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Förord 
Detta är ett arbetsmanus som är långt ifrån färdigt. Tanken är att det aldrig ska bli färdigt. Jag 

vill ständigt utveckla denna handbok med öppen innovation och crowdsourcing. Det innebär 

att jag vill att så många hör av sig med kommentarer, tips och idéer. Det finns mycket som jag 

har missat. Det finns en hel del som jag har kvar att skriva, att utveckla. Och jag har säkert en 

del felaktigheter i texten. 

 

Ni som har intressanta kommentarer, hör gärna av er till urban.laurin@telia.com 

 

Jag har hämtat mycket inspiration från Tourism in Skåne, Turistrådet Västsverige och Visit 

Sweden. Viktigt är också Internetstiftelsen i Sverige (IIS) ger årligen ut rapporten 

”Svenskarna och internet” med gedigen information om internetvanorna i Sverige.1 

 

Viktiga inspiratörer är Marcus Eldh från Wild Sweden och Matti Holmgren från 

Jokkmokksguiderna.  

 

En fena på att följa vad som händer inom turismen och dela med sig till andra är Björn 

Arvidsson på RazorMind. På webb-sidan RazorBjörn on Travel har han flitiga länkar till 

ledande nyhetsbrev m.m.2 Följer man hans sida eller hans inlägg på Twitter, hänger man väl 

med i nyhetsflödet. 

 

Organisationen Adventure Travel Association (ATTA) är inriktade mot turism kring äventyr 

och natur.3 ATTA har ett bra nyhetsbrev, även om en hel del av informationen bara kan nås av 

deras medlemmar. Många av världens ledande företag, även svenska, är medlemmar i ATTA. 

Deras webbsida är mycket innehållsrik och det finns mycket inspiration att hämta från 

medlemmarnas hemsidor. 

 

Några nyhetsbrev och webbsidor som det är värt att följa är: 

• Phocuswire -  nyheter om digitalisering. www.phocuswire.com 

• Skift - nyheter och gratis rapporter. https://skift.com 

• Tnooz - nyheter, inte minst om digitalisering. https://www.tnooz.com 

• Social Media Examiner -  mängder av praktiska tips. www.socialmediaexaminer.com 

• Tourism Marketing Agency - inspirerande information 

https://tourismmarketing.agency/ 

 

Kom dock ihåg en sak. Min hemsida är inte en förebild. 

 

  

                                                 
1 https://www.iis.se/docs/Svenskarna_och_internet_2017.pdf 
2 https://www.scoop.it/t/travel-by-bjorn-arvidsson 
3 https://www.adventuretravel.biz/about/ 

http://www.phocuswire.com/
https://skift.com/
https://www.tnooz.com/
http://www.socialmediaexaminer.com/
https://tourismmarketing.agency/
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1. Turismens digitala revolution 
Det pågår något av en revolution inom turism, där den snabba digitala utvecklingen, den 

digitala revolutionen, ställer det mesta på ända. De gamla systemen för att marknadsföra och 

sälja turism tappar snabbt sin kraft.  

 

Digitala plattformar där turisterna och entreprenörerna får en direktkontakt växer explosivt 

och tar över marknaden. Det som kallas för peer-to-peer, eller jämlike till jämlike, gör det 

möjligt att även du som är en liten entreprenör, men som har en unik och lockande upplevelse, 

enkelt, snabbt och billig kan inleda en dialog med dina blivande turister. Utan mellanhänder 

kan du locka nya kunder från hela världen, just till dig. Den digitala revolutionen handlar 

således om mycket mer än teknik. 

 

Att vara entreprenör inom turism i dag i jämförelse med för tio år sedan, är på många sätt som 

natt och dag. Förvisso var internet viktigt även då, men i dag är webben helt dominerande för 

turisternas sökande efter upplevelser. Nu är det lika viktigt att finnas på ledande digitala 

media som det tidigare var att svara i telefon. 

 

Är du inte aktiv i den digitala världen så finns du inte heller för flertalet av världens turister. I 

denna handbok gör vi igenom ett stort antal verktyg som webben erbjuder. Det grundläggande 

är att du har en bra hemsida där kunderna helst kan boka och betala för det du erbjuder.  

 

För att vara med på allvar måste du arbeta aktivt för att synas på Google. Sociala media har en 

oerhörd betydelse för turismen och att du engagerar dig på Facebook är mer eller mindre ett 

måste. Helst bör du också finnas på Instagram. Yotube kan också vara värt att satsa på. Att 

lägga ned möda på att synas på TripAdvisor är oerhört viktigt.  

 

Men glöm inte att det kräver tid och engagemang från dig för att lyckas med digitala media. 

Det positiva är att ditt engagemang kan bli lönsamt, och det snabbt. Med hjälp av digitala 

plattformar kan du lätt, snabbt och billigt nå ut till kunder i hela världen. 

 

1.1. Turisten har makten 
Den viktigaste effekten av den digitala revolutionen är att kunden, turisten, är den som har 

tagit över makten. Företagen klarar sig inte längre med att marknadsföra sina produkter. Det 

fungerar inte med att tala till dagens turist. Du måste ha en kommunikation med turisterna. Du 

måste lyssna till turisterna. Inte minst på grund av alla sociala media som finns är det turisten 

som har makten. Utan en dialog på webben med dina kunder, så kommer du att få svårt att 

lyckas som entreprenör inom turismen. 

 

Dagens konsument kan lättare än någonsin få precis vad hen vill ha, precis när de vill. Det 

medför att de är nyfiknare, mer krävande och otåligare än någonsin. Det gäller inte minst 

dagens turist, som ställer helt andra krav på dig som entreprenör än vad turisterna gjorde för 

några år sedan. 

 

Den digitala revolutionen ställer det mesta på ända. Utvecklingen går så snabbt att det är svårt 

att inse den potential som finns. Ett knapptryck är praktiskt taget allt som krävs för 

konsumenter att köpa nästan vilken som helst vara eller tjänst.  

 

Resebranschen är en av de första sektorerna att omfamna kraften på webben. Många av 

Sveriges destinationer och entreprenörer har kommit långt, men det är också många som inte 
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har insett vad som händer och vad som behöver göras. Många svenska turistföretagare och 

destinationer är inte riktigt med på banan. 

 

Möjligheterna för den enskilde entreprenören att få direktkontakt med kunder världen runt, är 

stora. Google och Facebook är viktiga men det finns mängder med andra plattformar, många 

tydligt specialiserade. Utbudet av marknadsplatser och bokningsplattformar är stort och 

förändras ständigt.  

 

Den digitala revolutionen rullar på och innebär att de saker som vi redan gör, kan göras på 

nya, digitala sätt och framför allt att helt nya saker är möjliga att göra. Vi är inne i en global 

teknikutveckling som skapar nya utmaningar och möjligheter. Turismens entreprenörer 

behöver fortlöpande arbeta med digital transformation. 

 

Digital transformation innebär att man medvetet förändrar sin verksamhet, sitt sätt att arbeta, 

för att möta utmaningarna från den digitala revolutionen. Det handlar om att anpassa sin 

verksamhet till den digitala värld som blir dominerande. Digitala lösningar dominerar när 

turisten väljer och fattar beslut. Dessa lösningar erbjuder entreprenörerna stora möjligheter.  

 

Många förstår att digitaliseringen skapar helt nya möjligheter, inte minst för marknadsföring, 

bokning och försäljning. Digitalisering och digital närvaro är viktigt. Denna skrift handlar om 

hur man gör digital transformation i praktiken.  

 

Vill du läsa en kort och bra handbok om digital närvaro så har Turistrådet Västsverige 

publicerat en sådan. Den finns på nätet och uppdateras kontinuerligt.4 Inspirerande är 

webbsidorna hos Tourism in Skåne.5 Googles Digitalakademin är en innehållsrik utbildning 

om hur man arbetar med den digitala världen.6 

 

1.2. Snabba och oförutsägbara förändringar 
En tidigare stabil och förutsägbar verklighet ersätts nu av snabba och oförutsägbara 

förändringar. Det pågår en dramatisk utveckling som kan liknas vid en ny industriell 

revolution som kallas för den Fjärde industriella revolutionen, Industri 4.0 eller Internets 

tredje våg. 

 

Digitaliseringens effekter påverkar allas möjligheter. För det första förändras människors 

beteenden och förväntningar. Kunder förväntar sig snabba besked och att få skräddarsydda 

produkter. De vill vara medskapande och inte passivt titta på. 

 

För det andra förändras marknadens spelregler. Nya affärsmodeller utvecklas snabbt. Se bara 

hur Trip Advisor, Uber och Airbnb påverkar turismen. Den digitala transformationen ger stora 

möjligheter. Även det lilla nystartade företaget kan snabbt vara ett globalt företag som 

utvecklas i dialog med dina kunder. 

 

Den digitala transformationen påverkar oss alla, som privatpersoner, likväl som företag och 

samhälle. För ett företag handlar det om allt från produktion till kontakter med kunder. Även 

om teknik är en viktig del, så är effekterna större på företagens sätt att arbeta.  

 

                                                 
4 www.vastsverige.com/globalassets/turistradet-vastsverige/pdf/digital-narvaro/digital-narvaro-2018.pdf 
5 https://www.tourisminskane.com/bli-en-vinnare-i-digitaliseringen-av-besoksnaringen 
6 https://learndigital.withgoogle.com/digitalakademin/topic-library 

file:///C:/Users/urban/AppData/Roaming/Microsoft/Word/www.vastsverige.com/globalassets/turistradet-vastsverige/pdf/digital-narvaro/digital-narvaro-2018.pdf
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Digitalisering och smarta mobiltelefoner bidrar till stora förändringarna i människors 

beteenden och sätt att tänka. Det inte är den nya tekniken som digitaliseringen skapar som är 

det centrala, utan snarare just människors ändrade beteenden i en värld som förändras allt 

snabbare och bjuder på ständiga överraskningar.  

 

Utvecklingen går snabbt och det händer mycket; en del ser vi tydligt, annat märker vi knappt. 

Fenomen som sakernas internet, artificiell intelligens, blockkedjor och Big Data påverkar det 

mesta, inte minst turismen. 

 

Många upplever det nya i praktiken, exempelvis när bilen bromsar in av sig själv eftersom 

bilens sensorer sett en fara som föraren inte har märkt. Men det handlar inte bara om saker 

utan kanske än mer om relationer mellan människor.  

 

Många träffar numera sin blivande partner på internet. Människor världen över låter sig 

skjutsas av okända privatpersoner via Uber. Allt fler turister bor hos privatpersoner via 

Airbnb. TripAdvisor samlar mängder av bedömningar av hotell, restauranger m.m., vilket 

påverkar turisternas val. Paydrive erbjuder en bilförsäkring vars premie påverkas av hur bra 

och hur mycket du kör. Bilen är uppkopplad till nätet och en liten dosa kartlägger hur du är 

som förare. 

 

Spanska Traity har som affärsidé att få folk att lita på varandra, genom att göra det personliga 

ryktet öppet och tydligt. Det sker främst genom att följa individens konton på olika sociala 

media. Individen kan sedan visa upp sina ”ryktespoäng” och sin ”ryktesprofil” för att få bra 

erbjudanden från olika företag, bl.a. försäkringsbolag. Man kan tänka sig att en person som 

har mycket positiva rekommendationer på Airbnb, kan få en lägre premie för 

hemförsäkringen eftersom man ses som en trygg och pålitlig kund som är försiktig. 

 

1.3. Digital transformation går snabbt inom turismen 
Digital transformation ställer det mesta på ända och turismen tillhör de branscher där 

förändringarna går som snabbast. För den som hänger med finns bara fördelar. Med digital 

förmåga säkrar du din framtid. 

