av empiri .............................................................................................................................. 3	

2.2.1	 Urvalsprocessen .................................................................................................................. 3	
2.2.2	 Semi-strukturerade intervjuer ............................................................................................. 4	
2.2.3	 Dokument som datakälla .................................................................................................... 4	

2.3	 Metodreflektion .......................................................................................................................... 5	
2.3.1	 Metodkritik ......................................................................................................................... 5	
2.3.2	 Källkritik ............................................................................................................................. 5	
2.3.3	 Etiska åtgärder .................................................................................................................... 6	
2.3.4	 Studiens trovärdighet .......................................................................................................... 6	

3	 Teoretisk referensram ................................................................................................................. 8	
3.1	 Strategier .................................................................................................................................... 8	

3.1.1	 Marknadsstrategi ................................................................................................................ 8	
3.1.2	 Differentierings- och positioneringsstrategi ....................................................................... 8	
3.1.3	 Digital strategi .................................................................................................................... 9	
3.1.4	 Summering - Strategier ....................................................................................................... 9	

3.2	 Varumärke .................................................................................................................................. 9	
3.2.1	 Summering - Varumärke .................................................................................................. 10	

3.3	 Sociala medier .......................................................................................................................... 10	
3.3.1	 Summering - Sociala medier ............................................................................................ 11	

3.4	 Electronic Word of Mouth ....................................................................................................... 11	
3.4.1	 Summering – Electronic Word of Mouth ......................................................................... 12	

3.5	 Summering - Teorier ................................................................................................................ 12	
4	 Empiri ....................................................................................................................................... 13	

4.1	 Företagsbeskrivning ................................................................................................................. 13	
4.2	 Strategier .................................................................................................................................. 13	

4.2.1	 Digital strategi .................................................................................................................. 13	
4.2.2	 Strategier för att nå sin målgrupp ..................................................................................... 14	
4.2.3	 Differentierings- och positioneringsstrategier .................................................................. 15	

4.3	 Sociala medier .......................................................................................................................... 16	
4.3.1	 Mål för de sociala medierna ............................................................................................. 16	
4.3.2	 Olika sociala mediers syften ............................................................................................. 17	
4.3.3	 Sociala medier och varumärket ........................................................................................ 18	
4.3.4	 Ambassadörer ................................................................................................................... 18	

4.4	 Electronic Word of Mouth ....................................................................................................... 19	
5	 Analys och Diskussion ............................................................................................................. 20	

5.1	 Strategier .................................................................................................................................. 20	
5.2	 Varumärket .............................................................................................................................. 22	
5.3	 Sociala medier .......................................................................................................................... 23	
5.4	 Electronic Word of Mouth ....................................................................................................... 24	

6	 Slutsatser .................................................................................................................................. 26	
6.1	 Vidare forskning ...................................................................................................................... 27	

7	 Referenser ................................................................................................................................. 28	
8	 Bilagor ...................................................................................................................................... 31	
 



 

 1 

1 Inledning 

1.1 Bakgrund 
Under 2017 besökte vi båda som skriver denna uppsats Sri Lanka för första gången och 
började därmed diskutera hur det kom sig att vi båda blivit sugna på att åka just dit då vi ett 
halvår tidigare knappt visste någonting om landet. Under diskussionen insåg vi att vi blivit 
väldigt influerade av bilder, kommentarer och blogginlägg som människor vi följer på sociala 
medier publicerat om destinationen. Vi hade via de sociala medierna fått ett så pass gott 
intryck att vi knappt ens övervägde andra destinationer att resa till. Detta fick oss att fundera 
kring hur destinationer kan använda sociala medier för att locka resenärer och bygga ett 
varumärke som attraherar människor att faktiskt åka dit och sedan rekommendera det till 
andra. 
 
Enligt Pike (2011) kommer en människa, trots det stora utbud som finns av destinationer, 
enbart överväga två till sex destinationer vid val av resmål. Vidare menar Pike (2011) att 
marknadsföring och kunskap kring hur en lockar resenärer idag är av stor betydelse för att inte 
försvinna bland andra destinationer. I början av 1990-talet skedde en tillväxt av initiativ till att 
bygga destinationers varumärken och organisationer som skulle ha detta som huvudfokus 
började etableras (Pike 2011). Dessa organisationer har kommit att kallas Destination 
marketing Organizations (DMO) och har som syfte att locka resenärer med attraktiva attribut 
för att besöka just deras destination (Pike 2011). 
 
I början av 2018 passerade antalet internetanvändare i världen fyra miljarder vilket innebär att 
mer än hälften av jordens befolkning är uppkopplade mot internet (Kemp 2018). Även antalet 
användare på sociala medier ökar dagligen med ca 1 miljon nya användare, och har gjort det 
de senaste 12 månaderna (Kemp 2018). Organisationer som vill föra en konversation med sin 
målgrupp har i och med de sociala mediernas framväxt blivit tvungna att byta riktning och 
plats för sin kommunikation från att enbart befinna sig på traditionella medier till att även 
befinna sig på de digitala medierna (Lidman 2016). För att lyckas bygga ett starkt och 
differentierat destinationsvarumärke har det därmed blivit viktigt att ta till vara på de sociala 
mediernas kraft (Parlov, Perkov & Sičaja 2016). 

1.2 Problemdiskussion 
Enligt Hays, Page & Buhalis (2013) har organisationer idag stor nytta av att vara innovativa 
samt kreativa vad gäller deras sociala medier då detta hjälper dem att urskilja sig från 
konkurrenter. Zeng och Gerritsen (2014) hävdar att sociala medier idag är den mest effektiva 
kanalen för marknadsföring om den används strategiskt. West, Ford och Ibrahim (2015) 
argumenterar även för vikten av att utforma strategier kring varumärken. Detta då varumärken 
ger en grundlig förståelse för vad organisationen i fråga innebär och kommunicerar värdefull 
information till varumärkets målgrupp.  
Att utforma en strategi för sitt varumärke är enligt West, Ford och Ibrahim (2015) ett sätt för 
organisationer att bygga en meningsfull relation med målgruppen. Vidare menar West, Ford 
och Ibrahim (2015) att ett varumärke består av en komplex uppsättning perceptuella 
komponenter utifrån en konsuments sinne och att det kan vara svårt för företag att lyckas få 
dessa komponenter att uppfattas rätt (West, Ford & Ibrahim 2015) men de är viktiga att dra 
nytta av (Kapferer 2012). Ytterligare problematik är att minsta lilla steg som en organisation 
tar kan ha inverkan på dess målgrupp och deras uppfattning av varumärket vilket gör 
utformningen av varumärkesstrategin betydelsefull (West, Ford & Ibrahim 2015). 
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För att organisationer idag skall nå fram genom mediebruset till sin målgrupp krävs det att de 
lär sig mer om sin målgrupp samt skapar förståelse för de sociala medierna och på så vis 
försöker se ett samband mellan dem (West, Ford & Ibrahim 2015). Sociala medier omfattar 
många olika typer av kanaler så som Facebook, Youtube, Instagram och Pinterest (Zeng & 
Gerritsen 2014) vilket gör att organisationer kan rikta budskapet mot en specifik målgrupp 
genom att strategiskt välja kanal (Lidman 2016). Organisationer kan ha svårt att förstå sociala 
medier som ett verktyg för marknadsföring och utformning av varumärke och när 
organisationer inte tar de sociala medierna på allvar och försummar dess potential lyser det 
lätt igenom menar Hays, Page och Buhalis (2013). 
 
Framväxten av ny teknik och den ständiga förändring som sker i det sociala medielandskapet 
har gjort det möjligt för ett varumärkes följare på sociala medier att mer fritt uttrycka, utbyta 
och dela tankar samt åsikter om varumärket med andra (Choi, Thoeni & Kroff 2018). Detta 
sätt att uttrycka sig och utbyta åsikter på kallas, med ett samlat begrepp, Electronic Word of 
Mouth (eWOM) och har kommit att bli en naturlig förlängning av det traditionella begreppet 
Word of Mouth (WOM) (Kudeshia & Kumar 2017). WOM är det verbala utbyte av positiv 
eller negativ information som sker mellan åtminstone två människor kring en specifik produkt 
eller tjänst (Haywood 1989). Att förstå hur en kan uppmuntra till positiv WOM samt, idag 
även, eWOM och hantera de informationsutbyten som skapas samt florerar kring varumärket 
är betydande för organisationer (Choi, Thoeni & Kroff 2018). 
 
Organisationer som ansvarar för att marknadsföra en destination och dess varumärke kallas 
för Destination Marketing Organizations (DMO) och är en mycket kritisk del av ett lands eller 
en plats turistnäring (Blain, Levy & Ritchie 2005). 
Det har aldrig tidigare varit så viktigt för destinationer att på ett strategiskt och effektivt sätt 
använda sig av sociala medier i sin integrerade marknadskommunikation (Parlov, Perkov & 
Sičaja 2016; Zeng & Gerritsen 2014). Trots detta är det många organisationer som inte tar 
tillvara på de möjligheter som de sociala medierna ger och på så vis missar ett väsentligt och 
betydelsefullt verktyg som hjälper dem att interagera med och engagera målgruppen i fråga 
(Knudsen & Kjølen 2011). Då dagens turister, som letar efter nya ställen att besöka, föredrar 
att få information genom sociala medier är det viktigt att DMO:er anpassar sig till den 
ständigt föränderliga verkligheten (Roque & Raposo 2015). 
 
Ett gap i den befintliga litteraturen är forskning som beskriver hur de sociala medierna bör 
användas rent strategiskt (Felix, Rauschnabel & Hinsch 2017). Mer specifikt saknas även 
forskning om hur DMO:er i Sverige bygger sitt varumärke med hjälp av sociala medier och 
eWOM. Vi skall därför studera hur DMO:er i Sverige kan bygga destinationens varumärke 
och göra det attraktivt med hjälp av de sociala medierna och eWOM. 

1.3 Syfte 
Syftet med studien är att beskriva hur Destination Marketing Organizations i Sverige 
använder sociala medier samt Electronic Word of Mouth som ett verktyg för att bygga sitt 
varumärke. 
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2      Metod 
I kommande del redogörs den metod vi valt för att genomföra vår studie, vi redogör för vilket 
tillvägagångssätt vi haft samt varför. Vi beskriver även hur vi arbetat med källkritik och etiska 
åtgärder. Studiens syfte var att beskriva hur Destination Marketing Organizations i Sverige 
använder sig av sociala medier samt Electronic Word of Mouth som ett verktyg för att bygga 
sitt varumärke. 

2.1  Val av metod 
Det finns två skilda undersökningsmetoder vid företagsekonomisk forskning och dessa två är 
kvantitativ samt kvalitativ metod (Bryman & Bell 2017). En kvalitativ metod eftersträvar 
förståelse av verkligheten medan den kvantitativa eftersträvar att förklara den (Bryman & Bell 
2017). 
Då vi var intresserade av att skapa djupare förståelse för verkligheten samt det valda området 
ansåg vi att en kvalitativ studie var bäst lämpad. Enligt författarna är det nödvändigt att 
använda sig av en kvalitativ studie för att en som forskare, utifrån sin egen referensram, skall 
kunna tolka hur en tror att undersökningsobjekten upplever den värld de verkar inom (Bryman 
& Bell 2017). En forskningsdesign försäkrar att den empiri eller de bevis som studien 
resulterar i är kopplade till det valda syftet (Yin 2007). Designen är även ett gott hjälpmedel 
då den vägleder forskaren vid insamling, analys och tolkning av empirin menar Yin (2007). 
För att vi skulle kunna skapa förståelse för hur DMO:er använder sig av sociala medier samt 
eWOM var vårt syfte av karaktären ”hur”. Studier med ett syfte av sådan karaktär bör vara 
experiment, historisk- eller fallstudie (Yin 2007). 
 
Då vi hade valt att undersöka hur två DMO:er i Sverige arbetar med sina sociala medier samt 
eWOM ansåg vi att en fallstudie med flerfallsdesign var mest lämplig. Flerfallsdesign bör 
tillämpas när flera olika fall studeras för att senare kunna besvara syftet (Yin 2007). Då 
resultatet vid en flerfallsdesign grundar sig på flera olika fall till skillnad från enfallsdesign så 
betraktas det ofta som mer trovärdigt (Yin 2007). Ett fall kan vara en plats, en organisation 
eller en arbetsplats där forskaren har ett stort intresse av att genomföra ett ingående studium 
och utifrån detta göra en teoretisk analys (Bryman & Bell 2017). I vår studie utgjordes fallen 
av de två utvalda organisationerna Visit Sweden samt Visit Varberg. 