 

Det är inte så länge sedan som det tog tid att planera resor och vad man ville göra som turist. 

Man gick in på olika resebyråer för att samla på sig kataloger att botanisera bland. I tidningar 

och tidskrifter fanns annonser om resor. Ett vanligt sätt att få information var att ringa eller 

skriva till lokala turistbyråer och be dem skicka tryckt turistinformation. Så gör vi inte i dag. 

 

Under många år har det varit nätet som gäller för turisten. Turismens entreprenörer har sina 

hemsidor där de presenterar sin information. Den lokala turistbyrån, som oftast drivs av 

kommunen, samlar information om vad turisterna kan göra i just den kommunen. Mycket 

information finns på nätet, men fortfarande trycks många lokala broschyrer. Det läggs ned 

stora resurser på kommuners hemsidor för turister. Flertalet kommuner har kvar fysiska 

turistbyråer, där turisterna kan få personliga råd och hämta alla trycksaker. 

 

I stort sett alla län har en turistorganisation som leds av det offentliga, vanligen regionen. Den 

samlar i sin tur ihop den information de får från regionens företag och kommuner. I vissa 

regioner har man skilt mellan den stora stadens turism och den omgivande regionens. I 

Stockholms län saknas en regional turistorganisation och i en del nya eller blivande regioner 

ligger den regionala organisationen i startgroparna. 
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På de regionala turistsidorna finns mängder med information och ibland går det att boka allt, 

från boende till olika upplevelser via dessa sidor. Det läggs ned stora resurser på att förvalta 

de egna webbsidorna. En del arbetar med egna bokningsplattformar, ofta via Citybreak, där 

turisterna kan boka upplevelserna i regionen. De regioner som har råd marknadsför sig 

internationellt med hjälp av Visit Sweden, som marknadsför svensk turism utomlands. 

 

Men nu förändras denna bild. Dagens turist letar sig inte fram till de webbsidor som 

kommuner och regioner har. Turisten Googlar på nätet och förväntar sig att det som är 

intressant dyker upp på ett enkelt och lockande sätt.  

 

Dagens turist letar sällan upp din egen webbsida, utan förväntar sig att du ska finnas i det 

digitala landskap där turisten finns. Google och Facebook är viktiga men det finns mängder 

med andra viktiga plattformar. Utbudet av marknadsplatser och bokningsplattformer är 

enormt och förändras ständigt. Syns du inte i de digitala kanaler som turisten söker i, så syns 

du inte. Utan digital närvaro så kan man säga att du inte existerar. 

 

Tourism in Skåne illustrerar detta tydligt. De slår fast att ”aldrig förr har det varit så enkelt att 

nå ut till besökare internationellt. Det gäller att finnas på rätt plattformar och underlätta för 

kunderna att dela med sig av sina upplevelser.” Med sin animerade film om Kalle Kanot visar 

de hur den moderna turismen går till: www.youtube.com/watch?v=PMmhAN0ecu0 

 

Turismens digitala transformation har dock bara börjat. Om ytterligare några år kanske de 

satsningar som regionturismens aktörer gör blir överflödiga. Istället tar digitala plattformar 

över, där turisten får en direktkontakt med turistföretaget, exempelvis bonden på den svenska 

landsbygden som erbjuder genuint boende och lokala måltidsupplevelser. Dialogen sker direkt 

mellan bonden och turisten ute i världen. Bokning och betalning sker med automatik. Den 

digitala plattformen kanske tar viss provision, men kontakten blir i praktiken mer eller mindre 

direkt mellan kund och entreprenör, mellan turist och turistföretagare. 

 

1.4. Digitala trender 
Ska du lyckas som entreprenör nom turismen så måste du arbeta med olika digitala kanaler, 

plattformar, för marknadsföring och försäljning. Genom dessa kan du nå miljoner potentiella 

kunder världen över. Och trevligt nog är de flesta av dessa kanaler gratis. Men fortfarande är 

många svenska entreprenörer inom turismen inte med i den digitala världen på allvar. 

 

En internationell studie visar att digitala plattformar blir allt viktigare för hur turismens 

aktörer arbetar, för hur destinationerna arbetar. Studien gjordes 2017 och kan jämföras med en 

studie från 2014.7 De tio viktigaste trenderna var: 

1. Sociala mediernas framträdande roll när det gäller att nå resemarknaden (t.ex. 

Facebook, Pinterest, Twitter, Weibo). Samma plats 2014. 

2. Att skapa engagerande innehåll för digitala medier (content creation) och sprida detta 

till de många digitala plattformar som stärker destinationen varumärke till potentiella 

turister. Fanns inte med 2014. 

3. Kunder söker alltmer autentiska och personliga reseupplevelser. Fanns inte med 2014. 

4. Mobila plattformar och mobil kommunikation blir allt viktigare för att engagera 

kundernas intresse för en destination. Fanns inte med 2014. 

5. Mobila plattformar och appar blir den primära engagemangsplattformen för turisterna. 

Plats tre år 2014. 

                                                 
7https://destinationsinternational.org/sites/default/master/files/DestinationNEXT%20Futures%20Study%20Update.pdf 

http://www.youtube.com/watch?v=PMmhAN0ecu0
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6. Video är det som gäller för målmarknadsföring och berättande. Fanns inte med 2014. 

7. Att skaffa data och utveckla metoder för affärsanalys av dessa data, skiljer 

framgångsrika entreprenörer inom turism och destinationer från mindre 

framgångsrika. Fanns inte med 2014. 

8. Smart teknik (t ex telefoner, väskor och kort) skapar nya möjligheter till innovativa 

nya tjänster och processer. Plats fyra år 2014. 

9. Teknik som möjliggör snabbare beslutsfattande av kunder. Fanns inte med 2014. 

10. Geotargeting - analys av kundens geografiska lokalisering, blir mer utbredd. Plats sex 

2014. 

 

Visit Swedens Trendrapport 2018 slår fast att ”sist men inte minst, digitaliseringen är 

fortfarande så pass ny för oss att den ofta behandlas separat från annan utveckling, men det är 

hög tid att konstatera att den nu är en självklar del i majoriteten av resenärernas liv. Närvaro 

digitalt i någon form där resenären kan hitta en är idag en självklarhet för konkurrenskraft, 

men långt ifrån alla finns tillgängliga online.” 

 

Visit Sweden har utvecklat en digital strategi, som kan vara en bra inspiration även för dig 

som entreprenör inom turismen.8 Grundtanken är att ”Sverige ska synas där turister söker 

information om Sverige. Starka berättelser om Sverige ska engagera målgruppen i exempelvis 

sociala medier, så att budskapen bärs vidare.” Den digitala strategin består av tre delar, 

nämligen insikt, tillgänglighet och ”story”.  

 

Insikter handlar om att arbeta med kontinuerlig datainsamling för att få insikter om resenärers 

drivkrafter och beteenden. Genom att samla data från olika källor om efterfrågan och 

beteende hos målgruppen erhålls mer insikt om vad de vill uppleva.  

 

Med tillgänglighet menar man att ett digitaliserat utbud av produkter och upplevelser i 

Sverige, ska finnas tillgängligt där resenären befinner sig, både i breda och nischade kanaler. 

Visit Sweden arbetar för att göra fler turistprodukter tillgängliga för planering och bokning på 

rätt plattformar på respektive utlandsmarknad. 

 

Story är berättelserna som stärker Sveriges varumärke i en digital värld. Man har tagit fram 

och testat berättelser, ”stories”, om Sverige. Dessa ska fånga målgruppens intresse för något 

nytt, äkta och oväntat. Man vill få resenärer som blir engagerade och sprider material vidare. 

Berättelsen om Sverige som resmål kombineras med global räckvidd och hög relevans för 

särskilda intressegrupper. 

 

Visit Sweden framhåller att der ät nödvändigt att Sverige finns med i de nya digitala 

reseplanerings- och bokningstjänster som resenärer använder. ”En allt mer digitaliserad 

omvärld ställer krav på Visit Sweden och besöksnäringen att agera snabbt för att nå ut med 

budskap om Sverige. Resebeteenden och affärsmodeller förändras snabbt. Sverige är ett 

relativt litet land som har tuff konkurrens om turisternas uppmärksamhet, människor som 

alltid är mobila, uppkopplade och efterfrågar värdeskapande upplevelser i allt större 

utsträckning.”  

 

Visit Sweden vill följa turisten från början till slut och ”se till att resenären nås av berättelser 

om Sverige på rätt plats, vid rätt tid och på rätt sätt genom hela resecykeln. Från inspiration 

                                                 
8 https://corporate.visitsweden.com/vart-uppdrag/vara-prioriteringar/417-2/ 
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till minnesfasen efter resan ska vi tillsammans med besöksnäringen sprida öppen och 

tillgänglig information om Sverige som land och resmål.”  

 

Det finns en inbyggd förväntan på att interaktion med varumärken och destinationer ska vara 

enkel. Samtidigt vill Visit Swedens målgrupp allt mer identifiera sig som resenärer snarare än 

turister, vilket i sin tur påverkar hur de agerar online.” 
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En studie år 2017 av europeiska entreprenörer inom turism, främst hotell, restauranger, 

reseföretag och OTA, visar att de viktigaste prioriteringarna för investeringar 2018-2019 är9: 

• Personalisation 95% 

• Self-Service Automation 90% 

• Real Time Customer Feedback 87% 

• Omni-channel Engagement Platform 86% 

• Voice of the Customer (VoC) 86% (att aktivt lyssna till kunden) 

• Chatbots and Virtual Agents 82% 

• Customer Journey Mapping 81% 

• CRM Solutions 76 % (Customer Relation Management) 

• Digital User Experience Analytics 75% 

• Live Chat / Guest Chat 68% 

• Predicitive Analysis 67% 

• Social Media Monitoring & Engagement 66% 

• Customer Service /Front Office Automation 63% 

• Data Analytics & Management Platform 62% 

• Mobile Solutions / App 61% 

 

Resultatet visar att dialog med kunderna, att förstå kunderna, är den starkaste trenden.  

 

1.5. Så gör turisten 
Att röra sig i den digitala världen är självklart för dagens resenärer. Enligt en undersökning 

från Visit Sweden är ”Sverigeintresserade resenärer vana att vara uppkopplade. Mer än två 

tredjedelar av dem använder Facebook varje vecka och över hälften ser på YouTube. Under 

utlandssemestern använder åtta av tio sin smartphone och 60 procent gör inlägg på olika sajter 

om sin semester.”10 

 

Dina potentiella kunder världen runt använder allt mer sina smarta telefoner. Det är där som 

de surfar, tittar på YouTube, strömmar filmer eller TV-program, spelar spel, läser nyheterna 

eller pratar med sina vänner på sociala medier. Givetvis är det viktigt att din digitala närvaro 

fungerar på dator och läsplatta, men det är den smarta telefonen som dominerar. 

 

Den turist som letar på nätet översvämmas av lockande information om resmål världen över. 

Utbudet är enormt och konkurrensen ökar. Det är inte bara Sverige som vill locka turister till 

sig. Samtidigt ger den enorma digitala spelplanen stora möjligheter även för den enskilde 

entreprenören att kommunicera direkt med målgruppen. 

 

Turisterna söker digital information före resan, ser vad andra turister tycker, jämför vad olika 

destinationer erbjuder samt bokar och betalar. Under resan fortsätter de att söka information 

för att bestämma sig vad de vill göra. De delar med sig av sina erfarenheter till andra turister. 

För entreprenören gäller det att ha digital tillgänglighet dygnet runt. Får kunden inte direkt 

svar, söker de flesta sig vidare till någon annan. 

 

                                                 
9https://plsadaptive.s3.amazonaws.com/eco/files/event_content/vP7BG3JKT9Lo7d8r8scrMUN9Yig2DaNA6P7Kf9wS.pdf?X

-Amz-Content-Sha256=UNSIGNED-PAYLOAD&X-Amz-Algorithm=AWS4-HMAC-SHA256&X-Amz-

Credential=AKIAJ7JHP4DZFO4GBYRA%2F20180809%2Fus-east-1%2Fs3%2Faws4_request&X-Amz-

Date=20180809T072606Z&X-Amz-SignedHeaders=host&X-Amz-Expires=600&X-Amz-

Signature=d9332e37df06c75858f70e43ee0bbd5b67627ef7ea38b3115f0559f90341651a 
10 Visit Swedens Trendrapport 2017 
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När turisterna söker information är sidor med andras rekommendationer avgörande, sidor som 

TripAdvisor. För entreprenören är det viktigt att följa upp dessa sidor och inte se dem som ett 

hot utan som en möjlighet till kommunikation med kunderna. Sociala media är viktiga. Många 

turistföretag har Facebook som sin marknadsplats och det finns goda exempel på att platser på 

den verkligt perifera landsbygden utvecklar en lockande destination just genom Facebook. Ett 

inspirerande exempel är kanadensiska Inuvik, där medborgarna hjälper till att skapa 

inspirerande berättelser som lockar turister.11 Läs mer i avsnitt 3.11. 

 

Turisterna söker inte bara information, utan vill kunna beställa upplevelser, boka och betala 

boende. Det finns hotell där turisten inte behöver möta en levande människa utan sköter in-

checkning, rumsservice och allt via digitala alternativ. Särskilt yngre turister bryr sig inte om 

att boka något utan förväntar sig att kunna boka boende och upplevelser när de väl är på plats. 

 

Samtidigt som det aldrig varit så lätt för turistentreprenören att nå ut till potentiella kunder i 

hela världen, ska man ha klart för sig att turisterna lätt kan drunkna i den information som 

finns på webben. Många skummar igenom hundratals sidor och en del lägger ner veckors 

arbete på sitt sökande. De besöker söktjänster, olika appar för bokning, resebyråer som finns 

online och mängder med olika företags hemsidor.  

 

En stor del av dem tycker att det finns alldeles för många sidor att besöka. Detta leder till att 

de stora aktörerna på nätet blir allt viktigare. De har resurser för att med hjälp av bl.a. 

artificiell intelligens och analys av det som kallas för Big Data, specialsy lösningar till precis 

det som varje enskild turist söker.  

 

En oerhörd styrka med de stora plattformsföretagen är att de kontinuerligt bygger upp en 

enorm kunddatabas, och att de därifrån kan hämta en ständigt växande kunskap om sina 

kunder. Det gör att det i praktiken blir mer eller mindre omöjligt att bygga egna plattformar 

och kanaler. Dessa kommer att drunkna i det enorma digitala bruset. 

 

Långt ifrån alla aktörer ser och förstår vad den digitala transformationen innebär. Ett exempel 

är föreningen Bo på lantgård, som helt nyligen har lanserat ett eget system för medlemmarna. 

Där kan man få information och göra bokningsförfrågningar, men inte boka och betala. Den 

digitalt vane turisten kommer att fly sidan, och istället leta landsbygdsboende på ex. Booking, 

där många svenska lantbrukare med boende redan finns. 

 

Satsning på augmented (förstärkt) och virtuell verklighet gör att turisten kan ta del av 

upplevelsen hemma innan man reser. Fenomen som artificiell intelligens, blockkedjor, big 

data och sakernas internet skapar enorma möjligheter för turismens aktörer. 

 

1.6. Turismens många digitala plattformar 
I dag finns det ingen brist på alternativ för resenärer som vill handla eller boka resor online. 

Online resebyråer, flygbolag, järnvägs- och metasökföretag har förfinat processen för att göra 

det enkelt och bekvämt att komma från en destination till en annan. Dock är resan ofta mer 

komplex än att boka en resa från punkt A till punkt B. 

 

Digitala lösningar dominerar när turisten väljer och fattar beslut. Utvecklingen går så snabbt, 

särskilt för mobiltelefoner. Det viktiga är att se till att det finns kvalitetssäkrat och lockande 

innehåll, utbud och service på de digitala plattformar som turisterna själva väljer.  

                                                 
11 https://destinationthink.com/inuvik-canada-viral-facebook/ 
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Google är avgörande eftersom det är där de turisterna letar. 95 procent av svenskarna på nätet 

använder Google. Det gäller att optimera synligheten på Google. Utbudet av marknadsplatser 

och bokningsplattformer är enormt och förändras ständigt.  

 

Sociala plattformar är viktiga. Av svenska internetanvändare (2017) använder 86% Youtube, 

74% Facebook, 53% Instagram, 33% Snapchat, 30% Linkedin, 29% Whatsapp, 25% Twitter, 

17% Pinterest, 11% Reddit och 9% Kik. För många företag inom naturturism är Facebook 

viktig, men för de som arbetar med fisketurism tycks Youtube vara viktigare. Lockande bilder 

på Instagram kan ge kontakter och skapa image.  

 

När turisterna söker information är sidor med andras rekommendationer avgörande. 

TripAdvisor har utvecklats som den ledande sidan för bedömningar och får allt större 

betydelse även som den mötesplats där kunderna bokar det boende och de upplevelser som de 

söker efter. Sidor som TripAdvisor ger möjlighet till en ständigt pågående 

marknadsundersökning där kunderna gratis ger företagaren massor med synpunkter om vad 

som är bra eller dåligt.  

 

Det finns minst hundra olika bokningssystem där kunderna kan boka och betala direkt på 

företagets egen hemsida. De mest populära tycks vara Checkfront, Bookeo, Rezdy, Rezgo, 

Trekksof och isländska bokun. 

 

Många bokningssystem kan sammanlänkas med marknadsplatser online, vilket ger stora 

fördelar för marknadsföring och försäljning. På marknadsplatser online (Online Travel 

Agencies OTA) kan entreprenörer marknadsföra och sälja sina aktiviteter. Stora aktörer som 

Expedia, Hotels.com och Booking. TripAdvisor har denna funktion. Det finns platser som är 

specialiserade på naturturism och rätt vanliga i Sverige är Viator, Responsible Travel, Nature 

Travels, Naturetrek, Travelling Naturalist och Get Your Guide. Det finns också starkt 

nischade som Eurobike, Bike Tours, FlyCar och Book Yoga Retreat. 

 

Men det finns företag som vill ha direktkontakt med kunderna via mail eller telefon. Ska man 

ge sig ut på en klättertur i fjällen eller på en tur med hundsläde en dryg vecka mitt i smällkalla 

vintern, så vill entreprenören ha denna kontakt för att känna sig säker på att kunden klarar av 

en krävande upplevelse. 

 

Plattforms- och delningsekonomin erbjuder också massor med möjligheter. Se bara vad 

AirBnB och Uber har inneburit. Airbnb:s upplevelseförmedling är på väg att bli världens 

största arbetsförmedlare. Lantbrukaren som erbjuder naturturism kan få direkt kontakt med 

turisterna världen runt så att de kan boka upplevelser samt boende och mat hos bonden, helt 

utan mellanhänder. Ett landsbygdens Uber kan lösa transportproblem, kanske med hjälp av 

självgående elfordon. 

 

1.7. Mobiltelefonen gäller 
Det är mobiltelefonen som gäller, som vi redan har konstaterat. Det är inte längre bara unga 

som använder mobiltelefonen istället för dator, utan det sprider sig snabbt upp i åldrarna. Ser 

du inte till att anpassa dina digitala satsningar till mobiltelefon är du inte med på allvar. 

 

Den moderne turisten använder sin smarta mobil under resans alla stadier, från att leta efter 

information och boka resan, till att dela med sig av erfarenheterna från resan. Även om många 

bokar sin resa på en dator, så söker de flesta informationen på sin mobil. En viktig orsak är att 
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man kan använda mobilen när man gör något annat, som slötittar på TV, åker tåg eller står i 

en kö. Resenärerna använder sin mobil bl.a. för att söka inspiration inför resan, använda 

online-kartor för att ta sig fram, hitta lockande extraerbjudanden, dela med sig av sina 

upplevelser, leta efter aktiviteter att göra och hitta en bra restaurang. 

 

En viktig effekt är att många inte gör sina bokningar i förväg utan när de väl är på plats. Ofta 

bokar man hotell samma dag som man ska bo. Användandet av mobiler gör att turisterna blir 

mer spontana. Man bokar inte en restaurang i förväg utan söker efter något lämpligt i närheten 

där man befinner sig. Sökfrasen ”places to eat near me” ökar snabbt. 

 

Denna utveckling gör det nödvändigt att turisten ständigt möter ett heltäckande mobilnät, 

alternativt Wi-Fi, en trådlös uppkoppling till Internet. Helst bör den vara gratis. Eller som 

Razormind redan 2014 slog fast i sin analys av turism och Örnsköldsvik. ”Ingen tillgänglighet 

via mobilnätet är detsamma som att du inte finns.” Det påstående äger än större giltighet i 

dag. 
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2. Var tydlig med din produkt 
För att kunna navigera rätt i turismens digitala värld är det nödvändigt att du är tydlig över 

vad din affärsidé handlar om. Du måste vara klar över vilka produkter du erbjuder, vilka 

kunder du vill locka och vilka marknader du vänder dig till. Annars vet du ju inte vilka 

budskap du ska föra ut på nätet. 

 

För att lyckas med turism behöver du ha en bra produkt som turisterna vill betala för, så att du 

får en lönsam verksamhet. Ta reda på hur konkurrensen ser ut och se till att ha en produkt som 

skiljer sig från andras. Vilken är din unika produkt och vilka vill köpa den? Har du 

verksamhet året om eller är du specialiserad på vinter eller sommar? Utveckla ditt företag och 

dina produkter till ett lockande varumärke. Din turistprodukt måste vara detaljerat beskriven 

så att kunden får svar på alla frågor. 

 

2.1. Svara på allt 
Marcus Eldh som driver företaget Wild Sweden, är en framgångsrik naturturistföretagare och 

en ofta anlitad föreläsare och inspiratör. På siten Turismnytt bloggar Marcus om hur man blir 

en framgångsrik företagare inom turism.  

 

En av bloggarna handlar om hur man säljer turism.12 Marcus konstaterar att intresset för 

naturturism ökar och är en viktig anledning till att folk reser till Sverige. Det finns massor 

med alternativ landet runt. Han skriver att ”men när vissa lyckas och överöses av turister så 

kämpar andra på år efter år och får inga bokningar.” Ibland är det svårt att förstå varför det är 

så., men reflekterar man så finns det ofta tydliga anledningar till framgång eller misslyckande. 

 

Marcus sår fast att ”kort handlar den om att ha en bra idé, som turisterna vill ha och betala för, 

satsa på den och sedan hitta rätt kanaler för att kunden ska hitta just dina aktiviteter. Men när 

man väl lanserat den nya aktiviteten så är det många som gör ett misstag. Som gör det svårt att 

sälja aktiviteten. Och svårt att få kunden att förstå vad det är du säljer.” 

 

Aktiviteter i naturen beskrivs ofta väldigt luddig. Han har mött uttrycket att ”det beror lite på 

vädret” vilket inte ger kunden någon användbar information. Andra skriver att ”vi anpassar 

oss efter kundens önskemål” eller att ”vi skräddarsyr efter varje kund.” Det är ju bra att man 

kan anpassa sig och skräddarsy, men din potentielle kund vill veta exakt vad man kan 

förvänta sig. Tyvärr är det ofta som det saknas svar på många av de frågor kunden vill ställa. 

. 

Marcus konstaterar att ”många gör misstaget att inte beskriva aktiviteten tillräckligt detaljerat. 