2.2  Val av empiri 
Då syftet var att skapa en djupare förståelse och inblick inom det valda ämnet har insamling 
av empiri skett genom kvalitativa intervjuer samt dokument som datakälla. Insamlad empiri i 
studien är därför enbart av kvalitativ typ. 

2.2.1 Urvalsprocessen 
Då vi ville undersöka hur destinationer strategiskt använder sociala medier för att bygga 
destinationens varumärke föll valet av att intervjua DMO:er sig väldigt naturligt. Vi beslutade 
oss för att vi ville att det skulle vara minst två DMO:er som arbetade med destinationer i 
Sverige då vi hade som ambition att träffa dem i verkligheten. För att kunna besvara studiens 
syfte ville vi intervjua personer som huvudsakligen hade just sociala medier som sitt 
ansvarsområde på organisationen. För att säkerställa att utvalda respondenter var relevanta för 
studiens syfte genomfördes därför ett målstyrt urval. Ett målstyrt urval innebär att enheter 
väljs ut utifrån kriterier som forskare anser krävs för att studien skall besvara det syfte som 
avses (Bryman & Bell 2017). Vi valde att intervjua en person från vardera organisation. 
Intervjun med Visit Sweden varade i en och en halv timme och skedde den 26 april 2018. 
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Respondenten var Vincent Vukovic med arbetstiteln Head of Social Media. Intervjun med 
Visit Varberg varade i en timme och skedde den 9 maj 2018 med Sandra Arntsberg som är 
Webbkommunikatör på Visit Varberg. Respondenterna Vincent och Sandra benämns vid 
deras riktiga namn då de båda godkänt detta. 

2.2.2   Semi-strukturerade intervjuer 
Enligt Bryman och Bell (2017) finns det två typer av intervjuer för kvalitativ datainsamling; 
ostrukturerade samt semi-strukturerade intervjuer. En intervju som är ostrukturerad innebär att 
intervjuaren enbart använder sig av lösa anteckningar av temat eller ett fåtal frågor och på så 
vis låter samtalet gå i den riktning respondenten tar det (Bryman & Bell 2017). 
 
Då vårt syfte är att skapa djupare förståelse och inblick i verkligheten samt det valda området 
och till viss mån skapa inblick i hur världen ser ut genom undersökningsobjektens ögon med 
hjälp av empirin, ansåg vi ostrukturerad intervju som lite väl risktagande och beslutade oss 
därför att semi-strukturerade intervjuer var ett mer passande tillvägagångssätt för vår studie. 
En semi-strukturerad intervju innebär att intervjuaren utgår från en lista med ämnen som skall 
behandlas samt följas och besvaras, men att intervjuaren är tillåten att vara flexibel under 
intervjun, det vill säga att hen kan ställa följdfrågor utefter vad respondenten svarar (Bryman 
& Bell 2017). Denna metod skapar utrymme för tolkning och minimerar risken att missa 
något samt ger respondenten utrymme att själv tolka frågan (Bryman & Bell 2017). Genom att 
göra på detta vis och på grund av studiens syfte kunde vi samla in empiri som var relevant och 
som speglade respondenternas upplevelser kring området. 
 
Bryman och Bell (2017) har utformat en intervjuguide för kvalitativa undersökningar som vi 
valde att utgå från när vi skapade frågorna. En intervjuguide inför semi-strukturerade 
intervjuer skall innefatta en kort minneslista över de frågeställningar som forskarna har som 
kan direkt kopplas till syftet med studien (Bryman & Bell 2017). Vi valde att utforma vår 
intervjuguide genom att ta fram en så kallad minneslista över de frågeställningar vi hade som 
direkt kunde kopplas till syftet. Denna minneslista innehöll ämnesområdena Strategier, 
Varumärket och Sociala medier. Bryman och Bell (2017) menar att semi-strukturerade 
intervjuer som följer en intervjuguide ger större möjlighet till att få svar inom det området 
som undersöks, ger större flexibilitet samt ger intervjuaren chans att få en bild av hur 
respondenten upplever sin sociala verklighet. Intervjuguiden bestod av öppna frågor. Detta då 
vi ville undvika specifika ja eller nej frågor då sådana typer av frågor inte ger särskilt utförliga 
svar (Yin 2007). 
 
Både Sandra samt Vincent gav medgivande till att bli inspelade under intervjun. Detta är vi 
tacksamma för då vi istället för att anteckna under intervjutillfället kunde fokusera på själva 
intervjun och respondenten i fråga. Att vi valde att spela in intervjuerna gav oss möjlighet att 
transkribera dem vilket underlättade när vi senare skulle analysera materialet då det gav oss 
tillfälle att verkligen se till att vi uppfattat samt tolkat det insamlade materialet korrekt. För att 
inte missa detaljer valde vi, när vi fortfarande hade intervjun färskt i minnet, att transkribera 
materialet direkt efter intervjutillfället. Våra respondenter gav oss även hänvisningar till de 
dokument som vi analyserat samt ställt emot den insamlade empirin. 

2.2.3  Dokument som datakälla 
För att bekräfta de uppgifter som vi samlat in genom de semi-strukturerade intervjuerna har vi 
använt oss av dokument som datakälla. Tonvikten på de dokument som vi valt att skriva om 
är dokument som inte producerats för att en specifik forskare bett om dem, utan dokumenten 
har funnits “där ute” och utgör på så vis sekundärdata (Bryman & Bell 2017). 
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I vår studie har vi valt att studera virtuella samt publika dokument för att bekräfta den empiri 
som samlats in. Internet utgör en stor potential som dokumentkälla då en där kan finna de 
virtuella dokumenten (Bryman & Bell 2017). Virtuella dokument är på så vis extremt 
tillgängliga vilket är nödvändigt då vi haft begränsat med tid. De dokument som vi använt 
som datakälla är sådana som är skrivna av de företag där våra respondenter arbetar. Antingen 
har vi hittat dokumenten på företagens hemsidor eller fått dem av respondenterna. De 
dokument som använts angående Visit Sweden har varit styrdokument och planer för hur 
deras strategiska varumärkesbyggande skall ske samt mer generella artiklar som beskriver hur 
de arbetar med marknadsföringsfrågor. Dokumenten som rör Visit Varberg är en 
Varumärkesplattform som beskriver stadens visioner och varumärkeslöften samt deras 
officiella Kommunikationsstrategier för år 2016-2017. 

2.3 Metodreflektion 

2.3.1 Metodkritik 
Oavsett val av metod (kvalitativt som kvantitativt) är det väsentligt att ta hänsyn till att båda 
tillvägagångssätten kan kritiseras (Bryman & Bell 2017). Kvalitativ forskning är enligt 
kvantitativa forskare alldeles för subjektiv vilket ofta grundar sig i att denna typ av forskning 
bygger på att forskarna själva formar och väljer vad som har betydelse för undersökningen i 
fråga (Bryman & Bell 2017). Bryman och Bell (2017) menar även på att kvalitativa forskare 
kan utveckla relationer med respondenterna då de ofta har nära kontakt vid insamling av 
empirin, vilket ytterligare kan ifrågasättas. Det kan även vara svårt ur intervjuarens 
perspektiv, att ställa frågor på ett objektivt och neutralt sätt (Bryman & Bell 2017). 
För att detta skulle undvikas lade vi ner mycket tid på att utforma vår intervjuguide, dels för 
att vi enbart skulle träffa respondenten vid ett tillfälle och dels för att frågorna skulle vara 
enkla att förstå och på så vis inte missuppfattas. Ytterligare en aspekt med att frågorna skulle 
vara enkla att förstå var för att vi inte skulle behöva förklara dem vidare och då kanske 
undermedvetet färga frågan med våra åsikter eller förväntningar. 
Vi har varit kritiska vid tolkandet av organisationsdokument som vi funnit på respektive 
DMO:ers hemsidor samt de som vi via Vincent och Sandra blivit hänvisade till. Att vi varit 
kritiska har inneburit att vi tittat på dem med medvetenhet om att det som står kanske inte 
speglar verkligheten samt att vi undermedvetet kan ha tolkat dem utifrån vår egen bakgrund.  

Kvalitativa forskningsresultat är ofta svåra att generalisera utöver den situation i vilken de 
producerades då det ofta inte är särskilt många deltagande vid insamling av empirin (Bryman 
& Bell 2017). Bryman och Bell (2017) menar även att kvalitativa intervjuer är oerhört 
tidskrävande vilket också är en negativ aspekt en måste ta hänsyn till. Fokus med vår studie 
var att få en djupare förståelse och på så vis kunna beskriva hur DMO:er i Sverige använder 
sig av sociala medier och eWOM med syftet att bygga en destinations varumärke. Efter att ha 
genomfört två semi-strukturerade intervjuer på två skilda DMO:er i Sverige, använt dokument 
som datakälla samt tagit del av tidigare forskning inom området drog vi slutsatsen att vi 
uppnått teoretisk mättnad och att inga ytterligare intervjuer behövdes då vi ansåg oss kunna 
besvara studiens syfte. 

2.3.2   Källkritik 
Litteraturen som använts i studien anses ha högre trovärdighet eftersom den är baserad på 
tidigare forskning. De vetenskapliga artiklar som använts och som ligger till grund för studien 
har varit referentgranskade, så kallade ”Peer Reviewed”, vilket innebär att de har hög 
trovärdighet. Artiklarna är hämtade på Högskolan i Borås söksystem; Primo. Vi har även haft 
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som ambition att sortera ut de författare som är etablerade inom vårt valda område. Den 
information som hämtats från Visit Swedens samt Visit Varbergs hemsidor är information 
som de båda företagen själva hänvisat till. Med dessa grunder anser vi att den information 
som erhållits från Visit Sweden samt Visit Varberg är fullt trovärdig för att representera 
tankar och visioner kring studiens syfte. 

2.3.3 Etiska åtgärder 
Gränsen mellan vad som är etiskt och oetiskt är inte alltid helt tydlig och ofta skiljer sig olika 
författare åt när det gäller ställningstagande i de etiska frågorna (Bryman & Bell 2017). 
För att säkra att vår studie skulle vara etisk lät vi informera respondenterna kring 
undersökningens syfte och varför vi genomförde denna undersökning. Vi berättade om vilka 
vi var och våra förväntningar, detta för att respondenterna skulle ha chans att ta in samt förstå 
vad vi förväntade oss av dem och även ge dem möjlighet till att låta oss som forskare få reda 
på hur de ville lägga upp intervjun. Vi erbjöd båda våra respondenter anonymitet och har 
enbart använt insamlad empiri till forskningsändamålet. 

2.3.4 Studiens trovärdighet 
För att påvisa trovärdigheten i vår studie har vi undersökt forskningsprocessen utifrån 
följande fyra kriterier; tillförlitlighet, överförbarhet, pålitlighet och bekräftelse som Bryman 
och Bell (2017) anser är bättre anpassade till kvalitativ forskning än reliabilitet och validitet. 
De fyra kriterierna har alla en motsvarighet i kvantitativ forskning där tillförlitlighet är en 
motsvarighet till intern validitet, överförbarhet svarar mot extern validitet, pålitlighet kan 
jämföras med reliabilitet och konfirmering eller bekräftelse motsvarar objektivitet (Bryman & 
Bell 2017). 
 
Tillförlitlighet innebär enligt Bryman och Bell (2017) hur troliga eller sannolika svaren är. 
Efter att vi genomfört våra semi-strukturerade intervjuer har vi transkriberat dessa och på så 
vis sett till att vi inte missat något viktigt som respektive respondent sagt samt uttryckt sig 
kring. Vi har även på så vis försäkrat oss om att vi inte uppfattat något fel. För att uppnå 
tillförlitlighet har vi därefter låtit respondenterna ta del av empirin och på så vis gett dem 
möjlighet att kommentera den. Genom att ha gjort följande har tillförlitlighet kunnat uppnås.  
  
Överförbarhet, det vill säga hur väl resultaten av vår studie kan tillämpas i andra kontexter, är 
nästa kriterium varpå vi undersökt forskningsprocessen utifrån (Bryman & Bell 2017). För att 
vår studie skulle kunna bli överförbar till en annan kontext har vi tydligt redogjort våra urval 
för studien samt utförligt redogjort för de kriterier vi hade när vi utsedde samt tillfrågade våra 
respondenter. 
  
Pålitlighet handlar om hur likartade resultat en skulle få om en genomförde liknande studie 
vid ett annat tillfälle (Bryman & Bell 2017). Genom att presentera de beslut vi tagit under hela 
forskningsprocessen i vår metod-del har vi visat på att vår studie är trovärdig samt gett andra 
forskare möjlighet att ta del av vårt tillvägagångssätt och på så vis ge dem möjlighet att 
tillämpa liknande tillvägagångssätt och utföra liknande forskning vilket ökar studiens 
pålitlighet. 
  
Konfirmering eller bekräftelse visar om forskaren haft kontroll över sina personliga 
värderingar så att dessa inte påverkat undersökningen på ett avgörande sätt (Bryman & Bell 
2017). Bryman och Bell (2017) argumenterar för att det, i en samhällelig forskning, inte går 
att vara fullständigt objektiv. Men för att vi, som forskare, skall kunna påvisa vår neutralitet 
har vi exempelvis tagit del av varandras delar av transkriberingarna samt sammanfattningar 
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och jämfört dem sinsemellan för att se att vi uppfattat allt på samma sätt. Detta har därmed 
gett oss möjlighet att diskutera och- eller återigen ta kontakt med respondenterna om något 
framstått som oklart. 
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3 Teoretisk referensram 
I kommande del redogörs de teorier och forskare som studien grundas i. De huvudsakliga 
teorierna är strategi, varumärke, sociala medier samt Electronic Word of Mouth och efter 
enskilda djupgående analyser av varje teori summeras de kortfattat. Sista delen utgörs av en 
sammanfattning som knyter de fyra teorierna till varandra. 

3.1 Strategier 

3.1.1 Marknadsstrategi 
Enligt Kotler, Parment och Armstrong (2013) skall en marknadsstrategi beskriva den 
övergripande tanken och logiken med vilken organisationen avser generera kundvärde, bygga 
relationer och ta betalt. Marknadsstrategier kan generera överlägsna resultat för en 
organisation om de implementeras framgångsrikt (Bonoma 1984 se Ramaseshan, Ishak & 
Rabbanee 2013). Enligt Kotler, Parment och Armstrong (2013) handlar implementering om 
att göra saker rätt, medan strategi handlar om att göra rätt saker och i många fall är det enklare 
att skapa en framgångsrik strategi än vad det är att faktiskt implementera den. Kunddriven 
marknadsföringsstrategi innebär att organisationer utformar marknadsföring efter att ha 
genomfört en kundanalys (Kotler, Parment & Armstrong 2013). Vidare menar Kotler, 
Parment och Armstrong (2013) att organisationer som genomför kundanalyser skapar 
förståelse samt kunskap kring målgruppens behov och att detta är väsentligt för att de skall ha 
möjlighet att bemöta utvald målgrupp och därmed skapa nöjdhet. 

3.1.2 Differentierings- och positioneringsstrategi 
Porter (1997) argumenterar för att det är väsentligt att planera sin marknadsstrategi och menar 
på att organisationer enbart kan nå ända fram till sin utvalda målgrupp genom att skapa 
konkurrensfördelar. Porter (1997) har skapat tre generiska strategier och en av dem utgörs av 
differentiering vilket innebär att en utvecklar en betydande aspekt av en produkt, tjänst eller 
organisation för att skilja den från dess konkurrenter. Enligt Kotler, Parment och Armstrong 
(2013) handlar differentiering om att skapa unika kundfördelar av substantiell betydelse för 
målgruppen. Att ha tillräcklig kunskap om sina kunder, att vara innovativ och skapa bra 
kundrespons är viktiga delar i en differentieringsstrategi (Hult och Ketchen 2001 se Pehrsson 
2016). 
 
För att differentiera sig bör en lyfta fram potentiella konkurrensfördelar samt tänka igenom 
den uppsättning faktorer som påverkar en individs uppfattning om produkten, tjänsten eller 
organisationen och dess prestationer (Kotler, Parment & Armstrong 2013). West, Ford och 
Ibrahim (2015) beskriver att dessa fördelar kan associeras med exempelvis design, 
varumärkesimage eller kundservice. Ytterligare faktorer som kan skapa 
differentieringsmöjligheter är kvalitet, företagsstorlek och produkten (McCracken 2002 se 
Allen & Helms 2006). Allen och Helms (2006) argumenterar för att differentiering är en 
mycket väsentlig strategi för att fastställa och förtydliga hur ett varumärke skiljer sig från dess 
konkurrenter.  
  
Positionering börjar med differentiering och utgör den mest väsentliga marknadsstrategin 
(Kotler, Parment & Armstrong 2013). Organisationer som inte utformat en 
positioneringsstrategi har mycket svårt att nå ut och gripa tag i målgruppen (Parlov, Perkov 
 & Sičaja 2016). Positionering handlar om att placera ett varumärke i ett visst perceptuellt 
läge inom konsumentens sinne menar West, Ford och Ibrahim (2015). 
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Det är viktigt att skapa djup förståelse för de olika beslutskriterier som målgruppen använder i 
olika beslut (Pike 2011).  Enligt Kotler, Parment och Armstrong (2013) handlar positionering 
om att utforma ett varumärkes erbjudande så att det får en tydlig, distinkt och eftertraktad 
plats i den önskade målgruppens föreställningsvärld. Positionering bidrar till att paketera 
information om organisationen på ett tydligt och koncentrerat vis som blir tydligt för 
målgruppen att uppfatta och ta emot (Parlov, Perkov  & Sičaja 2016). Enligt Parlov, Perkov 
och Sičaja (2016) samt West, Ford och Ibrahim (2015) är det av stor betydelse att ett 
varumärke och dess positionering är tydlig - både vad gäller kommunikation gentemot utvald 
målgrupp samt vilka konkurrensfördelar som varumärket innehar. Om varumärket är en 
destination så måste de unika konkurrensfördelarna baseras på sanna värden så att 
kommunikationen är ärlig och sanningsenlig mot omvärlden (Parlov, Perkov & Sičaja 2016). 
Poängen med positioneringsstrategi är att ständigt hålla varumärket “top of mind” i 
konsumentens sinne, detta då det då är mest troligt att målgruppen kommer att välja just det 
varumärket när de ställs inför ett beslut (West, Ford & Ibrahim 2015). 

3.1.3 Digital strategi 
De sociala mediernas uppkomst har gjort att företag blivit tvungna att byta riktning och plats 
för sin kommunikation (Lidman 2016). Lidman (2016) menar att den digitala utvecklingen 
har gjort det enklare för företag att nå ut, men att det explosionsartade mediebruset också har 
gjort att det aldrig varit svårare att nå in. Lidman (2016) beskriver hur den stora strategiska 
frågan därmed handlar om intryck och avtryck. Frågan innefattar huruvida företag skall 
använda sociala medier som en räckviddskanal (där de gör ett litet intryck hos många) eller 
om de skall använda sociala medier som en engagemangskanal (där de gör ett stort avtryck 
hos något färre människor) som mediet är unikt för att kunna åstadkomma. 
Att arbeta med digitala marknadsföringsstrategier innebär bland annat att välja vilka kanaler 
en vill arbeta med utefter det tänkta syftet med budskapet (Chaffey & Smith 2013). Den höga 
anpassningsförmågan, valfriheten, kontrollen samt kostnadsbesparingar är bara några fördelar 
med de sociala medierna (Chaffey & Smith 2013). 

3.1.4 Summering - Strategier 
Marknadsstrategier bidrar till att organisationer har möjlighet att vara konkurrenskraftiga på 
marknaden. De skall ge svar på hur organisationen i fråga planerar att växa, hur den anpassar 
sig samt hur den planerar att fortsätta vara konkurrenskraftig på marknaden. För att en 
organisation skall lyckas attrahera sin målgrupp är det viktigt att strategiskt rikta in sig 
gentemot dessa. Detta sker genom att organisationen differentierar sig från sina konkurrenter 
genom att lyfta sina unika kundfördelar. Efter att en organisation differentierat sig bör även en 
positioneringsstrategi utformas. En positioneringsstrategi handlar om att skapa en distinkt och 
eftertraktad plats i målgruppens sinne. De digitala medierna har gjort att organisationer fått 
byta riktning samt plats för sin kommunikation från de traditionella medierna till de digitala 
medierna. Att arbeta med digitala marknadsföringsstrategier innebär en möjlighet att välja 
vilka kanaler en vill arbeta med och därmed kunna anpassa kanal efter syftet med budskapet. 
Den största fördelen med de digitala kanalerna samt de digitala marknadsföringsstrategierna 
är den interaktivitet som de erbjuder. 

3.2 Varumärke 
Svedberg (2014) och Amnéus (2011) påstår båda att det är svårt att fastställa vad ett 
varumärke är då det är en konstruktion av många olika saker. Kotler, Armstrong och Parment 
(2013) skriver att ett varumärke representerar allt som en produkt, tjänst, organisation, region 
eller person betyder för konsumenten i fråga. Seetharaman och Gunalan (2001) definierar ett 
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varumärke som ett namn eller en symbol med tillhörande materiella eller immateriella och 
känslomässiga egenskaper. Vidare menar Seetharaman och Gunalan (2001) att ett varumärke 
är en tillgång utan fysisk existens vilket gör själva värdet av varumärket svårt att bestämma. 
Enligt Campbell (2002) är ett varumärke organisationens löfte till kunden om vad produkten 
kommer att leverera och det är viktigt för organisationer att förstå att de även måste leva upp 
till detta löfte för att lyckas bygga sitt varumärke.  
Baines, Fill och Rosengren (2017) skriver att ett varumärke bearbetas och utvecklas med 
syftet att skapa ett mervärde som för konsumenten innebär ett ökat utbud med värden och 
associationer som uppmärksammas och som är betydande för konsumenten. För att lyckas bör 
dessa associationer baseras på noggranna och grundliga analyser av av kunderna (Campbell 
2002).  Keller skriver i sin studie från 1998 (se Kapferer 2012) att den mest traditionella 
definitionen av varumärke som begrepp är att det är en uppsättning mentala associationer som 
konsumenten innehar gentemot produkten eller tjänsten, vilket bidrar till det upplevda värdet. 
  
En destinations varumärke är ett virtuellt fenomen (Kavaratzis, Warnaby & Ashworth 2015) 
och när platser i form av städer, regioner eller länder arbetar med samt utvecklar sitt 
varumärke kallas detta för place branding (Kotler, Parment & Armstrong 2013).  Syssner 
(2012) påstår att place branding är ett långsiktigt, strategiskt arbete som syftar till att förändra, 
förbättra eller förstärka bilden av en plats. Anholt (2003 se Syssner 2012, ss 213-225) skriver 
i ett kapitel ur boken The Economist: Brands and Branding att en plats har ett eget varumärke, 
precis som produkter, men att en inte kan närma sig fenomenet på samma vis som vid 
marknadsföring av produkter. När en skall bygga en plats varumärke är det väsentligt att ta 
fram strategier för detta (Anholt 2003 se Syssner 2012). Det är viktigt att definiera en 
realistisk, konkurrenskraftig och övertygande vision för platsen i fråga och att denna vision 
uppfylls samt kommuniceras av de människor som bor och verkar på platsen menar Anholt 
(2003 se Syssner 2012). 

3.2.1 Summering - Varumärke 
Även om forskarna menar att begreppet varumärke är svårtolkat så kan en utläsa egenskaper 
som flera av dem kommit fram till. Varumärken är alltså konstruktioner av flera olika 
aspekter som betyder något för konsumenten i fråga. Det handlar om en uppsättning mentala 
associationer, uppfattningar och känslor kring en produkt. Ett varumärke kan närvara i många 
olika sammanhang och därmed även innefatta destinationer. 