Ibland blir det så luddigt att kunden inte fattar vad du säljer. Man klickar sig vidare. Och 

bokar nåt annat.” Det gäller att försöka förutse kundens frågor och se till att det finns tydliga 

svar på dessa, inte mins på företagets webb-sida. 

 

Marcus Eldh har tagit emot gäster på älgsafari i över 15 år och slår fast att han ”har svarat på 

tusentals mejl från kunder som har frågor. Genom åren har jag vävt in svaren på de vanligaste 

frågorna i beskrivningen av aktiviteterna, eller någon annanstans på min webbplats. Jag 

slipper en massa frågor. Men den stora fördelen är att folk bokar mina aktiviteter. Tydligare 

beskrivningar, fler bokningar. Det är tydligt i min verksamhet.” 

 

I sin blogg presenterar han en tydlig produktmall för aktiviteter inom naturturism. Företagets 

webbsida är central. Detta verktyg består av följande delar: 

                                                 
12 https://www.turismnytt.se/sa-saljer-man-naturturism/ 
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• Huvudbild: fånga kundens uppmärksamhet, stor proffsig bild 

• Bildgalleri: fler inspirerande bilder som visar din bästa sida 

• Rubrik: tydligt men lockande namn på aktiviteten 

• Punktlista: beskriv vad man får om man bokar detta 

• Säljtext: ärlig men lockande text för den som vill veta mer 

• Program: för den som vill veta exakt hur aktiviteten går till 

• Inkluderat: kort punktlista, torrt utan romantiska ord 

• Säsong, datum & tider: när erbjuds detta 

• Plats: var exakt är detta? inte bara ”receptionen” 

• Vem passar detta: åldersgräns, viktgräns, simkunnighet, tidigare erfarenheter? 

• Hur man tar sig dit: Tåg, bil, flyg, transfers, biljetter, koordinater, adress? 

• Bokning: Hur bokar jag och vad är det för avbokningsregler som gäller?  

• Och glöm inte: Vad tyckte tidigare gäster? T.ex. citat eller länk till TripAdvisor 

. 

Han konstaterar att ”du måste kunna svara på de här frågorna. Men helst ska kunden inte ens 

behöva fråga om sånt här. Bättre är om du informerar kunden så att det blir tydligt från 

början…. Om kunden har frågor så innebär det att de måste kontakta dig, och det är ett stort 

steg. Särskilt om klockan är 22:39 på en söndag. Man vill inte ringa eller mejla för att få svar i 

morgon. Eller två dagar senare. Man vill veta nu. Annars kan du ge dig fanken på att kunden 

klickar sig vidare på webben.” 

 

Han avrundar med att det ”är därför det är så viktigt att du beskriver dina aktiviteter så 

detaljerat du bara kan. Samtidigt som det ska vara inspirerande. Inga frågor, inga funderingar, 

inga konstigheter. Inte luddigt. Konkret. Man vet vad man får. Det är då folk köper. Det är då 

det kommer in en bokning kl 22:40 en söndagskväll.” 

 

2.2. Varumärke 
Patent- och registreringsverket konstaterar att ”ett varumärke är ett kännetecken som utmärker 

din specifika vara eller tjänst och skiljer den från andras. Det skapar igenkänning hos dina 

kunder.” Ett varumärke kan vara ett namn, en symbol eller ett tecken, som används för att 

identifiera produkter eller tjänster. Varumärken kan skyddas. 

 

Många destinationer arbetar aktivt med att utveckla och marknadsföra sitt varumärke.13 Jerry 

Engström driver Friluftsbyn vid Höga Kusten och är en ofta anlitad inspiratör om turism. 14 

När jag intervjuade honom slog han fast att ”många företag och även destinationer tror att ett 

varumärke skapas av kommunikation. De tror att bara de väljer ett namn som känns unikt, 

designar en logotyp och lägger till ett för stunden viktigt budskap som laddas med en 

målgruppsanpassad tonalitet så har vi grunden till ett framgångsrikt varumärke. Jag vill inte 

förstöra festen, men det fungerar inte så. Varumärkesarbetet är så mycket djupare.”15 

 

De stora företagen inom turism lägger ned möda på att arbeta med sitt varumärke, men bland 

de mindre och medelstora företagen tycks det vara mindre vanligt. Per Jobs är en av dem som 

arbetar tydligt med varumärken. Han har grundat företaget Fish Your Dream som arbetar med 

fisketurism.16  

                                                 
13 Se https://www.vastsverige.com/turistradet-vastsverige/artiklar/starka-varumarken/ och 

https://www.tourisminskane.com/sites/all/files/media/files/2016/Jan/11/rapport_3_kommunikation_och_varumarke_0.pdf: 
14 Se http://friluftsbyn.se/ och http://jerryengstrom.se/ 
15 Jag gjorde intervjun i maj 2017 som ett underlag för en rapport som tagits fram av Landsbygdsnätverkets arbetsgrupp för 

naturturism. 
16 https://www.fishyourdream.com/upplevelser 

https://www.vastsverige.com/turistradet-vastsverige/artiklar/starka-varumarken/
http://friluftsbyn.se/
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Per slår fast att ”för oss är varumärket oerhört viktigt. Vi arbetar med fiske i flera regioner och 

har egna anläggningar. Vi vill tillväxa, bland annat för att fylla våra anläggningar året runt. 

Därför börjar vi med andra naturupplevelser. Men vare sig fiskare som bokar direkt eller våra 

återförsäljare skulle få ett förtroende för ett företag som blandar fiske med annat. Därför 

skapar vi ett nytt företag för övriga aktiviteter med ett helt annat formspråk och budskap.”17 

Detta företag heter Björk Experience.18 

 

Det finns all anledning för fler turistentreprenörer att reflektera över sitt varumärke, för att 

stärka sin kraft på marknaden, och då inte minst i den virtuella världen. 

 

2.3. Värderingar blir viktigare 
Det finns en utveckling där värderingar får allt större betydelse. Allt fler konsumenter tycker 

att frågor som etik, moral och hållbar utveckling är viktiga för sina val på marknaden. Det 

gäller inte minst turisterna. 

 

De väljer att resa till platser där turisten känner att man bidrar till bygdens utveckling, att en 

stor del av de pengar som man lägger ned hamnar hos lokala aktörer. Turismens sociala 

effekter på en bygd är viktiga. Även turismens miljömässiga effekter är en allt viktigare 

faktor. Turismen har en negativ påverkan på klimat och miljö. Medvetenheten om det ökar 

och en entreprenör som kan erbjuda klimatsmarta alternativ har en fördel på marknaden. 

 

Internationellt är turism världens största näring och den växer ständigt. Det innebär att 

turismen har en stor ekonomisk betydelse och därmed ekonomisk makt. Men turism är på 

många sätt ett tveeggat svärd. Å ena sidan kan turism bidra till att utveckla den lokala bygden 

och skapa en hållbar utveckling. Å andra sidan kan turism leda till negativa effekter som 

ökade utsläpp av koldioxid, skapa kostnader för den lokala platsen medan turistens pengar 

hamnar hos stora företag som inte finns lokalt. Det kan komma för många turister till en plats 

så att det blir problem för lokalbefolkningen. 

 

Vad som är tydligt under senare år är att allt fler turister tänker på vilka effekter just deras 

resa gör. Den rikliga tillgången av information på nätet gör att det är lätt att se om man som 

turist bidrar till eller sliter på platsens resurser. De företag som tar ett aktivt ansvar för hållbar 

utveckling totalt sett, är ofta de som får en allt bättre lönsamhet. Att göra väl, att vara en aktör 

som tar ansvar, blir allt viktigare för företagets framgångar. Många framgångsrika företag 

inom turism har ansvarstagande som en tydlig idé i sin affärsplan och för sitt varumärke.19 

 

Marcus Eldh från Wild Sweden tycker att det är viktigt att man som turistentreprenör funderar 

över svaren på två frågor, nämligen: 

• På vilket sätt bidrar de som köper den här produkten till en bättre miljö? 

• På vilket sätt bidrar de som köper den här produkten till ett bättre lokalsamhälle? 

 

                                                 
17 Jag gjorde intervjun i maj 2017 som ett underlag för en rapport som tagits fram av Landsbygdsnätverkets arbetsgrupp för 

naturturism 
18 http://www.bjorkexperience.com/ 
19 En kort och inspirerande rapport är http://skiftx.com/wp-content/uploads/2018/07/Balancing-Purpose-and-

Profit.pdf?utm_campaign=Intrepid_7%2F12%2F18&utm_medium=email&_hsenc=p2ANqtz-

_ZE2afhu1tDMW0pk8WycwKLYA1iiDqZxzYnnR2khz1nDyUQiu1yLQ0WCZQFFr-

0i1XloBuNpr9hAImzQpBJtL0tL2ovw&_hsmi=64390046&utm_content=64390046&utm_source=hs_automation&hsCtaTra

cking=09a4e230-89f4-4700-8e00-d8e15a74aa3c%7C6f4abf92-189d-44e5-9992-fb36a20fea71 
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För Marcus är värderingar viktiga. Turismen ska ge näring till såväl en bättre miljö som 

levande bygder dit han tar sina turister. Konkret har han arbetat med upplevelser där en viss 

del av kostnaden går till att någon föreläser för skolelever om hållbarhet och natur. Att en 

sådan satsning ger effekt märks om man exempelvis besöker webb-sidan ”Ethical Travel 

Guide”.20 Wild Sweden är det enda svenska företag som listas på denna sida. 

 

Allt tyder på att värderingar kommer att betyda allt mer för konsumenternas val. Det gäller 

inte bara turism utan till och med glass. Ett uppmärksammat exempel från våren 2018 är 

glassföretaget Benn&Jerrys som tydligt ställde sig bakom beslutet att låta 9 000 

ensamkommande unga från Afghanistan få stanna i Sverige. De ropade ut att ”nu firar vi med 

ett kärlekståg genom Sverige, följ med du också!” Företaget ser sådana ställningstaganden 

som en naturlig del av sitt varumärke och som  en lönsam investering. 

 

2.4. Hållbar turism 
Hållbar utveckling är den värderingsfråga som har störst betydelse i dag, inte minst för 

turistens val av resmål. Enligt Brundtland-rapporten, som myntade begreppet 1987, är hållbar 

utveckling ”en utveckling som tillfredsställer dagens behov utan att äventyra kommande 

generationers möjligheter att tillfredsställa sina behov”. 

 

Utmärkt inspiration kan du får från VISITAs rapport ”Sverige – vi löser det. Rapport om 

hållbar besöksnäring”.21 På sin webb-sida har VISITA också konkreta tips om hur man 

arbetar med hållbarhet i praktiken.22 FN:s organ The World Tourism Organization (UNWO) 

har en innehållsrik webb-sida med inspiration om hur man kan arbeta med turism och 

hållbarhet.23 UNESCO har också en utmärkt site om hållbar turism.24 Företaget Solo Traveller 

ger sina kunder råd om hur de ska resa på ett hållbart sätt.25 

 

2.4.1. Klimat och miljö 

Centralt är en hållbar miljö med ett hållbart klimat. Turismen gör stora klimatavtryck, inte 

minst vad gäller alla flygresor. Det är en utmaning att samtidigt satsa på en hållbar turism och 

locka hit turister från Kina och Indien.  

 

För dig som entreprenör är det viktigt att allt fler turister tänker på miljö och klimat när de 

väljer sina resor. Precis som Marcus Eldh lyfter fram, bör du ställa frågan hur din produkt kan 

bidra till att dina besökare bidrar till en bättre miljö. Det kan handla om att du sparar energi 

och använder miljövänlig energi som solel. Att du sopsorterar och använder miljövänliga 

material förväntar sig den moderna turisten. 