3.3 Sociala medier 
Sociala medier avser aktiviteter, användning och beteenden i online-samhällen där individer 
delar information, kunskap och åsikter genom konversationsmedier (Safko & Brake 2009).   
Lidman (2016) beskriver att marknadsföring via sociala medier handlar om att nå målgruppen 
på den plats där de befinner sig och redan engagerar sig. Sociala medier omfattar flera olika 
plattformar (Zeng & Gerritsen 2014) så som Facebook, Youtube, Instagram och Pinterest 
(Lidman 2016; Roque & Rapaso 2015). Sociala medier har uppstått som det nya sättet att 
ansluta sig socialt genom att integrera informations- och kommunikationsteknik, social 
interaktion samt konstruktioner av ord, bilder, videos och ljud (Zeng & Gerritsen 2014; Safko 
& Brake 2009).   
På de flesta av kanalerna kan företag arbeta med postning och dialoger med sin målgrupp 
(Lidman 2016). Lidman (2016) beskriver hur användargenererade sidor utgör två tredjedelar 
av världens alla sidor. Det ökade användandet av mobiltelefonen, och dess starka 
sammankoppling med de sociala medierna, har bidragit till att räckvidden, intensiteten och 
frekvensen på besöken når en mycket högre nivå än för andra medier (Lidman 2016). 
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De sociala medierna är viktiga på grund av sin möjlighet att analysera det digitala beteendet 
och dess kraft att engagera och skapa förtroende då en även kan påverka en individ genom 
dess vänner (Lidman 2016). Enligt Hays, Page och Buhalis (2013) har många organisationer 
svårt att förstå sociala medier som ett verktyg för utformning av varumärke och försummar 
därmed dess potential. 
Cohen (2011 se Zeng & Gerritsen 2014, s 28) har sammanfattat 30 olika definitioner av 
sociala medier och identifierat ett par viktiga egenskaper: 1) Sociala medier är “peer-to-peer”-
kommunikationskanaler vilket möjliggör skapande av interaktivt innehåll, samarbeten och 
utbyte med följarna och allmänheten. Detta är aspekter som omfattar stora förändringar i 
kommunikationen mellan organisationer, samhällen och individer. 2) Sociala medier länkar 
användarna till ett virtuellt samhälle vilket påverkar deras beteenden. Safko & Brake (2009) 
föreslår aspekter som är viktiga för företag som använder sociala medier att beakta. Två av 
dessa aspekter är att sociala medier finns till för att göra det möjligt att konversera samt att en 
inte kan styra konversationerna, men att en kan agera för att påverka dem. 

3.3.1 Summering - Sociala medier 
Sociala medier omfattas av olika sorters plattformar som exempelvis Facebook, Instagram 
och Youtube. Sociala medier kan definieras som online-samhällen där individer kan utbyta 
information, kunskap och åsikter. Marknadsföring via sociala medier handlar om att nå 
målgruppen på den plats där de befinner sig och redan engagerar sig. Då de sociala medierna 
är starkt sammankopplade med mobiltelefonen, som idag används väldigt flitigt, blir 
frekvensen, intensiteten och räckvidden mycket högre än i andra medier.  De sociala medierna 
är även ett bra sätt att få människor att engagera sig och dela budskap vidare till andra 
människor som befinner sig på samma medier. 

3.4 Electronic Word of Mouth 
Det verbala utbyte av positiv och negativ information som sker om företags produkter har en 
betydande inverkan på dess framgång (Haywood 1989). Detta utbyte kallas Word of Mouth 
(WOM) och är en inflytelserik form av kommunikation som innebär ett konstant utbyte av 
information mellan individer (Haywood 1989). Idag söker människor information från andra 
som de känner och litar på när de behöver vägledning i sina val. Dessa informationskällor 
anses ha ett betydande inflytande på åsikter om produkter, tjänster och varumärken (Knudsen 
& Kjølen 2011). 
I och med internetanvändningens tillväxt ansluter sig fler människor till digitala samhällen 
(Knudsen & Kjølen 2011). Detta har skapat digitala utbyten av information som har lett till en 
förlängning av traditionell WOM som kallas för Electronic Word of Mouth (eWOM) 
(Knudsen & Kjølen 2011). Litvin, Goldsmith och Pan (2008, s 459) definierar eWOM på 
följande vis: 
 
 “all informal communications directed at consumers through Internet-based technology 
related to the usage or characteristics of particular goods and services, or their sellers” 
  
Hennig-Thurau, Gwinner, Walsh och Gremler (2004) beskriver hur egenskaperna mellan 
eWOM och traditionell WOM främst skiljer sig i hur informationsöverföringen sker. 
eWOM sker huvudsakligen skriftligen via internet vilket innebär att deltagarna inte längre 
behöver vara på samma plats samt att informationen sprids snabbare (Hennig-Thurau et al. 
2004). eWOM sker på olika platser som exempelvis sociala medie-kanaler, 
diskussionsplattformar eller bloggar (Cheung & Thadani 2010 se Ismagilova, Dwivede, Slade 
& Williams 2017). 
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Utifrån den tidigare litteraturen har Ismagilova et al. (2017, s 18) sammansatt en egen 
definition: 
  
“eWOM is the dynamic and ongoing information exchange process between potential, actual, 
or former consumers regarding a product, service, brand, or company, which is available to a 
multitude of people and institutions via the Internet.” 
  
De menar att denna definition betonar att eWOM inte är en statisk process utan ett dynamiskt 
informationsutbyte då informationen kontinuerligt sprids online. 
Digitaliseringen av WOM har skapat både möjligheter och utmaningar för marknadsförare 
(Litvin et al. 2008). 
 
Författarna Hennig-Thurau et al. (2004) skapade åtta motiv till att sprida traditionell WOM 
och utgick från dessa för att ta reda på vilka huvudmotiv som fanns till att sprida eWOM. De 
kom fram till att främjande av sociala fördelar, ekonomiska incitament, oro för andra 
konsumenter och positiv självförbättring var huvudmotiven för att delta i eller sprida eWOM. 
Ismagilova et al. (2017) menar att företag bör ta hänsyn till människors motiv för engagemang 
i eWOM vid utformning av sina marknadsstrategier. Detta hjälper företag att skapa en mer 
kundanpassad online-miljö (Hennig-Thurau & Walsh 2003) Forskning visar att kunskap om 
kundernas motiv även ger möjlighet att påverka det sätt eWOM-kommunikationen influerar 
kundernas köpbeslut (Goldsmith & Horowitz 2006). 

3.4.1 Summering – Electronic Word of Mouth 
Skillnaden mellan WOM och eWOM handlar till största delen om att WOM är muntlig och 
eWOM sker via internet. I definitionerna av eWOM finns det några aspekter som skiljer sig 
från varandra. En definition av begreppet eWOM är att det är information som riktas från ett 
företag mot kunderna och utgör på så vis envägskommunikation. En annan definition 
beskriver eWOM som en dynamisk process som innebär att information inte endast går åt ett 
håll, utan att den kan fortsätta vidare och spridas, och därmed blir det tvåvägskommunikation. 
Det finns olika kanaler på internet där eWOM sprids och dessa har olika inverkan och 
egenskaper. Flera forskare har undersökt vilka motiv som finns till att sprida eWOM och 
påvisar vikten av att ta hänsyn till dessa för att kunna påverka hur kommunikationen sprids. 
Vi har genom dessa olika definitioner valt att använda begreppet eWOM som ett samlingsord 
för den dynamiska process för informationsspridning som sker både mellan konsumenter och 
konsumenter samt varumärken och konsumenter på internet. 

3.5 Summering - Teorier 
Det är viktigt att arbeta strategiskt inom organisationer för att nå sin utvalda målgrupp med 
sitt varumärke. Ett varumärke som inte differentieras eller positioneras kommer att försvinna 
bland konkurrenterna och ha svårt att nå ända fram till målgruppen. I dagens digitala samhälle 
krävs även en digital strategi där organisationer fokuserar på hur de kan arbeta på sociala 
medier med att få ut sitt varumärke mot utvald målgrupp. Om sociala medier används 
eftertänksamt och strategiskt kan organisationer ha stor nytta av dem och bygga starka 
varumärken genom att engagera och interagera med målgruppen. Engagemang på sociala 
medier leder till att eWOM skapas och har en person i målgruppen fått en positiv uppfattning 
av varumärket och sprider denna uppfattning vidare så stärks varumärket ytterligare. Det är då 
viktigt att organisationen i fråga analyserar vilka motiv som ligger bakom spridningen och 
därmed sätter strategier för att fortsätta skapa denna typ av engagemang. 
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4 Empiri 
I kommande del redogörs det resultat som samlats in med hjälp av kvalitativa intervjuer samt 
dokument som datakälla. Empirin är utformad utefter en intervjuguide som skapades för de 
två semi-strukturerade intervjuerna med respektive DMO. Intervjuguiden finns bifogad som 
bilaga 1. Respondenterna är personer som jobbar med sociala medier på vardera DMO. 
DMO:erna utgörs av Visit Sweden, som representeras av Vincent Vukovic och Visit Varberg, 
som representeras av Sandra Arntsberg. 

4.1 Företagsbeskrivning 
Visit Sweden är en organisation som arbetar med att marknadsföra Sverige och dess 
varumärke för att attrahera människor att resa till just Sverige. De vill bygga relationer med 
målgruppen “den globala resenären” och framförallt undersegmentet den “nyfikna 
upptäckaren” (Vincent). Den nyfikna upptäckaren vill se och göra så mycket som möjligt när 
de reser och vill alltid lära sig något nytt (Vincent). Då allt fler resenärer bokar resor online, 
sprider information om resor online samt finner inspiration och motivation till att resa online 
har Visit Sweden som organisation fått genomföra en hel del förändringar de senaste åren för 
att nå fram till sin målgrupp och kunna bemöta det som efterfrågas (Vincent). Vincent som är 
Head of Social Media på Visit Sweden. 
  
Visit Varberg är en del av näringslivs- och destinationskontoret i Varbergs kommun som 
arbetar med att marknadsföra och utveckla staden Varberg (Visit Varberg 2018). Visit 
Varberg beskriver sin målgrupp som (Varberg 2018, s 43): “besökare som söker upplevelser, 
återhämtning, njutning och action: de vill ha en lugn weekend på spa eller kultur- eller 
idrottsupplevelser, häftig surf när det blåser, eller några efterlängtade sommarveckor för sol 
och bad.” Sandra Arntsberg är webbkommunikatör på Visit Varberg och arbetar med deras 
sociala medier samt webbsidan (Sandra). 

4.2 Strategier 

4.2.1 Digital strategi 
Enligt Vincent på Visit Sweden går det inte att arbeta mycket och länge med enbart en strategi 
i den digitala världen. Det är näst intill omöjligt då allt förändras snabbt och det varje dag 
tillkommer ny information som de bör ta till sig. Ett exempel på detta är om Visit Sweden har 
planerat att publicera en kampanj på Facebook och Facebook plötsligt ändrar sin algoritm 
vilket då kan komma att påverka kampanjen negativt. När Visit Sweden har ett mål som de på 
ett strategiskt vis arbetar mot ser de därför alltid målet som en rörlig måltavla, förklarar 
Vincent. Han menar att de ständigt måste vara beredda på att anpassa sig efter de förändringar 
som kan ske. Enligt Vincent måste organisationer idag testa sig fram och våga experimentera 
för att på så vis kunna göra rätt saker och därmed överleva. 
Vincent berättar hur Visit Sweden nyligen utvecklat en digital strategi till följd av det 
digitaliserade samhället. Strategin innefattar tre stycken fokusområden; Kommunikation, 
Insikter (av målgruppen) och Tillgänglighet. För att Visit Sweden skall kunna bygga och 
bearbeta varumärket Sverige så krävs det att de ständigt kommunicerar med målgruppen, 
ständigt skapar nya insikter hos dem och ständigt arbetar för tillgängligheten av Sverige som 
land och för dess aktörer säger Vincent.  
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De tre huvudsakliga områdena där Visit Sweden anser att digital utveckling gör mest nytta 
beskrivs även på deras hemsida (2018a): 
- Story: Skall stärka varumärket i en digital värld. Berättelsen om Sverige som resmål skall 
kombineras med hög relevans och global räckvidd för särskilda målgrupper. 
- Tillgänglighet: Digitalt utbud av upplevelser i Sverige skall göras tillgängliga för resenären 
där denne befinner sig, både i nischade och breda kanaler. Innehållet skall alltså göras 
plattformsoberoende. 
- Insikter: Att kontinuerligt samla in data och insikter om resenärernas beteenden och 
drivkrafter. 
 
Enligt Visit Sweden (2018a) skall deras digitala strategi göra så att Sverige syns där turister 
söker information och har som funktion att möta turisten genom hela deras resecykel. De 
menar att starka berättelser om Sverige skall göra att budskapen förs vidare genom 
engagemang i sociala medier då människor idag i stor utsträckning alltid är uppkopplade och 
har ett större behov av värdeskapande upplevelser. Det finns alltså en inbyggd förväntan om 
att interaktion med destinationer och varumärken skall vara enkel (Visit Sweden 2018a). 
Enligt Sandra på Visit Varberg har de inga direkta strategier för de digitala medierna. 
De testar olika saker och ser med tiden vad som fungerar samt vad som inte fungerar. De har 
en digital strategi men den används inte och har inte blivit uppdaterad på många år på grund 
av tidsbrist, berättar Sandra. Istället utgår de från en verksamhetsplan som innefattar mål och 
processer kring Visit Varbergs digitala kanaler men ambitionen är att inom en snar framtid 
uppdatera den digitala strategin, menar Sandra. 

4.2.2 Strategier för att nå sin målgrupp 
En strategi som hjälper Visit Sweden att skaffa sig insikter hos målgruppen och på så vis 
skapar möjlighet till att kunna publicera relevant innehåll för dem är verktyget Falcon, 
berättar Vincent. Med detta verktyg kan de utföra så kallad Social Listening vilket går ut på 
att Visit Sweden lyssnar till de konversationer som finns om destinationen ”där ute” samt på 
sociala medier berättar Vincent. Han förklarar vidare att de genom att sätta upp så kallade 
söksträngar med ord och begrepp som Visit Sweden vill skall fångas upp kan lyckas med 
detta. De kan alltså via Social Listening ta reda på hur folk pratar om resande till Sverige, vad 
folk väljer att prata om och kan därefter bearbeta denna information. På detta vis kan de förstå 
vilken uppfattning målgruppen har kring Sverige som varumärke utifrån olika perspektiv, 
menar Vincent. 
 
Enligt Sandra använde Visit Varberg tidigare ett omvärldsbevakningssystem som heter 
Observify. Detta var en strategi från Visit Varbergs sida för att ha möjlighet att bevaka de 
sociala medier, bloggar, hemsidor och elektroniska tidningar som på något vis skrev och 
uttryckte sig om Varberg. Genom att söka på specifika ord kunde de skapa en uppfattning om 
vad som skrevs om Varberg och få en känsla av attityden gentemot varumärket, förklarar 
Sandra. Tanken som Visit Varberg hade med Observify var dels att lokalisera människor som 
skrev positivt om Varberg som stad och sedan kunna lyfta dessa och visa uppskattning och 
dels att enklare kunna se om det var en positiv eller negativ ton på de sociala medierna kring 
destinationen och dess varumärke, menar Sandra. Verktyget ansågs dock inte tillräckligt 
effektivt för dessa två syften och därför använder de inte Observify längre. Sandra berättar 
vidare att de, för att skapa insikter hos målgruppen, själva brukar skanna igenom de stora 
sociala medie-konton som på något vis är kopplade till staden Varberg och där kunna se samt 
följa kommentarer och engagemang. Därefter, förklarar Sandra, att de brukar testa olika 
strategier för att se vad som skapar engagemang och vilka attityder som uppstår till 
konsekvens av detta. 
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Visit Sweden (2018a) ser kunskap om resenärens drivkrafter och beteende som en påtaglig 
konkurrensfördel. Google Travel Cycle är ett strategiskt verktyg som Visit Sweden använder 
sig av för att ta reda på vart deras målgrupp befinner sig gentemot Sverige som resmål, 
berättar Vincent. Det är ett verktyg som utgår från att resenärer genomgår ett antal faser när 
de reser och dessa faser utgörs av Drömmar-fasen, Planerings-fasen, Boknings-fasen, 
Upplevelse-fasen och Minnas-fasen, förklarar Vincent. Vidare menar han att de inte kan 
kommunicera varumärket på ett och samma sätt gentemot alla resenärer, utan att 
kommunikationen måste anpassas beroende på vilken fas resenären befinner sig i vid just det 
tillfället. Exempelvis om en resenär befinner sig i Drömmar-fasen är det enbart inspiration 
kring Sverige som bör kommuniceras mot denne. 
Ytterligare en strategi för att kommunicera Sveriges varumärke på rätt sätt till olika 
människor inom målgruppen är att arbeta utefter något som Vincent kallar Brand Ladder eller 
varumärkesstege. Brand Ladder innehåller de olika stegen; awareness, consideration samt 
preference och även här anser de att olika människor inom Visit Swedens målgrupp befinner 
sig på olika steg. På vissa marknader, som exempelvis USA och Indien, arbetar Visit Sweden 
främst med steget awareness då många i dessa länder inte vet särskilt mycket om Sverige, 
förklarar Vincent och menar på att det är otroligt viktigt att arbeta med kommunikation som 
skapar kännedom kring varumärket mot just den målgruppen. Att arbeta i consideration-fasen 
innebär, enligt Vincent, att Visit Sweden arbetar mot marknader där resenärerna känner att 
Sverige som land är ett alternativ när det kommer till val av resmål medan resenärer i 
Preference-fasen kanske varit i Sverige och har ett stort intresse för landet samt kan tänka sig 
att åka dit igen om de får välja. Det är alltså tre helt olika faser som i sin tur skapar helt olika 
förutsättningar beroende på hur Visit Sweden väljer att kommunicera varumärket Sverige, 
förklarar Vincent. 

Sandra berättar att Visit Varberg har som strategi att publicera innehåll som de, av tidigare 
erfarenhet, vet skapar mycket engagemang i form av kommentarer, likes och delningar och att 
det är sådan typ av kommunikation kring varumärket Visit Varberg strävar efter. Visit 
Varberg har även en ständig konversation med de lokala Varbergsborna och på så vis får 
dessa att engagera sig och kommunicera varumärket vidare via WOM eller över sociala 
medier (eWOM) förklarar Sandra. Vidare menar hon att Visit Varberg inte har någon strategi 
för vilka de skall kommunicera med inom målgruppen eller strategier för hur de skall bemöta 
resenärer inom målgruppen beroende på vart de befinner sig gentemot Varberg som resmål. 

4.2.3 Differentierings- och positioneringsstrategier 
Vincent berättar att Visit Sweden har en hel avdelning, Brand and Strategic Communications, 
som arbetar med de övergripande strategierna för Sveriges varumärke samt varumärkeslöfte. 
Varumärkeslöftet för Sverige som resmål är ”something else” vilket i Sveriges fall innebär 
landets historia, kulturen, traditionerna samt den progressiva, framåtlutande viljan att ständigt 
vilja förbättras, förklarar Vincent. Vidare menar Vincent att det är dessa attribut som urskiljer 
Sverige gentemot dess konkurrenter och som Visit Sweden dagligen arbetar med samt pushar 
för när de differentierar Sverige som land och varumärke, berättar Vincent. 
 
Varbergs största differentieringsfaktor är surfing, enligt Sandra. I Halland är det svårast för 
Varberg att differentiera sig då Falkenberg och Halmstad, som är deras största konkurrenter, 
erbjuder mycket liknande attribut och därmed utgör surfkulturen i Varberg en så viktig faktor, 
förklarar Sandra. Ser Visit Varberg till övriga Sverige står de inför en utmaning att öka 
kännedomen kring Varberg och skapa rätt uppfattning av staden och dess varumärke. Faktorer 
som differentierar Varberg gentemot andra städer i Sverige är surfkulturen samt kusten och 
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inlandet, menar Sandra och tillägger att de aktivt arbetar med att väva samman kustkulturen 
med inlandet för att skapa förståelse kring att det finns något som passar alla här. 
  
Då många av Sveriges främsta konkurrenter erbjuder liknande attribut som de själva är det 
oerhört väsentligt att de positionerar landet och dess varumärke berättar Vincent. Enligt 
Vincent går det inte att stärka och bygga ett lands varumärke utan positionering och han 
tillägger att Visit Sweden arbetar med tre olika positionerings-program. Dessa tre program är 
baserade på målgruppsundersökningar som Visit Sweden genomfört för att ta reda på vilka 
drivkrafter som finns hos målgruppen när de väljer att resa till Sverige, förklarar Vincent. De 
drivkrafter som Visit Sweden fick fram via målgruppsundersökningarna var natur, måltid och 
design och Visit Sweden har därför tagit fram gemensamma, kommunikativa plattformar med 
kommunikativa riktlinjer samt tillhörande strategier för att positionera Sverige inom dessa tre 
områden, berättar Vincent. 
 
Enligt Varberg (2018) är det de uppfattningar som människor har om en plats som 
tillsammans skapar platsens varumärke. Varberg (2018) anser att när invånarna känner sig 
stolta över staden och visar det i sin kommunikation så har de kommit långt på vägen mot ett 
starkt varumärke. Sandra berättar hur Visit Varberg är mitt uppe i att ändra varumärkets 
position samt vad staden idag associeras med, detta då de anser att varumärket kommer att bli 
starkare samt attrahera fler människor. Enligt Sandra associerar många människor idag 
Varberg med camping - vilket enbart är en liten del av allt som är möjligt att göra i Varberg. 
Vidare menar Sandra att de vill att varumärket skall positioneras som en myllrande plats vid 
havet med historiska miljöer, mycket kreativitet och fantastisk kust. 
På Varbergs hemsida (2018) beskriver de hur en plats får sin identitet i samspel mellan 
historien och nutiden. För att hitta platsens kärnvärden har de utgått från analyser, fört 
dialoger med medarbetare, näringsliv och invånare för att ta reda på vad staden delar med 
andra framgångsrika och kreativa platser runt om i världen. Utifrån detta togs fyra stycken 
kärnvärden fram (Varberg 2018, s 38): 
- En myllrande plats vid havet: Den levande stadskärnan, torghandeln, stränderna, 
konserterna, utställningarna och alla andra mötesplatser. Där det händer. Alltid nära. 
- Mitt i historien: I Varberg brukar vi våra historiska miljöer. För konserter, bad och surfing 
likaväl som kunskapsspridning. 
- Där idéer lyfter: Människor med idéer och visioner. Små och stora företag. Tid och 
utrymme. Kreativa motorer och katalysatorer. 
- Med en särskild känsla för vatten: Bad året runt, surfare och spa. Hamnar, båtar och fiske. 
Vackra sjöar. Salt och doften av tång. Vågor som slår in över strandpromenaden en stormig 
höstdag. Kurorten där man en gång drack brunn. Där vattnet alltid är närvarande. 
 
Enligt Sandra, vill de att Varberg skall vara den självklara destinationen att åka till och 
försöker med hjälp av lokala aktörer, ambassadörer och evenemang att arbeta för att ändra 
position därmed har Visit Varberg visionen kring varumärket i åtanke i allt de gör, berättar 
Sandra. 

4.3 Sociala medier 

4.3.1 Mål för de sociala medierna 
Visit Sweden har tydligt utsatta mål och förväntade resultat med deras sociala medier. När det 
gäller sociala medier ser Visit Sweden på mått för räckvidd och engagemang, enligt Vincent. 
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Vidare förklarar Vincent att när Visit Sweden tittar på engagemang så handlar det om att titta 
på engagemanget på deras sociala medier. Exempelvis analyserar de hur många som likear, 
hur många som delar och hur många som kommenterar olika typer av inlägg och på så vis 
sprider varumärket Sverige. När det gäller räckvidd så tittar de istället på storleken av själva 
nätverket. Exempelvis hur de kan öka följarantalet på de olika medierna, hur det har sett ut 
historiskt för Visit Sweden på de olika kanalerna, vad som har gått bra och vad som har gått 
mindre bra. 
 
I Varbergs Kommunikationsstrategi (2016) beskriver de hur de vill finnas där invånarna finns. 
De förklarar att de skall använda sociala medier som kommunikationskanal samt som ett 
interaktivt verktyg. Varberg (2016) menar att de sociala medierna skall ge möjlighet att 
genom dialog och samtal skapa närhet till sina målgrupper. De beskriver hur de skall 
förtydliga syftet med sin närvaro i de sociala medierna samt skapa riktlinjer kring hur de skall 
använda och uppträda i dem. Sandra berättar att Visit Varberg har som primärt mål med sina 
sociala medier att inspirera, engagera och skapa kännedom kring varumärket Varberg. På 
detta vis anser de även att människor blir lockade till att besöka staden, enligt Sandra. De 
fokuserar alltså inte på att få så många följare som möjligt utan vill hellre skapa en nära 
kontakt med de följare som de har.  

4.3.2 Olika sociala mediers syften 
Oavsett vilken kanal Visit Sweden använder sig av så är det berättelsen om Sverige och 
varumärket som skall spegla budskapet förklarar Vincent. Han beskriver hur de, beroende på 
budskapet, syftet med budskapet samt användarnas beteenden online, beslutar kring vilka 
kanaler som är mest lämpliga och som skapar bäst effekt hos målgruppen och sätter därefter 
upp lämpliga strategier.  
Twitter, menar Vincent, är en oerhört effektiv kanal att använda sig av när Visit Sweden vill 
rikta budskap mot journalister och opinionsbildare och på så vis ge dem en uppfattning av 
Sverige och dess varumärke. Twitter är dock inte lika effektivt för att attrahera resenärer som 
vill åka till Sverige i privat syfte. För detta syfte är Instagram mycket mer slagkraftig som 
kanal då många kopplar Instagram med inspiration och tips förklarar Vincent. Facebook är 
också en kanal som är effektiv för att inspirera resenärer, men främst fungerar Facebook som 
den starkaste kanalen när Visit Sweden vill engagera sin målgrupp. 
Enligt Vincent kan de sociala medierna inte exkluderas från exempelvis webben, PR eller 
traditionella medier. Detta då en resenär kan bli inspirerad att åka till Sverige via en artikel 
som är ett traditionellt medie och därefter kanske söka ytterligare information från webben 
eller sociala medier. När resenären sedan planerar resan pratar hen med nära och kära eller 
okända människor på olika nätverk för att få de allra bästa tipsen. Vincent menar att det, på 
grund av dessa olika steg, blir otroligt svårt att säga att någon kanal exkluderar den ena eller 
andra. Alla kanaler behövs då syftena skiljer sig så pass mycket åt, menar Vincent. 
 