 

Det är en styrka om du kan visa att du ser till att turisten kommer till dig på ett klimatsmart 

sätt, exempelvis med järnväg istället för med en hyrbil. När jag våren 2017 intervjuade 25 

ledande förtagare inom naturturism, var det tydligt att klimat och miljö är centralt för dem. 

 

En av de intervjuade säger att ”våra kunder kräver allt mer att vi visar att vi arbetar med 

hållbarhet. De förväntar sig att vi är aktiva. Vi har till exempel elmotor på våra gummibåtar 

med grön el. Ju mer vi gör desto mer förväntar de sig.” En annan säger att ”snöskotrar är 

                                                 
20 https://www.tourismconcern.org.uk/ethical-travel-guide/. Se även http://reformtravel.se/ 
21 http://www.visita.se/globalassets/om-visita/press/nyheter/sverige---vi-loser-det.pdf 
22 http://www.visita.se/mitt-foretag/miljo_hallbarhet/ 
23 http://tourism4sdgs.org/ 
24 https://whc.unesco.org/en/tourism 
25 https://solotravelerworld.com/15-way-to-be-a-good-traveler/ 

https://www.tourismconcern.org.uk/ethical-travel-guide/
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viktiga för oss men givetvis ett klimatproblem. Vi arbetar nu bara med fyrtaktare som är 

klimatvänligare, men vi måste försöka göra mer.” En annan konstaterar att ”vi är helt 

beroende av helikoptern. Jag vet att det är galet för miljön men vad ska vi göra?” 

 

Flera framhåller vikten av att inte slita på den natur man verkar i. ”Vi måste tänka på att inte 

slita på stigar och leder eller lämna spår efter oss i naturen. På korta turer kör vi ut veden. I 

väldigt känsliga områden tar vi med ved i slädarna. På långa turer måste vi ta ved i naturen, 

men då ser vi till att elda på samma plats maximalt två gånger per år.” 

 

Några av de intervjuade menar att de kompenserar sin belastning på klimat och miljö, genom 

att de arbetar för att förändra sina gäster. En av dem säger att ”visst gör kunderna ett dåligt 

klimatavtryck när de flyger hit. Men när de åker härifrån vill jag att de har blivit en bättre 

människa som förstår miljön och det sociala. De har inte bara fått en trevlig resa utan får med 

sig ett viktigt tänk om hållbarhet och materiell konsumtion.”  

 

Hen fortsätter att ”nästan alla gånger när vi är ute och sitter runt lägerelden så kommer vi in 

på frågor som miljö, den ökande rasismen, Trump, Brexit och den ökande nazismen. Vi 

diskuterar politik och det blir starka dialoger. Gästerna lär sig att respektera andra tankar. Vi 

ger gästerna visioner som jag är övertygad om att det gör dom till människor som arbetar mer 

för hållbarhet när de kommer hem. Jag får dem att förstå. Hur kan de förändra vad de äter för 

att kompensera för resans klimateffekt. Kanske de avstår från att köpa en ny mobiltelefon. 

Efter en vecka hos mig kanske de halverar sin klimatpåverkan tio år framåt. Det är också ett 

sätt att klimatkompensera resan.” 

 

Denne entreprenör ser dock ett stort problem som det är svårt att tackla. ”Jag som arbetar med 

långa utflykter och arbetar för att påverka gästerna är ju en sak. Men när destinationen arbetar 

för att ta hit tyskar som kommer bara en eller några dagar för korta och intensiva upplevelser, 

så får vi bara negativa effekter på hållbarheten. Men destinationen gillar denna turism och 

hotellägarna tjänar stora pengar.” 

 

En entreprenör som är verksam i en av våra nationalparker tycker också att långväga gäster 

kan motiveras. ”Vi kan visa upp en ren miljö för världen. Här behövs inga munskydd. Här kan 

gästerna dricka vattnet ur sjöarna. De flesta har aldrig gjort det och blir oerhört tagna av att 

det finns kvar så ren miljö. Vi visar att det går att leva så. Vi ger gästerna ett hopp och 

drömmar. Vi sprider på så sätt hållbarhet i praktiken. När dessa gäster kommer hem till sina 

stinkande städer, så är de förändrade och har fått ett hopp om att det inte är för sent.” 

 

Dessa berättelser är goda exempel på vad du kan lyfta fram i din information, inte minst på 

digitala media. Det får din potentielle kund att förstå hur du i praktiken arbetar med 

hållbarhet. 

 

2.4.2. Social hållbarhet 

Till hållbar utveckling hör också social hållbarhet, som även kallas för sociokulturell 

hållbarhet. Det handlar bland annat om att turismen ska gynna lokalbefolkningen och skapa 

jobb lokalt, rättvisa villkor för arbetstagare, där turism blir en faktor för hållbar utveckling 

och som ett verktyg för både individers och samhällets välstånd. Centralt är att utveckla 

produkter där de positiva effekterna på den lokala ekonomin maximeras.  

 

Detta är viktigt för dig som entreprenör och som inslag i det goda berättelser du kan locka 

turisterna med. Allt fler turister vill resa till en plats där de kan lita på att de pengar de 
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spenderar, bidrar till att utveckla bygden. Kan du visa din potentielle turist att din produkt 

bidrar till att hålla bygden levande, så har din produkt en styrka. 

 
Inspiration kan du hämta från Järvsö i Hälsingland, som under många år arbetat mycket aktivt 

med turism som ett sätt att utveckla bygden. Turisterna ses som blivande medborgare och inte 

som tillfälliga besökare. Det är Järvsös lokala aktörer, såväl entreprenörer som föreningar, 

som driver turismens utveckling. Ett liknande sätt att arbeta har turistentreprenörerna i 

Tiveden. 

 

Som en del av den sociala hållbarheten lyfter man ofta fram satsningar på kunder med 

funktionsvariationer. Å ena sidan kan detta vara en viktig kundgrupp. Å andra sidan menar de 

som har funktions-variationer, eller funktionshinder som man sa tidigare, att de ska kunna 

komma fram överallt, även till den turistprodukt som du arbetar med. 

 

2.4.3. Ekonomisk hållbarhet 

Till hållbar utveckling hör också ekonomisk hållbarhet. Utan företag som är ekonomiskt 

hållbara så går det inte att arbeta med andra aspekter av hållbar utveckling. Detta är ett 

problem inom turismen. Många av de företag som arbetar med resor, boende och måltider har 

en god ekonomi.  

 

Däremot är det sämre ställt med de företag som arbetar med de upplevelser som turisterna 

söker, det som ofta är själva anledningen till resan. Många av dessa upplevelseföretag eller 

aktivitetsföretag är små och har dålig lönsamhet. Många är livsstilsföretagare och förvisso är 

det var och en fritt att arbeta som livsstilsföretagare, men ska man utveckla turismen som 

näring, behövs företag med lönsamhet och som vill utvecklas, såväl var och en för sig som i 

samverkan, samkonkurrens.  

 

2.5. Samverkan och paketering 
Turismen består ju av att resa, bo, äta och uppleva. De produkter som upplevelseföretagen 

arbetar med, är ofta en huvudanledning till att turisten väljer att boka en resa. Det talas ofta 

om att aktivitetsföretagen måste samverka och paketera så det blir lätt för turisten att välja och 

boka. Säljer man en komplett resa är det lättare att locka kunder. Företagaren kan också ta 

mer betalt genom att erbjuda det mesta som turisten behöver. Sådan paketering kräver oftast 

att man samverkar med andra företag för att utveckla gemensamma produkter. 

 

Marcus Eldh tar upp detta i en av sina bloggar. Han skriver att ”en kund som planerar en resa 

måste hitta pusselbitar som går att sätta ihop med varandra. Om du bara säljer en av bitarna så 

överlåter du till kunden att hitta de andra delarna på egen hand. Och hur enkelt är det?”26 

 

Han konstaterar att ”DU kanske kan hjälpa dem att sätta ihop ett paket. En mer komplett resa. 

Du som vet vad det handlar om. När du erbjuder en resa som innehåller flera av 

ingredienserna boende, mat, aktivitet och transport så underlättar vi för kunden. Om du säljer 

en mer komplett resa så ökar chanserna att kunden väljer att boka just med dig. Dessutom kan 

du sätta ett högre pris eftersom kunden får en produkt som både innehåller mer och är mer 

attraktiv. Det är vad paketering handlar om. Jag brukar kalla det för att skapa mer kompletta 

produkter.” 

  

                                                 
26 https://www.turismnytt.se/samverkan-och-paketering/ 
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Marcus menar att samverkan kanske inte är det rätta ordet. Istället föreslår han att man ska: 

• Se dig själv som en produktägare 

• Sätta ihop mer kompletta produkter, dvs paketera 

• Genom att anlita de underleverantörer som kan göra just din produkt mer komplett 

• Eller se till att vara underleverantör åt någon annan 

 

Han konstaterar att ”som produktägare är det du som är ansvarig att marknadsföra och sälja 

paketet. Det är ett stort ansvar och kan både innebära mycket jobb och utgifter. 

Underleverantörerna slipper allt det. Därför måste underleverantörerna vara beredda att ge ett 

lägre pris till produktägaren när de tar betalt för sina delar i paketet. En underleverantör måste 

kunna lämna nettopriser eller erbjuda provision när någon produktägare vill köpa in din 

tjänst.” 

 

Men kanske är det svårare att samverka i dag. Matti Holmgren på Jokkmokkguiderna säger att 

de effekter som digitaliseringen har skapat ställer till problem med samverkan med andra 

aktörer.27 ”Jag har samarbetat med några mindre företag under flera år. Vi arbetar med 

hundspannsturer och när våra ekipage var fullbokade eller när det handlade om kortare 

produkter, så fick de andra entreprenörerna ta han om dessa kunder. Bokningen sköttes via 

vårt företag och gästerna märkte inte att det var en underleverantör som stod för upplevelsen. 

Det fungerade utmärkt.”28 

 

I dag fungerar denna modell sämre menar Matti. ”Trip Advisor har ställt allt på ända. Vi 

arbetar med långa och krävande upplevelser där kunden måste känna total trygghet med oss, 

för att känna sig säker på att köpa våra upplevelser. Ett par negativa utvärderingar i Trip 

Advisor från våra kunder skulle kunna sänka vår produkt totalt. Och även om jag litar på 

underleverantörerna så har jag inte full kontroll över hur de arbetar. De har inte heller samma 

gedigna erfarenheter och kunskaper som vi själva har.” 

 

Därför har jag slutat att använda mig av underleverantörer. ”Istället föreslår vi de kunder vi 

själva inte kan ta hand om att boka in sig hos de företag som tidigare var våra 

underleverantörer. Då är det detta företag som får ta smällen om det blir dålig kritik på Trip 

Advisor. Förvisso tappar vi lite i provision på denna modell, men det är betydelselöst i 

jämförelse med att vi får dåligt rykte på Trip Advisor”. 

 

En turistentreprenör som jag intervjuat säger att samverkan med andra kan ge nya besvärliga 

konkurrenter. ”Vi ser ju redan vilka dramatiska effekter som Airbnb skapar för turisternas 

boende. Och nu har dom ju börjat sälja upplevelser på landsbygd och i natur. Vad innebär det 

för oss företagare? Kanske en av mina bästa lokala guider, som jag lärt upp, istället hoppar på 

Airbnb och säljer sig själv direkt som den lokale sköne kuf han är. Och vad kan en variant av 

Uber innebära för transportlösningar på landsbygden? Jag har också sett plattformar där man 

kan boka måltider hemma hos folk. Varför gå på krogen när man kan gå hem till bonden och 

äta? Vi måste vara mer vakna över det nya.” 