Sandra berättar att Visit Varberg använder sig av Facebook och Instagram. De använde 
tidigare Twitter men har i princip lagt ned detta då det inte hade någon märkbar 
genomslagskraft hos målgruppen, menar Sandra. 
På Facebook publicerar de tips om vad som sker i staden, evenemang som skall komma samt 
informerar om mer aktuella saker till skillnad från informationen som går att finna på 
hemsidan berättar Sandra. Instagram används enbart i syfte att inspirera och på så vis skapa en 
önskvärd bild av staden och dess varumärke förklarar Sandra och tillägger att de även 
publicerar mycket av det som sker i staden på Visit Varbergs Instagram för att verkligen visa 
målgruppen att det finns mycket roligt att göra i staden. Sandra definierar inte webben som ett 
socialt medie men menar att webben är av stor betydelse och inte går att utesluta. Detta då det 
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är här all information finns som de helst inte vill behöva ha i sina sociala medier. Webben 
skall innehålla information som en resenär behöver inför och under ett besök till Varberg - hur 
en tar sig dit, vart en ska bo, vad en kan hitta på och dylikt, berättar Sandra. Enligt Sandra är 
webben även ett bra verktyg för att lyfta de mindre kända attribut som Varberg innehar, men 
även för att lyfta Varbergs lokala aktörer och skapa en enhetlig bild av staden och därmed 
varumärket. 

4.3.3 Sociala medier och varumärket 
Facebook och Instagram är Visit Swedens största plattformar när det kommer till 
konversationer kring Sveriges varumärke och det är här många skapar sig en uppfattning av 
Sverige vilket gör arbetet med dessa sociala medier betydelsefullt. Vincent förklarar hur de 
ständigt jobbar med samt försöker utveckla de kanaler som de verkar på och verkligen ta till 
vara på och förstå kanalernas styrkor och dess funktioner i syfte att bygga Sveriges 
varumärke. Då de sett stort engagemang hos målgruppen när de tidigare publicerat rörligt 
innehåll, har de konstaterat att Youtube är en högst relevant kanal som de därmed vill 
utveckla vidare. 
 
Visit Varbergs största sociala medier är Facebook och Instagram berättar Sandra och förklarar 
att det är enbart hon som arbetar med dessa kanaler och bestämmer vad som skall läggas upp 
på respektive kanal. Enligt Sandra är Youtube något som Visit Varberg gärna skulle arbeta 
mer med, detta då de tidigare skapade filmer som gav stort intresse, engagemang och fick 
positivt bemötande från målgruppen. Syftet med filmerna var att spegla Varberg som stad och 
på så vis stärka varumärket. De har därför som ambition att arbeta mer med detta i framtiden 
då videos är ett bra sätt att öka kännedomen kring Varberg runt om i Sverige, enligt Sandra. 

4.3.4 Ambassadörer 
Vincent berättar att Visit Sweden några gånger per år utser en så kallad kurator som skall 
sköta Visit Swedens Instagramkonto och fylla kanalen med bilder och tips. På detta vis skapas 
innehåll för Sverige utifrån olika människors perspektiv och Vincent menar på att detta ger en 
väldigt genuin och icke kommersiell bild av Sverige och är ett bra sätt att bygga samt stärka 
varumärket på. Ytterligare ett sätt som Visit Sweden arbetar med för att sprida en genuin och 
icke kommersiell bild av Sveriges varumärke är genom att arrangera anpassade resor runt om 
i Sverige för journalister och ambassadörer. Det är alltså en helt skräddarsydd resa och på 
detta vis skapas bra, kvalitativt material, som får spridning via Visit Swedens sociala medier 
men även via ambassadörernas sociala medier, förklarar Vincent. 
Visit Varbergs Instagram hanteras av Sandra och de har ingen specifik strategi för kontot. 
Sandra berättar att de får störst genomslag via Instagram då de postar bilder som har hög 
igenkänningsfaktor samt som engagerar deras målgrupp. 
För att skapa stor spridning kring vissa inlägg som postas kan Visit Varberg samarbeta med 
andra stora konton i Varberg såsom Kusthotellets ster och ambassadörer. Det är alltså en helt 
skräddarsydd resa och på detta vis skapas bra, kvalitativt material som får spridning via Visit 
Swedens sociala medier, men även via ambassadörernas sociala medier, förklarar Vincent. 
eller Stadshotellets Instagramkonto. Detta är, enligt Sandra, mycket effektivt då alla de 
kontona ligger i linje med vad de eftersträvar att varumärket skall associeras med. Ytterligare 
ett sätt som Visit Varberg arbetar för att sprida och bygga Varbergs varumärke är genom 
ambassadörer och Sandra menar att det visat sig mycket effektivt att koppla ihop Varbergs 
varumärke med en ambassadör som är i linje med vad varumärket vill associeras med. Visit 
Varberg har samarbetat med ett flertal ambassadörer som på ett eller annat vis har en naturlig 
förankring till staden och skapat tips för dessa på saker att göra i staden, förklarar Sandra. 
Ambassadörerna har sedan fotat, skrivit och postat information kring dessa tips på sina sociala 
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medier och därmed spridit varumärket på ett mycket genuint sätt till andra människor, berättar 
Sandra. Utöver detta så ser Visit Varberg även de lokala invånarna som bra ambassadörer då 
de är patriotiska och gärna sprider stadens varumärke, avslutar Sandra. 

4.4 Electronic Word of Mouth 
Enligt Visit Sweden (2018c) är den digitala förändringen en positiv trend som bidragit till en 
ökning av gränsöverskridande kommunikation och en delningskultur som ofta ömsesidigt 
främjar samarbeten. De menar att allt som Sverige och svenskar säger och gör, och vad andra 
säger om dem, påverkar den övergripande bilden av destinationens varumärke. Detta är det 
enda sättet som de kan bidra till en aktuell och relevant image av ett modernt, öppet och 
innovativt Sverige (Visit Sweden 2018c). 
Enligt Vincent kommer tips från nära relationer alltid att ha stor betydelse när människor 
genomför beslut samt skapar sig en uppfattning kring något. Detsamma gäller tips över 
sociala medier – skillnaden här är att människor kan få tips från okända människor, vilket 
innebär att hela världen plötsligt finns där som en informationskälla och kan påverka beslut 
och uppfattningar, förklarar Vincent. Det är därmed väsentligt att ha strategier för de sociala 
medierna då information online sprids otroligt långt på kort tid, menar Vincent. Tanken som 
Visit Sweden har med att använda sig av kuratorer på Instagram är att skapa så kallat “User 
generated content”, vilket innebär att det är innehåll som skapas av användare - i detta fall en 
person med anknytning till Sverige. Sådant innehåll har en otrolig slagkraft på sociala medier 
då det blir mer trovärdigt än om organisationen själva publicerar liknande innehåll menar 
Vincent. 
Visit Sweden har även en hashtag (#VisitSweden) som de uppmuntrar följare att tagga sina 
bilder av Sverige med. Vincent förklarar att har en privatperson tur så fångar kuratorn upp just 
dennes bild och väljer att publicera den på Visit Swedens Instagram vilket skapar och leder 
till engagemang hos målgruppen. Hashtag är något som Visit Sweden vill utveckla ytterligare, 
berättar Vincent. De vill skapa hashtags för olika syften som på så vis samlar människor med 
gemensamma intressen och bygger communities. Detta skulle exempelvis kunna vara 
communities kring måltid eller design i Sverige och är ett bra sätt att starta konversationer i 
målgruppen, menar Vincent. 
  
Enligt Sandra är eWOM mycket positivt för Varberg och de anser att när de gör ett obetalt 
samarbete med exempelvis en ambassadör så skapas det bäst eWOM. Detta då dessa inlägg, 
bilder och videos sprids via deras kanaler och leder till att deras följare kommenterar och 
likear och i sin tur sprider informationen vidare. Även att lägga upp bilder med hög 
igenkänningsfaktor på Visit Varbergs Instagramkonto skapar bra eWOM då folk ofta 
kommenterar och taggar sina vänner i dessa, förklarar Sandra. 
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5 Analys och Diskussion 
Kommande del syftar till att jämföra samt diskutera den empiri som samlats in via semi-
strukturerade intervjuer och dokument med teorin som utgörs av tidigare forskning inom 
ämnet. Kommande del syftar även till att lyfta de delar av studien som ansetts vara intressanta 
att diskutera vidare. Målsättningen är att analys samt diskussion skall leda till att syftet med 
studien besvaras. 

5.1 Strategier 
Digitaliseringens uppkomst har gjort att företag blivit tvungna att byta riktning och plats för 
sin kommunikation till de sociala medierna (Lidman 2016). Många organisationer har svårt att 
förstå och erkänna sociala medier som ett verktyg för utformning av ett varumärke vilket 
försummar de sociala mediernas potential (Hays, Page & Buhalis 2013). 
Under intervjutillfällena framgick att både Visit Sweden samt Visit Varberg ansåg sociala 
medier vara en viktig marknadsföringskanal för att bygga respektive destinations varumärke 
och att de därmed bytt riktning samt plats för sin kommunikation. Detta kunde även 
konstateras då båda företagen idag har personer som enbart arbetar med de sociala medierna. 
 
Digitala marknadsföringsstrategier innebär enligt Chaffey och Smith (2013) att organisationer 
väljer mellan olika sociala medier och på så vis anpassar budskapet till syftet och på så vis når 
rätt målgrupp direkt. Lidman (2016) argumenterar också för hur väsentligt det är att utveckla 
digitala marknadsföringsstrategier för att kommunikation skall, genom det ökade mediebruset, 
nå den utvalda målgruppen. 
Under intervjun med Vincent framgick det att de utvecklat en ny digital strategi som en 
konsekvens av digitaliseringen med syfte att nå ut till deras målgrupp med olika budskap där 
de skulle fokusera på tre olika områden online. Även på Visit Swedens hemsida (Visit 
Sweden 2018a) tar de upp den digitala strategin och påpekar att den allt mer digitaliserade 
omvärlden ställer krav på Visit Sweden att kunna agera snabbt för att nå ut med budskap om 
Sverige och att det är därför de skapat en ny digital strategi. 
Under intervjun med Sandra på Visit Varberg framgick att de hade en digital strategi, men att 
den på grund av tidsbrist inte var uppdaterad och därmed inte används. Att uppdatera den 
digitala strategin är något de har som ambition att göra inom en snar framtid, påstod Sandra. 
Att tidsbrist är något som hindrat Visit Varberg i deras arbete att utveckla en digital strategi 
kan tyda på att de inte helt och hållet erkänt sociala medier som ett verktyg för 
marknadsföring, eller faktiskt inte förstått den potential som de sociala medierna har som 
Hays, Page och Buhalis (2013) argumenterar för. En konsekvens av att Visit Varberg inte 
uppdaterat sin digitala strategi kan enligt Lidman (2016) samt Chaffey och Smith (2013) göra 
så att budskapet inte tar sig igenom mediebruset och når målgruppen. 
  
Organisationer som genomför olika typer av kundanalyser skapar förståelse samt kunskap 
kring målgruppens behov vilket är väsentligt för att kunna skapa relevant innehåll att bemöta 
målgruppen med (Kotler, Parment & Armstrong 2013). Även Pike (2011) menar att det är 
betydande att skapa djup förståelse för målgruppen för att kunna bemöta dem. 
Efter intervjuerna med Visit Sweden samt Visit Varberg framgick det att de båda arbetade 
med kundanalyser på olika vis, om än dock i olika utsträckning. 
 
Vincent på Visit Sweden berättade under intervjun hur de arbetar med ett digitalt verktyg som 
heter Falcon i syfte att samla in data kring hur målgruppen pratar om Sverige i de sociala 
medierna och få förklaring till vad de pratar om samt hur de pratar. Detta hjälper dem att 
skapa insikter hos sin utvalda målgrupp, som även var ett av deras fokusområden i den 
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digitala strategin. Campbell (2002) argumenterar också för att det är viktigt att göra grundliga 
analyser av kunderna för att strategiskt styra hur målgruppen uppfattar varumärket.  
 
Under intervjun med Sandra på Visit Varberg berättade hon att de tidigare även arbetade med 
ett digitalt system för att analysera kunder, vilket liknar det system som Visit Sweden idag 
arbetar med. Enligt Sandra hade Visit Varberg arbetat med detta system för att skapa sig en 
uppfattning kring attityder som besökare hade till staden, men insåg att detta inte gav dem 
något och slutade därmed att använda det. 
Sandra menar vidare att Visit Varberg fortfarande vill skaffa sig insikter hos målgruppen samt 
förståelse kring beteenden men att de istället gör det genom att skanna igenom de sociala 
medie-kontona som är kopplade till destinationen Varberg. Både Visit Sweden samt Visit 
Varberg är intresserade av att skapa förståelse samt kunskap om målgruppen, vilket visar på 
att de är medvetna om de teorier som både Pike (2011), Campbell (2002) och Kotler, Parment 
och Armstrong (2013) har. 
  
Marknadsstrategier kan generera bra resultat om de implementeras framgångsrikt (Bonoma 
1984 se Ramaseshan, Ishak & Rabbanee 2013). Enligt Kotler, Parment och Armstrong (2013) 
handlar strategi om att göra rätt saker, medan implementering handlar om att göra saker rätt. 
Vidare menar Kotler, Parment och Armstrong (2013) att det är enklare att skapa en strategi än 
vad det är att faktiskt implementera den. 
Under intervjutillfällena var det ingen av respondenterna som nämnde just implementering 
som en viktig komponent i strategiprocessen. Detta faktum ifrågasätter om implementeringen 
är så viktig eller om det faktiskt räcker med en framgångsrik strategi för att generera bra 
resultat. 
  
Differentiering är en marknadsstrategi av stor betydelse då organisationer genom att tillämpa 
den kan urskilja sig från konkurrenter samt lyfta fram sina unika kundfördelar och därmed bli 
konkurrenskraftiga (Porter 1997). Hult och Ketchen (2001 se Pehrsson) menar att kunskapen 
om sina kunder är en viktig del i en differentieringsstrategi och som nämnt tidigare arbetar 
både Visit Sweden och Visit Varberg med kundanalyser vilket skapar bra förutsättningar för 
differentiering. Även Allen och Helms (2006) samt Kotler, Parment och Armstrong (2013) 
argumenterar för att differentiering är en väsentlig marknadsstrategi när en organisation skall 
fastställa samt förtydliga hur de urskiljer sig från konkurrenter.  
 
Efter intervjun med Vincent på Visit Sweden kunde det konstateras att de hade förstått att 
differentiering är en mycket central marknadsstrategi, detta då Visit Sweden har en hel 
avdelning, Brand and Strategic Communications, som arbetar med de övergripande 
strategierna för Sveriges varumärke samt varumärkeslöfte. Visit Sweden har utformat ett 
varumärkeslöfte för Sverige som resmål som på ett tydligt sätt skall visa på vad som 
differentierar dem från dess konkurrenter. Löftet är att Sverige skall vara ”Something Else” 
och deras differentieringsfaktorer gentemot konkurrenterna är landets historia, kultur, 
traditioner samt svenskens vilja att alltid vilja förbättras. Det är dessa attribut som Visit 
Sweden arbetar med vid differentiering av landet, menar Vincent. 
 
Vågsurfing är den mest unika kundfördel som staden Varberg har och som differentierar dem 
från de största konkurrenterna, enligt Sandra. Vidare menar Sandra att de haft svårt att 
differentiera Varberg med övriga attribut som staden erbjuder då konkurrenterna erbjuder 
liknande. Ser Visit Varberg till övriga Sverige menar de att de har en utmaning i att öka 
kännedomen kring Varberg och skapa “rätt” uppfattning av staden och dess varumärke. 
Faktorer som differentierar Varberg gentemot andra städer i Sverige är vågsurfingen samt 
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kusten och inlandet, menar Sandra och tillägger att de aktivt arbetar med att väva samman 
deras kustkultur med inlandet för att skapa förståelse kring att det finns något som passar alla 
här och skapa ytterligare en kundfördel och därmed bli mer konkurrenskraftiga. 

5.2 Varumärket 
Både Anholt (2003) och Syssner (2012) argumenterar för hur viktigt det är att ta fram 
strategier när en skall bygga en plats varumärke i syfte att förbättra, förstärka eller urskilja 
bilden av en plats hos utvald målgrupp. Differentiering som är en väsentlig marknadsstrategi 
när en skall urskilja sig från sina konkurrenter (Porter 1997) är central när det kommer till att 
skapa kundfördelar av substantiell betydelse för målgruppen (Kotler, Parment & Armstrong 
2013). Parlov, Perkov och Sičaja (2016) menar att den mest väsentliga marknadsstrategin är 
positionering och påstår att organisationer som inte utvecklat en positioneringsstrategi 
kommer att ha det oerhört svårt att nå ut och gripa tag i målgruppen. Då Visit Sweden också 
har konkurrenter som erbjuder liknande attribut som dem själva är differentieringen och dess 
utformning av oerhört stor betydelse, likaså hur de positionerar sig, enligt Vincent. 
Visit Sweden (2018a) ser kunskap om resenärens drivkrafter och beteenden som en påtaglig 
konkurrensfördel. Detta har gjort att de vill se till att resenärerna nås av berättelser om 
Sverige på rätt plats, vid rätt tid och på rätt sätt genom hela dess resecykel. Visit Sweden 
arbetar med olika positioneringsprogram som är baserade på målgruppsundersökningar som 
Visit Sweden genomfört för att ta reda på vilka drivkrafter samt motiv som finns hos deras 
utvalda målgrupp när de väljer att resa till Sverige, berättar Vincent. Utefter de drivkrafter 
som Visit Sweden identifierat via målgruppsundersökningen har de skapat strategier för hur 
de skall kunna positionera Sverige för att tillfredsställa de motiv som resenärerna har när de 
väljer att resa till Sverige, förklarar Vincent. Detta kan återigen kopplas samman med Kotler, 
Parment och Armstrong (2013), Campbell (2002) samt Pikes (2011) rekommendationer om 
hur betydande det är att genomföra kundanalyser i arbetet med att skapa djupare förståelse för 
utvald målgrupp. 
 
Sandra berättar hur Varberg tidigare varit positionerat som en Camping-stad och att detta är 
något de vill ändra på. Varberg (2018) beskriver stadens kärnvärden som Sandra menar är vad 
de eftersträvar när det gäller vad de vill att varumärket skall associeras med. 
Under intervjun med Sandra framgick att de inte har någon utvecklad strategi för hur de skall 
ändra de associationer som finns idag gentemot staden och varumärket. Däremot skall de som 
arbetar med Varberg och därmed varumärket alltid ha visionen om varumärket i åtanke i allt 
de gör, menar hon.  
När det kommer till Visit Varbergs differentiering- och positioneringsstrategier går det att 
ifrågasätta om de arbetar med dessa tillräckligt för att nå de mål de har. Detta då Porter 
(1997), Kotler, Parment & Armstrong (2013) och Parlov, Perkov och Sičaja (2016) påpekat 
hur viktigt det är att fastställa och förtydliga hur en organisation, i detta fall, en destination 
skiljer sig från konkurrenterna samt att en väl utformad positioneringsstrategi krävs för att nå 
ut och gripa tag i målgruppen. Väl genomförd positionering bidrar till att information om 
varumärket kommuniceras samt paketeras på ett tydligt och koncentrerat vis vilket gör det 
mer mottagligt för utvald målgrupp (Parlov, Perkov & Sičaja 2016).   
Visit Sweden använder sig av verktyget Google Travel Cycle för att kunna ta reda på vart 
deras målgrupp befinner sig gentemot Sverige som resmål, berättar Vincent. 
Verktyget innehåller olika faser en resenär genomgår och Vincent menar att Visit Sweden inte 
kan kommunicera varumärket Sverige på samma vis mot de olika faserna, utan att 
kommunikationen måste anpassas utefter fas och därmed vart resenären i fråga befinner sig 
gentemot Sverige som resmål. Genom att använda sig av Google Travel Cycle kan Visit 
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Sweden göra budskapet relevant för varje enskild resenär vilket tyder på vad Parlov, Perkov 
och Sičaja (2016) skulle definiera som väl genomförd positionering. 
Vidare berättar Vincent om ytterligare ett verktyg som hjälper Visit Sweden att avgöra vad 
som skall kommuniceras mot olika resenärer. Detta verktyg kallas Brand Ladder och hjälper 
dem att veta hur mycket en specifik resenär faktiskt vet om varumärket Sverige, vilket i sin 
tur avgör vad som skall kommuniceras till denne, menar Vincent. Detta tyder på att Visit 
Sweden arbetar med olika strategier mot olika målgrupper vilket kan kopplas direkt till 
Parlov, Perkov och Sičajas (2016) teori. 
  
Visit Varberg kommunicerar på ett och samma vis till alla människor i deras utvalda 
målgrupp. Vad de kommunicerar och hur de paketerar den information som de kommunicerar 
har de ingen specifik strategi för, berättar Sandra. Vidare menar hon att de utgår från tidigare 
erfarenheter i vad som uppskattas i kommunikationsväg av målgruppen. Detta påvisar att 
Visit Varberg inte följer Parlov, Perkov och Sičajas (2016) teori om att anpassa erbjudandet 
efter en specifik målgrupp. Däremot kan konstateras att Visit Varberg arbetar utefter Anholts 
(2003) teori om att det är viktigt att definiera en realistisk, konkurrenskraftig och övertygande 
vision för platsen i fråga och att denna vision uppfylls samt kommuniceras av de människor 
som bor och verkar på platsen. Detta då de medvetet formar kommunikation som av tidigare 
erfarenhet har visat sig fånga de lokala invånarnas engagemang. Detta fungerar enligt Sandra 
då de lokala invånarna är mycket patriotiska kring Varberg och gärna sprider varumärket 
vidare genom engagemang och stolthet. 
 
Att Visit Varberg inte har någon strategi för hur de kommunicerar med olika människor inom 
sin målgrupp kan enligt Parlov, Perkov och Sičaja (2016) ha konsekvenser som leder till att 
mottagaren av budskapet kommer att ha svårt att förstå det och därmed inte vara lika 
mottaglig för budskapet. Detta kan alltså leda till att Visit Varbergs kommunikation inte når 
ända in till de människor som utgör deras målgrupp.  

5.3 Sociala medier 
Enligt Lidman (2016) handlar marknadsföring via sociala medier om att nå målgruppen på 
den plats där den redan befinner sig samt engagerar sig och kan enligt Zeng och Gerritsen 
(2014) finnas på flera olika typer av plattformar. Vidare argumenterar Lidman (2016) för att 
de sociala medierna kan användas av organisationer med syftet att posta relevant innehåll 
samt konversera med utvald målgrupp. Lidman (2016) påstår att företag bör välja om de med 
sina sociala medier skall göra intryck eller avtryck. Med detta menar Lidman (2016) att 
företag bör använda sina sociala medier som antingen räckviddskanal eller som en 
engagemangskanal och därmed fokusera på en av dessa. 
Detta går att koppla till hur Visit Varberg ser på sina sociala medier då det under intervjun 
framgick att de inte fokuserar på att öka följarantalet utan att de strävar efter att skapa en 
kvalitativ relation med de följare som de har och därmed ser sina sociala medier som en 
engagemangskanal. Lidmans (2016) teori går dock att ifrågasätta då det under intervjutillfället 
med Visit Sweden framgick att de använder sina sociala medier både som räckvidds- och 
engagemangskanal. Detta kan konstateras då de analyserar hur många som engagerar sig i 
deras inlägg samt vilken räckvidd plattformen där de postar inlägget har. 
  