 

2.6. Digital samverkan 
Det är möjligt att digitaliseringen medför att den traditionella samverkan med paketering inte 

blir lika lockande. Kanske vi ser början till att en digital samverkan tar över? Med det menar 

jag att de digitala plattformarna tar över ansvaret för att paketera en helhet till turisterna. När 

                                                 
27 http://www.jokkmokkguiderna.com/ 
28 Jag gjorde intervjun i maj 2017 som ett underlag för en rapport som tagits fram av Landsbygdsnätverkets arbetsgrupp för 

naturturism. 
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turisten letar på nätet efter en plats eller upplevelse att resa till, tar den digitala plattformen 

fram förslag på en helhetslösning, som kan vara något helt annat än vad turismens 

entreprenörer har paketerat. Airbnb utvecklas allt mer till en sådan plattform. 

 

Vi ser också en utveckling, särskilt bland yngre, där paketering av hela resan inte alls är 

intressant. De bestämmer till vilken plats de vill resa eller vad de vill uppleva. Väl framme 

förväntar de sig att få massor med lokala tips i sin smarta mobil, om allt från boende och 

måltider till upplevelser. De vill inte planera i förväg utan boka i stunden. Då ger de digitala 

mötesplatserna den information som de förväntar sig få. 

 

2.7. Var unik på riktigt 
Att säga att ditt företag och det du erbjuder måste vara unikt, är inget nytt. Det har många sagt 

länge. Det ha ropats flitigt att man måste lyfta fram platsens, destinationens, företagets USP, 

eller USPen. USP står för unique selling point och betyder det som är utmärkande och 

särskiljande i förhållande till konkurrenter. Många kommuner och regioner har lagt ned stora 

summor på att låta konsulter ta fram dessa USPar. 

 

Men i dag räcker det inte med att ha USPar. Man måste vara unik på riktigt. Nu är det på 

allvar, annars drunknar du i det enorma utbudet i den digitala värld där gagens turister surfar 

och fattar beslut. Det räcker inte med att som tidigare definiera din USP i en slagkraftig 

klatschig mening. För antagligen finns det många andra som påstår att de har samma USP 

som du har. 

 

Det är enklast att illustrera det nya med ett aktuellt exempel. Marcus Eldh driver det 

framgångsrika företaget Wild Sweden, som arbetar med naturturism, särskilt viltskådning. 

Marcus har under många år sakta och säkert växt och har i dag ett starkt och lönsamt företag, 

men det är fortfarande ett litet företag. Han är också en flitigt anlitad inspiratör och 

affärsrådgivare. 

 

I juni år 2018 gjorde Marcus ett utrop på Sin Facebook-sida. Något fantastiskt hade hänt. Så 

här skrev han. ”Wow, just nu blev peppen som en bergstopp med nysnö i solsken! Jag har just 

skajpat med AirBnB i San Fransisco. WildSweden är utvald som enda arrangör i Sverige att 

vara med på deras nya plattform. AirBnb är världens största bokningssajt för boende och nu 

satsar de på aktiviteter och resor. 2016 lanserades Airbnb Experiences (day trips) och nu i 

september ska de lansera Airbnb Adventures (multi-day trips). De har valt ut 150 

turismföretag runtom i världen att vara med på lanseringen.” 

 

Marcus fortsatte med att ”jag frågade varför de valde just WildSweden? 

1) De har gjort en marknadsundersökning och fått reda på att upplevelser som baseras på 

"wildlife" (vilda djur) är det mest efterfrågade bland deras kunder. 

2) De har sett att vi erbjuder "off the beaten track" flerdagarsresor där man bor på lokalägda 

boenden, äter lokal mat, träffar lokalbor, guidas av lokala guider och inte möter andra turister. 

Ett av våra främsta försäljningsargument är att våra resor innehåller... "no icehotels or Santa 

theme parks." Kanske var det just det som avgjorde. 

3) De fick bekräftat på TripAdvisor att vi levererar fantastiska upplevelser. 

 

Här har du ett tydligt exempel på vad det betyder att vara unik. Världens ledande aktör inom 

boende och turistupplevelser väljer ut svenska företaget Wild Sweden som ett av de 150 

företag i världen man tänker satsa på. Fundera över skälen till att Wild Sweden valdes ut och 

över hur du kan få inspiration för att spetsa till din egen verksamhet. 
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För det första erbjuder Wild Sweden en produkt som har en mycket stor efterfrågan. För det 

andra satsar företaget på samverkan med det lokala, att stärka de bygder deras kunder 

besöker. För det tredje slipper Wild Swedens kunder möta andra turister. För det fjärde 

struntar företaget i stora attraktioner som drar massor med andra turister. För det femte har 

företaget oerhört positiva omdömen på TripAdvisor. Wild Sweden tillhör de företag som har 

fått ”Certificate of Excellence” av TripAdvisor. Den utmärkelsen ges till företag som 

kontinuerligt får bra omdömen av sina kunder. 

 

Extra grädde på moset kunde han berätta om den 22 augusti 2018. Kolarbyn, som är en av de 

produkter Marcus arbetar med fick ett celebert besök. Företaget Levis spelade nämligen in en 

reklamfilm där.29 När en upplevelseprodukt blir så känd att starka varumärken i andra 

branscher vill använda den i sin reklam, har man kommit långt. 

 

Nu talar vi inte om ett stort företag som lägger ned massor med pengar på marknadsföring. Vi 

talar om ett företag som år 2016 omsatte knappt 2,7 miljoner kronor. Men när Wild Sweden 

nu av AirBnb utsetts till ett av världens 150 mest intressanta företag inom segmentet äventyr, 

kan man ju undra vart omsättningen tar vägen. Men samtidigt kommer detta företag aldrig att 

ägna sig åt massturism. 

 

Vad jag vill visa med detta exempel är att ett rätt litet turistföretag i Sverige, som har bra 

produkter och som är skickliga på att navigera i den digitala världen, kan nå stora framgångar 

även internationellt. Se det som ett inspirerande exempel. Ofta talar man om Ishotellet och 

Tree Hotel som goda svenska exempel på turistföretag. Då handlar det om företag där det 

investerats många miljoner för att komma igång. År 2011 omsatte Wild Sweden drygt 1,3 

miljoner kronor. Jag är säker på att det Marcus Eldh har lyckats med, finns det många andra 

svenska turistentreprenörer som kan göra. 

 

Just tydligt nischade upplevelser växer inom turismen. När den digitala världen gör det enkelt 

även för en mindre entreprenör att nå hela världen, är tydliga produkter särskilt intressanta. 

Analyserar man Facebook finner man att nära 30 miljoner följare är intresserade av golf och 

17 miljoner gillar att dyka. Det är lätt att nå dessa grupper med tydliga produkter  

 

I USA räknar man med att fågelskådning omsätter runt 41 miljarder dollar per år. Då kan det 

tyckas vara förvånande att i Sverige är det mer eller mindre bara ett företag som är 

specialiserat på just fågelskådning.  

 

2.8. Den goda berättelsen 
Under ett par decennier har betydelsen av storytelling, att ha goda berättelser, betonats allt 

mer. Med den ständigt växande rikedomen i den digitala världen är det än viktigare att du som 

turistföretagare har en god berättelse som sticker ut och som lockar kunder just till dig. En 

god berättelse måste vara kongruent, konsistent och kontinuerlig. 

 

Den goda berättelsen måste inte bara vara lockande, utan också hållbar. Den måste handla om 

din verklighet och inte om påhittade historier. Berättelsen måste vara vad man kallar 

kongruent, den måste stämma överens med verkligheten, inte mins med hur dina kunder 

uppfattar dig och dina produkter. 

                                                 
29www.facebook.com/Levis.hk/videos/2117508831825900/UzpfSTcxNDA4MTkxOToxMDE1NTMzMDQwODMzNjkyMA

/ 
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En bra berättelse utvecklas ständigt. En bra berättelse utvecklas inte bara av dig själv utan 

tillsammans med dina kunder. För att lyckas med storytelling så räcker det inte med att du 

skapar en berättelse, utan att du också förstår hur dina kunder uppfattar dig. Genom att lyssna 

till dina kunder kan du ständigt utveckla och förbättra din berättelse. 

 

För snart 15 år sedan intervjuade jag en skogsfinne som menade att svenska och skogsfinnar 

har olika sätt att berätta på. Han menade att svenskar är motberättare medan skogsfinnar är 

medberättare. Motberättare är de som bara pratar till eller mot en publik. De för ut sitt 

budskap utan att lyssna. Medberättare ser till att engagera publiken och få berättelser tillbaka. 

På så sätt berikar de hela tiden sin berättelse. Det är precis så goda berättelser skapas i dag i 

den digitala världen. 

 

En hållbar berättelse måste också vara konsistent, den måste vara trovärdig och utan 

motsägelser. Det är inte du som avgör det, utan dina kunder som tar del av berättelsen och 

upplever om den stämmer eller inte. Därför är det viktigt att du följer dina kunder på webben, 

ser vad de skriver om dig, om de tycker att din berättelse håller eller inte. Och genom att ta 

del av vad de skriver på sociala media, kan du ständigt förfina din berättelse. 

 

Den goda berättelsen måste karakteriseras av kontinuitet. Den ska vara sammanhängande 

både vad gäller tid och plats. I praktiken innebär det att kärnan i din berättelse inte ska 

förändras. Visst ska du lyssna till vad dina gäster upplever, men en berättelse som ständigt 

förändras blir inte en god berättelse. Det blir en berättelse som saknar trovärdighet. Du 

behöver en tydlig kärna i din berättelse som ständigt finns där, men som du hela tiden kan 

blomma ut kring och göra mer intressant. 
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3. Lär känna din kund 
Nästa steg är att vara tydlig med vilka kunder du riktar dig till. Många gör misstaget att vilja 

nå alla. Men det blir fel eftersom det gör dig ofokuserad. En svag och otydlig beskrivning av 

vilka du vill locka till ditt företag, gör hela din verksamhet otydlig. Vet du inte vilka du vill 

nå, så har du en viktig hemläxa att göra. Vilka kunder du väljer att rikta din verksamhet mot, 

påverkar hur du använder de digitala kanalerna. 

 

Det är fritidsresande eller privatturism som dominerar svenskarnas inhemska 

turismkonsumtion. Fritidsresenärerna stod för knappt tre fjärdedelar av den inhemska 

turismen år 2017. Resterande dryga fjärdedel bestod av arbetsrelaterad turism eller det som 

även kallas för affärsturism. För många turistföretag är konferenser, team building och andra 

aktiviteter riktade mot arbetsgivare en vikt del av verksamheten.  

 

Den inhemska turismen omsatte 183,5 miljarder kronor år 2017, medan utländska besökare, 

det som kallas för turismexport, omsatte 134 miljarder. Turismexporten tillväxer snabbare än 

vad den inhemska turismen gör. För många entreprenörer blir därför utländska turister en allt 

intressantare målgrupp. Digitaliseringen medför också att det är mycket lättare att nå denna 

grupp i dag. 

 

Googles trendrapport för 2018 slår fast att det är tre trender som dominerar bland dagens 

resenärer.30 Studien är gjord i USA. För det första vill resenären känns sig trygg. De flesta 

kontrollerar många källor innan de fattar beslut om sin resa och upplever sig stressade inför 

sina beslut. Den viktigaste faktorn är att hitta det bästa priset för resan, och priset är viktigare 

för resor än andra typer av produkter. Den näst viktigaste faktorn är att alla valmöjligheter på 

ett ställe. Detta ställe vill de ska vara en digital plattform som är lämpad för mobiltelefoner. 

Många är kritiska till att många företag inom turismen inte har mobilvänliga webb-sidor. 

 

Den andra viktiga trenden är att resenärerna vill ha omedelbar tillfredsställelse. Turismen 

lever i en värld där spontanitet dominerar och där kundernas lojalitet till ett varumärke inte är 

säker längre. Endast nio procent av resenärerna i USA bryr sig om vilket varumärke de bokar. 

Även de som finns med de lojalitetsprogram bl.a. flygbolag och hotell har, väljer ett annat 

företag om priset är lägre. 

 

Googles slutsats är att värdet av lojalitet och god service inte har försvunnit, men måste 

anpassas till varje enskilt tillfälle. Söker en resenär efter ”top things to do in Greece”, så 

förväntar de sig bra erbjudanden på en snabb och innehållsrik webb-sida som är anpassad för 

mobilen. Där ska inte bara resa utan boende och upplevelser också dyka upp. Spontanitet blir 

viktigare, exempelvis för korta oplanerade resor. Det ger goda möjligheter för de som kan 

digital marknadsföring. 

 

Den tredje trenden är att resenärerna vill mötas av personlighet, av erbjudanden som precis 

motsvarar deras egen efterfrågan. Google konstaterar att i dag kan ett hotell enkelt håla rätt på 

om en kund vill ha ett rum nära hissen. Ett flygbolag eller rederi kan hålla reda på vilken 

favoritdrink kunden har. Men hur många arbetar så? De företag som vill ha lojala kunder 

behöver anpassa sina lojalitetsprogram till varje individ, om det ska fungera. 

 

                                                 
30 https://www.thinkwithgoogle.com/consumer-insights/age-of-assistance-travel-

marketing/?utm_medium=social&utm_campaign=thinkwithgoogle&utm_source=twitter&utm_content=age-of-assistance-

travel-marketing 
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3.1. Målgrupper och kunder 
Inom turism talar man om kunder och målgrupper. Visit Sweden lägger ned omfattande 

resurser för att förstå vilka målgrupper det är som är intresserade av att resa till Sverige. Man 

har länge talat om att det är den globala resenären som är målgruppen. Det är resvana 

människor med en nyfikenhet på nya resmål och nya upplevelser.  

 

För några år sedan talade man om tre typer eller segment, nämligen: 

• WHOPs (Wealthy Healthy Older People ) vitala och friska, ofta äldre par med god 

ekonomi och utflugna barn. 

• Aktiva familjen – starkt intresse för upplevelser och aktiviteter. 

• DINKs (Double Income No Kids) – unga par utan barn och med god ekonomi. 

 

Nu har man övergivit denna klassificering och talar istället om följande tre segment: 

• Nyfikna upptäckare. Mycket intresserade av att lära känna Sverige på ett djupare plan. 

De vill lära sig om vår kultur och livsstil, smaka svensk mat och dryck samt uppleva 

svenska traditioner. 

• Aktiva naturälskare. Vill uppleva den svenska naturen och njuta av lugnet och 

stillheten. De vill vara fysiskt aktiva, älskar att vara utomhus och vill känna frihet och 

slippa rutiner. 

• Vardagssmitande livsnjutare. Vill framför allt koppla av, slippa rutiner och känna sig 

fria på sin Sverigesemester. De njuter gärna av god mat och dryck under semestern. 

Gemenskapen är viktig, liksom att ha roligt och att uppleva nya saker tillsammans 

med dem man reser med. 

 

Fundera över om dessa segment är av någon nytta när du bestämmer dig för vilka kunder du 

riktar dig till. Sen behöver du bryta ned dessa segment i tydliga kundgrupper som just du 

riktar dig till. 

 

3.2. Dina marknader 
På vilka marknader finns just dina kunder? Satsar du på en lokal marknad, på hela Sverige, 

våra grannländer eller en mer internationell marknad? 

 

År 2017 var turisternas totala konsumtionsutgifter i Sverige 317 miljarder kronor. Av detta 

stod utländska besökare för 42 procent. Denna andel har ökat stadigt under 2000-talet. År 

2000 var andelen 27 procent. Även om du kan ha en nog så god marknad lokalt eller 

nationellt, så finns det goda anledningar att också fundera över vad en internationell marknad 

kan ge dig och ditt företag. 

 

Vilka marknader dur riktat dig till är givetvis avgörande för de budskap du presenterar på 

webben. Under många år har det varit något av en press på att turistföretagen måste bli 

exportmogna för att vara med i utvecklingsarbetet kring turism. En del är kritiska till detta och 

menar att det inte är fel att bara vända sig till en svensk eller till och med en lokal marknad. 

Samtidigt kan det vara bra även för sådana företag att arbeta lika medvetet som det företag 

som satsar på export gör. Du kan testa ditt företag på webbsidan Exportmognad.31 

 

Turistrådet Västsverige arbetar med systemet Sverige, Norden, Världen när man talar om 

marknadsföring. Det är ingen märkning av företaget utan handlar om vilken nivå, vilken 

mognadsgrad som företaget har. Ska ett företag vara med på Turistrådets exportsatsningar så 

                                                 
31 http://www.exportmognad.se/Exportmognad 



34 

 

måste man vara på nivån Världen. Man slår fast att det är lika lätt för en liten som för en stor 

verksamhet att nå upp till de olika nivåerna. I en handledning presenteras de förutsättningar 

som verksamheten måste uppfylla för att nå upp till nivå Sverige och Norden respektive 

Världen. Den är kortfattad och tydlig och värd att läsa.32 

 

Tourism in Skåne arbetar med tre typer av marknader vad gäller export. Den första kallas för 

direktmarknader och består av Danmark och Norge. Den andra kallas för potentialmarknader 

och består av Nederländerna, Ryssland, Storbritannien och Tyskland. Den tredje kallas för 

tillväxtmarknader dit Kina och Polen hör.33 

 

Visit Sweden som marknadsför Sveriges turism internationellt, arbetar med nio prioriterade 

länder, nämligen Danmark, Frankrike, Indien, Kina, Nederländerna, Norge, Storbritannien, 

Tyskland och USA. Visit Sweden har en gedigen information om dessa marknader och 

mycket annat på sin webb.34 Det är väl värt för dig som entreprenör att botanisera bland den 

information som Visit Sweden kontinuerligt utvecklar.  

 

Givetvis är den digitala revolutionen ett argument för att inte bara tänka på den lokala 

marknaden. Som vi redan konstaterat erbjuder den digitala världen dig mängder med 

möjligheter att snabbt och gratis nå ut till kunder internationell.  

 

3.3. Kunden i centrum 
Sätt alltid kunden i centrum. Det kan låta som en floskel, en självklarhet. Men inom turism är 

det tyvärr alldeles för vanligt att entreprenörerna inte har ett tydligt tänk om vilka kunder de 

vill locka. Många lägger ned all kraft på sin produkt, sin tjänst och allt annat som är väsentligt 

för att arbeta med turism.  

 

Men det är din kund som är viktigast. Utan kunder och resenärer skulle ditt företag inte 

överleva. Och du måste förstå din kund för att nå framgång. Trots att det är en självklarhet så 

finns det många entreprenörer och även destinationer, som lägger ned för lite arbete på att 

mejsla ut vilka kunder som kan tänkas vara intresserade att bli just deras kunder.  

 

Utan en klar uppfattning om dina kunder kan du inte anpassa dina produkter efter vad de vill 

ha. Med dagens enorma digitala landskap är det ännu viktigare att ha en klar uppfattning om 

vilka du vill som ska komma just till dig. Har du en tydlig uppfattning kan du välja precis de 

digitala kanaler där dina kunder finns. Har du en otydlig uppfattning om vem din kund är, så 

är risken stor att du drunknar i den digitala världen. 

 

Utgå från det underlag du kan hämta från Visit Sweden. Ta också reda på hur de ansvariga för 

turismen i din region och på din destination tänker vad gäller kundgrupper. Vill du nå samma 

kunder eller är det andra typer av kunder som just din produkt lockar? 

 

3.4. Du måste förstå gästen 

Som vi redan konstaterat så handlar turismen digitala transformation inte bara om ny teknik 

utan om att kundernas förväntningar och beteende förändras. Vi har talat om vikten av att ha 

kunden i centrum, att ha fokus på gästen, men i dag räcker det inte.  

 

                                                 
32  www.vastsverige.com/globalassets/turistradet-vastsverige/sverige-norden-varlden-2018.pdf 
33 https://www.tourisminskane.com/jag-vill-marknadsfora-mig-internationellt 
34 https://corporate.visitsweden.com/utlandsmarknader/ 
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Som entreprenör behöver du ta ett steg till och förstå gästen, inte bara när hen är gäst hos ditt 

företag, utan hela resan från gästernas planering till deras intryck efter resan och hur de 

sprider sina erfarenheter av besöket hos dig. Du behöver förstå gästen på djupet och utveckla 

en empati till dem. Du behöver utveckla en förmåga att uppleva och förstå deras känslor, att 

ha en inlevelse. 

 

3.4.1. Ställ nya frågor 

Den entreprenör som har förståelse för kunderna, känner deras preferenser, vet hur de 

kommunicerar på nätet, vilka plattformar och sociala media de använder, vad de värdesätter 

och hur allt detta påverkar deras beteenden, har lättare att bli en framgångsrik entreprenör. 

 

Den enorma information som kunderna möter på nätet, leder till att de fattar allt medvetnare 

beslut. De jämför lätt en mängd alternativ och väljer det som känns rätt. Som vi redan 

konstaterat blir värderingar allt viktigare för kundernas beslut. 

 

Man brukar säga att dagens kund helst väljer ett företag som ”är som jag är”, ett företag som 

står för samma värderingar som jag själv gör. Kunderna vill ha en personlig och enastående 

upplevelse som stämmer överens med de värderingar de har. Dagens moderna individ bryr sig 

bara om ett varumärke som uppfyller deras personliga förväntningar, förstår deras personliga 

preferenser och ambitioner, samt levererar vad som önskas precis vid rätt tillfälle. 

 

Det innebär att du behöver ställa nya frågor för att förstå gästens upplevelse av dig, allt från 

gästens första kontakt med dig på nätet till hur du för en dialog med gästen när hen skriver om 

dig på TripAdvisor efter sitt besök. Det räcker inte längre med att ha koll på gästernas åsikter 

när du möter dem fysiskt när de är hos dig. De vill känna sig värdefulla och vill ha ett 

personligt engagemang från dig i alla kontakter de har med dig, i såväl de digitala och som 

fysiska världarna. 

 

Du måste också följa med i den digitala utvecklingen och förstå hur kundernas beteende 

påverkas av nya digitala möjligheter. Och givetvis är det bästa om du är aktiv och själv 

försöker påverka denna utveckling och skapa nya alternativ som gör dig tydligare och lättare 

att upptäcka i det enorma vimlet på internet. 

 

I dag måste man sätta kunderna i centrum för allt genom att förstå deras totala upplevelser. Du 

behöver förstå både vilka upplevelser de redan har och vilka upplevelser som de önskar få ta 

del av. Det kan du bara göra genom att ha en ständig dialog med dina kunder, såväl potentiella 

som dem som redan är dina kunder. Och tack vare internet är det enklare än någonsin att föra 

denna dialog. 

 

3.4.2. Turisternas prioriteringar 

Dagens kunder förväntar sig personliga upplevelser och när de möter sådana värdesätter de 

dem mycket. Personliga upplevelser skapar personliga minnen, och det är viktigt att du ger 

dem positiva minnen de kommer ihåg. Då kan de bli lojala kunder som tycker om relationen 

med dig och ditt företag.  

 

Kanske de återkommer som kunder, kanske de berättar för andra hur bra upplevelse du 

erbjuder. Oberoende av vad så är lojala kunder värda oerhört mycket, särskilt när de visar sin 

lojalitet på nätet. Många personers positiva kommentarer på TripAdvisor är oerhört värdefullt 

i dag. 
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Man brukar tala om att den moderna gästen har fyra prioriteringar, nämligen: 

• Individanpassning, att få en personlig upplevelse (personalisering) 

• Bekvämlighet, inte minst att det måste vara enkelt på nätet. 