Safko och Brake (2009) tar upp olika aspekter som är viktiga för företag som använder sociala 
medier att beakta. Den första är att sociala medier finns till för att göra det möjligt att 
konversera. Den andra är att man inte kan styra konversationerna, men att man kan agera för 
att påverka dem. Även Lidman (2016) argumenterar för hur de sociala medierna skapar goda 
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möjligheter till uppstart av konversationer kring varumärket, men att det samtidigt är oerhört 
svårt att styra dem. 
Visit Sweden samt Visit Varberg har båda beaktat dessa aspekter. De möjligheter som sociala 
medier ger till att konversera använder sig Visit Sweden dagligen av. Dels genom de digitala 
verktyg som nämnts tidigare men även genom ren kommunikation på deras olika plattformar, 
menar Vincent. Oavsett vilken kanal som Visit Sweden använder sig av så är det berättelsen 
om Sverige som skall spegla budskapet och ligga till grund för konversationen, förklarar 
Vincent. Detta kan även kopplas samman med Cohens (2011 se Zeng & Gerritsen 2014) 
sammanfattning av sociala medier som beskriver dem som interaktiva 
kommunikationskanaler som innebär utbyten med följarna, exempelvis konversationer. 
Vidare menar Vincent att de, utefter syftet med budskapet samt användarnas beteenden 
online, väljer och anpassar vilken kanal som lämpar sig bäst för att uppnå önskat resultat. 
 I Varbergs kommunikationsstrategi (2016) förklaras hur även de skall använda sociala 
medier som en kommunikationskanal samt som ett interaktivt verktyg och menar på att de 
sociala medierna skall ge möjlighet att skapa närhet till sin utvalda målgrupp. 
  
Det framgick tydligt under intervjuerna att både Visit Sweden samt Visit Varberg beaktat 
Safko och Brakes (2009) teori kring att sociala medier är ett bra verktyg för att skapa 
konversation. Även Varbergs kommunikationsstrategi (2016) styrker att de som organisation 
beaktat det som Safko och Brake (2009) argumenterar för. 
  
Ett sätt för Visit Sweden att påverka hur konversationerna kring varumärket ter sig är att 
publicera relevant innehåll på kanalerna som Visit Sweden vill att varumärket skall kopplas 
samman med samt som de vet är relevant för sin målgrupp, förklarar Vincent. Detta gör de 
genom att strategiskt använda de digitala verktyg som nämnts tidigare i studien. Visit Sweden 
arbetar ständigt vad gäller utveckling av deras sociala medier och för tillfället arbetar de 
mycket för att ta fram mer rörligt innehåll, då detta är något som de uppfattat att målgruppen 
tilltalas av då det vid tidigare tillfällen skapat ett ökat engagemang. Innehåll som ger ökat 
engagemang skapar större spridning av varumärket då ökat engagemang innebär fler likes, 
kommentarer och delningar, menar Vincent. 
 
I Visit Varbergs varumärkesbyggande arbetar de delvis mot de lokala invånarna då de 
konstaterat att om de är nöjda, så sprids även nöjda konversationer kring varumärket, enligt 
Sandra. Detta kan ses som Visit Varbergs sätt att agera för att påverka konversationerna kring 
varumärket. Visit Varberg anser, precis som Visit Sweden att rörligt innehåll är uppskattat av 
utvald målgrupp och att detta är något de vill arbeta mer med för att tillfredsställa följarna och 
därmed på så vis kunna påverka de konversationer som sker hos målgruppen, menar Sandra. 

5.4 Electronic Word of Mouth 
Ökad internetanvändning har lett till att fler människor ansluter sig till de sociala medierna 
(Haywood 1989) vilket i sin tur har lett till att det sker mer digitala informationsutbyten 
(Knudsen & Kjølen 2011). Digitaliseringen av traditionell WOM har skapat både möjligheter 
och utmaningar för marknadsförare menar Litvin, Goldsmith och Pan (2008). 
Visit Sweden (2018c) beskriver att den digitala förändringen är en positiv trend som bidragit 
till ökning av informationsdelning. Vincent menar att tips från andra människor alltid kommer 
att väga tungt och att detta nu även gäller konversationer över sociala medier. Visit Sweden 
(2018a) tror att starka berättelser om Sverige skall göra att budskapen sprids vidare genom 
engagemang i sociala medier då människor idag i stor utsträckning alltid är uppkopplade. För 
att sprida eWOM använder Visit Sweden kuratorer som inte är direkt kopplade till företaget 
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Visit Sweden, då detta anses skapa större trovärdighet och därmed har större slagkraft, menar 
Vincent. 
 
Visit Varberg eftersträvar att skapa innehåll till de sociala medierna som ger mycket 
engagemang i form av kommentarer och delningar, enligt Sandra. För att lyckas skapa eWOM 
försöker Visit Varberg dels att engagera målgruppen för att få dem att sprida deras budskap 
vidare och dels genom att arbeta med ambassadörer som har förankring till staden, menar 
Sandra och tillägger att detta skapar eWOM i form av kommentarer på ambassadörernas 
sociala medier vilket i sin tur ger hög spridning av Varberg som varumärke. Lidmans (2016) 
teori om att skapa engagemang och förtroende liknar Varbergs tankesätt om att skapa innehåll 
med hög igenkänningsfaktor och som primärt berör och engagerar de lokala invånarna. 
Hennig-Thurau et al. (2004) påstår att positiv självförbättring och sociala fördelar är några av 
de huvudmotiv som är vanliga för att sprida eWOM. Detta kan kopplas till vad Vincent 
berättade om Visit Swedens hashtag och hur de uppmuntrar följarna att använda den och på så 
vis få möjlighet att bli publicerade på Visit Swedens Instagram. Även Visit Varbergs arbete 
med eWOM kan kopplas till dessa motiv då de har som ambition att få deras invånare att 
känna sig stolta samt nöjda över staden och därmed vilja sprida budskapet vidare. 
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6 Slutsatser 
Syftet med studien var att beskriva hur olika Destination Marketing Organizations i Sverige 
arbetar med sociala medier och Electronic Word of Mouth som ett verktyg för att bygga sitt 
varumärke. 
  
De möjligheter som sociala medier skapar använder sig både Visit Sweden och Visit Varberg 
sig av. Genom digitala verktyg samlar Visit Sweden in information om sin målgrupp och 
bygger kunskap samt förståelse för dem för att på så vis kunna skapa relevant innehåll som 
attraherar dem. De digitala verktygen hjälper dem även att se vad olika resenärer inom 
målgruppen har för uppfattning samt relation till landet och dess varumärke och utefter denna 
information bemöter de målgruppen. Visit Varberg använder också de sociala medierna för att 
förstå och lära sig om sin målgrupp, de använder däremot inget specifikt verktyg för detta 
utan skannar själva av de sociala medierna kopplade till varumärket. Enligt Pike (2011), 
Campbell (2002) och Hult och Ketchen (2001 se Pehrsson 2016) är kunskap om målgruppen 
viktigt då det hjälper organisationer att bemöta målgruppen samt skapa nöjdhet vilket då 
bekräftas av respondenterna. 
  
Visit Swedens sociala medier används för att lära sig om, inspirera samt engagera målgruppen 
och det är Instagram och Facebook som utgör de mest väsentliga sociala medierna ur deras 
perspektiv. För att Visit Sweden skall utnyttja de sociala mediernas fulla potential har de 
utvecklat en digital strategi som hjälper dem att kommunicera, skapa insikter samt göra landet 
och därmed varumärket tillgängligt för deras målgrupp. Visit Varberg använder också sociala 
medier för att lära sig om, inspirera samt engagera och visa sina följare vad staden har att 
erbjuda, däremot har de ingen digital strategi för hur de skall lyckas med detta. Att Visit 
Varberg inte har en utformad strategi kan anses vara negativt då Anholt (2003) menar att detta 
är viktigt vid utformning av ett varumärke. Visit Sweden kommunicerar olika mot olika delar 
av målgruppen medans Visit Varberg kommunicerar på samma vis till alla i sin målgrupp. 
 
Visit Varberg anser att eWOM har stor betydelse för den övergripande bilden av varumärket 
Varberg och arbetar därmed för att engagera de lokala invånarna samt målgruppen för att på 
så vis få dem att sprida deras budskap vidare på sociala medier. De arbetar även med 
ambassadörer som har en naturlig förankring till staden som i sin tur leder till att eWOM kan 
skapas samt spridas på både Visit Varbergs sociala medier samt ambassadörens. Även Visit 
Sweden anser att eWOM har stor betydelse för den övergripande bilden av varumärket 
Sverige och försöker ständigt skapa starka berättelser om Sverige för att på så vis engagera 
målgruppen och få dem att sprida varumärket vidare. Detta gör de via oberoende 
ambassadörer (kuratorer) som också har en anknytning till Sverige då detta skapar en mer 
genuin bild. Genom den digitala strategin har Visit Sweden även gjort det enklare att kunna 
påverka de konversationer som sker om varumärket på de sociala medierna.  
 
Efter att ha tagit del av tidigare forskning ansåg vi att ett gap i den befintliga litteraturen var 
sådan forskning som beskriver hur de sociala medierna används rent strategiskt. Även mer 
specifikt hur DMO:er i Sverige bygger sitt varumärke med sociala medier samt eWOM. Efter 
att ha utfört vår studie anser vi att vi har bidragit till att fylla detta gap. 
  
Studiens slutsats är att båda DMO:erna arbetar med flera olika sociala medier i syfte att 
inspirera, engagera och lära sig om sina målgrupper för att bygga sina varumärken. De båda 
anser att arbete med oberoende ambassadörer är ett genuint sätt att stärka destinationens 
varumärke samt sprida det på sociala medier. 
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Det som skiljer Visit Sweden och Visit Varberg åt i arbetet med de sociala medierna är att det 
enbart är Visit Sweden som utvecklat en digital strategi och som anpassar sin kommunikation 
beroende på vem i målgruppen de vill kommunicera med.  

6.1 Vidare forskning 
Studiens resultat visar hur DMO:er i Sverige använder sig av sociala medier samt eWOM som 
ett verktyg för att bygga sina varumärken. Ett intressant område att forska vidare på hade 
kunnat vara hur DMO:er i andra länder använder sociala medier och eWOM för att se vilka 
skillnader som finns på området mellan olika länder. Det hade även varit intressant att se hur 
de sätt som DMO:erna skapar engagemang fungerar kvantitativt. Alltså mäta deras 
prestationer för att se hur bra deras metoder för att skapa eWOM fungerar. 
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8 Bilagor 
  
Bilaga 1: Intervjuguide 
  
Sociala medier: 
  
1.       Hur definierar ni sociala medier/kanaler? 
  
2.              Vilka kanaler arbetar ni med och genom? 
  
3.              Vilket syfte fyller de sociala medierna för er? 
  
4.              Hur många arbetar idag med Sociala medier? 
  
5.              Är det några kanaler ni saknar för tillfället som ni vill börja använda? 
  
6.              Olika syften med olika kanaler?/På vilket sätt använder ni kanalerna? 
  
7.              Vilken slags relation vill ni skapa med era följare? 
  
8.              Arbetar ni med olika ambassadörer/influencers och på vilket sätt? 
  
9.              Använder ni några hashtags? Uppmuntrar ni era följare att använda dem? 
  
10.           Kategoriseras bilder som ni lägger ut? 
  
11.           Inspireras ni av andra företag när ni skall bygga era sociala kanaler? 
  
12.           Har de sociala medierna medfört några negativa faktorer? Vilka isåfall? 
  
13.           Har ni någon uppfattning om hur människor pratar mycket om er i sociala medier? 
  
14.           Har ni gjort någon mätning på om sociala medier(egna profiler samt andras) haft         
någon inverkan på människors uppfattning om varumärket? Hur? 
  

Strategier: 
  
1.       I och med digitaliseringen, hur har ert arbete med era marknadsstrategier förändrats? 
  
2.              Har ni en digital strategi? 
  
3.              Hur beslutas det om vilka bilder som skall läggas upp? 
  
4.              Riktas material som ni lägger ut till befintliga, nuvarande eller framtida turister? 
  
5.              Utvärderar ni likes, kommentarer/ tittar ni efter mönster och tar till er dessa när ni 
skapar strategier för framtiden? 
  
6.              Hur gör ni för att nå in till folk i mediebruset och den stora konkurrensen? 
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7.              Arbetar ni på något vis genom aktiviteter på sociala medier för att skapa 
engagemang? 
  
8.              Försöker ni nå människor utanför Norden med era sociala kanaler, har ni någon 
speciell strategi för just dem? 
  
9.              Har ni strategier för att få fler följare? 
  
10.           Hur positionerar ni er på marknaden? 
  
11.           Hur differentierar ni er? 
  
  
Varumärket: 
  
1.       Hur ser er varumärkesbild ut idag? 
  
2.              Hur vill ni uppfattas utifrån era sociala kanaler? 
  
3.              Hur tror ni att kännedomen kring ert varumärke påverkas av era sociala kanaler? 
  
4.              Vilka är era största konkurrenter varumärkesmässigt? 
  
5.              Hur får ni folk att sprida ert budskap och information om ert varumärke via sociala 
kanaler? 
  
6.              Varför tror ni att folk vill sprida eWOM om ert varumärke/destinationen? Vilka 
motiv? 
  
7.              Vilka visioner har ni för varumärket i framtiden? 
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