• Omedelbarhet. Det måste gå snabbt. 

• Att erbjudas något unikt. 

 

Moderna konsumenter som är ständigt uppkopplade, har ingen brist på alternativ. De söker de 

upplevelser som definierar och visar vem de är. De väljer det alternativ som stämmer överens 

med de värderingar de står för. Du måste försöka se med den moderna gästens ögon, förstå 

gästen och vara innovativ och leverera precis de upplevelser gästen vill ha. Hela tiden behöver 

du ha ögonen öppna och utveckla ditt företag och dina produkter. 

 

Moderna gäster bryr sig inte om anledningarna till att du inte kan ge dem de gästupplevelser 

som de önskar. Kan Uber, Airbnb, TripAdvisor och andra uppfylla deras önskemål, varför ska 

du inte kunna göra det? 

 

3.4.3. Att vara personlig 

Som vi konstaterat flera gånger är det inte breda grupper du ska rikta dig till, utan tydliga 

gäster, det vi kallar för personas. Och det viktiga är att du erbjuder dem något som är riktat 

direkt till dem, något helt personligt. Olika studier har visat att några faktorer är särskilt 

viktiga för att kunden ska uppleva att man får något personligt, nämligen: 

• Kunden kan själv välja olika tillägg för att skapa en personlig upplevelse. 

• Kunden tilltalas med namn i kommunikationen med dig. 

• Företaget skickar enbart erbjudanden som är anpassade till mina intressen, min livsstil. 

• Företaget känner till mina tidigare kontakter med dem och anpassar sina erbjudanden 

till det och tar upp det i sin kommunikation med mig. 

 

Du behöver tänka i nya banor, skifta perspektiv, för att locka den nya generationen av ständig 

uppkopplade, upplevelsesugna, erfarna och medvetna kunder. Du måste kunna erbjuda dem 

precis de upplevelser som de vill ha. Det kanske låter svårare än vad det är. Dina potentiella 

kunder lämnar hela tiden spår efter sig på nätet, som du kan lära dig av. Spåren kan finnas på 

din hemsida, deras hemsidor och bloggar, Facebook, TripAdvisor och mycket annat.  

 

3.5. Skapa dina personas 
Kunderna kan se ut nästan hur som helst och en bra metod är att du målar upp din favoritgäst, 

gärna i detalj. Det kallas för att utveckla en persona. Begreppet persona kommer från 

psykologin och myntades av Carl Gustav Jung. Persona beskriver den roll som individer 

spelar i sociala sammanhang, det beteende de visar upp för omvärlden. 

 

En persona är en beskrivning av din idealkund, din favoritgäst. Med en persona skapar du en 

enskild påhittad gäst, men som fortfarande är en realistisk person, en realistisk kund för dig. 

 

Traditionellt pratar man i termer av målgrupper segment när utvecklar marknadsföring inom 

turism. Man utgår från olika grupper. I modern marknadsföring, särskilt när man talar om 

marknadsföring på webben, så räcker det inte med att tänka på stora grupper. Det är lättare att 

få en uppfattning om en enskild person än om en grupp.  

 

Målet med att skapa personas är att dessa ska vara en trovärdig och realistisk återspegling av 

de turister som vill ha din produkt, din upplevelse. En persona tas fram för att hjälpa dig förstå 
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din idealgästs behov, så att du kan skapa ett bra innehåll som just det som din målgrupp är 

intresserad av. Persona är en fiktion, en ”låssasperson” som du skapar för att representera din 

eller dina målgrupper. Utmaningen är att måla en bild av personen eller de personer som 

representerar dina kunder. Tänk på de personer som har mest potential att vara lönsamma för 

ditt företag.  

 

3.5.1. Din personas profil 

Gör en profilbeskrivning av din persona. Det finns massor med faktorer att tänka på och här 

har du några: 

• Man eller kvinna 

• Par eller ensamresande 

• Med eller utan barn 

• Millenials 

• Universitetsstudenter 

• HBTQ 

• Ålder 

• Inkomst 

• Utbildning 

• Yrke 

• Intressen 

• Attityder till livet 

• Romantisk semester eller familjesemester 

• Vad njuter din gäst av - vandring, simning, båtliv, fågelskådning, camping, matlagning 

över öppen eld, naturvård, att lära sig om olika arter av växter och djur? 

• Sociala mediervanor 

• Internetvanor  

• Vad ser de på, läser eller lyssnar på? 

• Hur ofta åker de på semester? 

• När reser de? 

• Hur får de information om sin semester? 

• Vilken typ av innehåll tycker de bäst om att konsumera? 

• Vad är det de njuter mest av? 

 

Ensamresande eller soloresande tycks vara en grupp som ökar. Företaget Solo Traveler är 

specialiserade på gruppen.35 Välkända restaurangen Oaxen satsar på solo-ätare, som får sitta 

tillsammans och förhoppningsvis få en trevlig kontakt med varandra. Oaxen förklarar att 

”hållbarhet är något som genomsyrar hela vår verksamhet, från byggnaden och inredningen 

till maten och drycken vi serverar. Med OAXEN SOLO får vi möjlighet att lyfta det sociala 

perspektivet.”36 

 

Försök illustrera din persona, inte bara med en berättelse utan gärna med en bild, ett foto eller 

en teckning. Ge dessa persona ett namn och beskriv deras personlighet. Det troliga är att du 

kommer fram till flera persona. Då är det bra att gruppera dessa i tre eller fyra grupper, 

åtminstone till att börja med. Arbetar du med fler grupper blir du lätt otydlig i de budskap som 

                                                 
35 https://solotravelerworld.com/solo-travel/ 
36 http://www.mynewsdesk.com/se/oaxen-krog-slip/pressreleases/oaxen-slip-tar-solo-aetartrenden-till-sverige-

2583984?utm_source=rss 
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du sänder ut på marknaden. Viktigt är att rangordna dina persona. Vilken av dem är viktigast 

för ditt företag? 

 

3.5.2. Som en nära vän 

Om du känner dina kunder tydligt, kommer du att kunna prioritera både vad och var du 

marknadsför. Att ha en tydlig marknadsföringsstrategi med dina personas i centrum. ger dig 

en karta över vad de vill leverera till alla dina kunder. För att bli framgångsrik ska varje 

affärsbeslut du fattar ha din persona(s) i fokus. Även om det kan låta fånigt, bör du se din 

persona som en nära vän. Varje gång du fattar ett marknadsföringsbeslut ska du fråga dig 

själv: "Skulle min persona gilla det här?" 

 

Tänk på hur din persona tänker. Vilka frågor ställer din persona kring de upplevelser du 

erbjuder? Låt fantasin flöda, tänk dig in i din persona och ta fram frågor du tror dom vill ha 

svar på, precis som Marcus Eldh betonade i avsnitt 2.1. ovan. Det finns massor med frågor för 

din persona att ställa: 

• Kan jag ta med hunden? 

• Passar dina upplevelser barn? 

• Jag är orolig att mina barn kommer att bli uttråkade. Finns det tillräckligt att göra 

medan vi är där? 

• Vad händer om det regnar? Finns det saker att göra, finns det saker för barnen att 

göra? 

• Finns det parkering som är bra för en MC? 

• Jag vill besöka dig men har inte råd med det. Har du bra erbjudanden under 

lågsäsong? 

• Använder du lokal mat? 

 

Din egen fantasi är viktigt för att måla upp dessa personas, men du har också mängder med 

information på Internet att hämta inspiration från. 

 

3.6. Så målar du upp din favoritgäst 
Marcus Eldh med WildSweden har bloggat om ”så lockar du fler av dina favoritgäster.”37 

Hans grundläggande råd ät att ”glöm målgrupper och marknader. Du kan bli mycket vassare.”  

 

För att locka fler gäster är det viktigt att börja med att ställa två frågor som är helt olika olika. 

Den ena handlar om den typiske gästen och den andra om den önskade gästen. 

• Fråga 1: Vilka gäster brukar komma till dig? 

• Fråga 2: Vilka gäster skulle du allra helst vilja kommer till dig? 

 

Marcus konstaterar att man kanske svarar att ”alla är välkomna till mig, vi har något för alla.” 

Han menar att det ”låter ju bra att du håller dörren öppen för så många som möjligt. Att ingen 

ska känna sig utesluten. Så länge du inte är fullbokad året runt så är du bara glad om någon 

kommer, vem som helst, bara de betalar? Men är det verkligen bästa sättet?” 

 

Marcus tycker att det är viktigt att krångla till det lite och fundera noga på vem som nu är den 

mest typiska gästen och hur man kan hitta sin drömkund. Det är en viktig grund för att 

utveckla sin marknadskommunikation. ”Dessutom kan du med fördel använda dig av det här 

när du skapar nya produkter. Vassare produkter.” 

 

                                                 
37 https://www.turismnytt.se/sa-lockar-du-fler-av-dina-favoritgaster/ 



39 

 

Marcus tycker att man ska börja med att beskriva sin mest typiska gäst. ”Fundera på vilka 

som brukar komma till dig. Lev dig in i deras situation. Vilka är dom? Var bor dom och vad 

jobbar de med? Varför väljer de att komma till dig? Och vad har de för förväntningar? 

Det kallas att skapa en persona. Att illustrera en typ av gäst med en påhittad person.” Man kan 

börja med att beskriva ”en av de typiska gästerna ordentligt. Sedan kan du göra flera. Men 

börja med en”. 

 

Sen man gjort denna beskrivning och reflekterat över den är det dags att beskriva sin mest 

önskade gäst. ”Det här är din favoritgäst, som alltid är supernöjd och lämnar femstjärniga 

omdömen på TripAdvisor. Som delar dina inlägg på Facebook och som rekommenderar dig 

till sina jobbarkompisar. Vem är din favoritgäst? Beskriv den typ av gäst som du allra helst 

skulle vilja ha fler av. Önskad kund. Om du lyckas förstå dem och sätta dig in i deras situation 

så kommer du att kunna attrahera fler av samma sort.” 

 

Nästa steg är att fundera på hur du ska nå ut till de här kunderna. Marcus skriver ”genom att 

beskriva dina typiska och önskade gäster så får du en större förståelse för hur du kan attrahera 

fler av samma sorts gäster. Det gör också att du lättare kan tillgodose deras behov och 

önskemål. 

 

Det här gör att du kan: 

• Anpassa innehållet i dina produkter för just de gästerna 

• Anpassa texter, bilder och annat säljmaterial för att attrahera just de gästerna 

• Fokusera på de marknads- och säljkanaler som dina personas använder” 

 

Marcus fortsätter med att ”fundera på vad varje persona efterfrågar, varför de egentligen 

kommer till dig, vad de värderar, vad de har för förväntningar och hur du ska överträffa deras 

förväntningar. Fundera på hur du kan skapa en produkt som de älskar. Det blir mer intressant 

om du vågar grotta ner dig i detaljer: 

• Vill de bo på vandrarhem eller finaste sviten med bubbel? 

• Paraply eller regnkläder? 

• Middag med vinpaket eller grillkorv vid lägerelden? 

• Oppigårds i bastun eller morgonyoga på klipporna? 

• Snickers eller hembakt? 

• Ja, du fattar” 

 

Marcus tycker att det är viktigt att tänka på hur man själv är som turist. ”Skulle du vilja köpa 

nåt som är gjort för att passa alla? Eller vill du hellre ha nåt som är klockrent för dig själv? Ju 

mer klockrent och nischad produkt, desto större chans att du klickar på boka-knappen. Det här 

med personas kan värdefulla insikter som kan göra att du anpassar dina produkter till rätt 

kunder. En annan fördel är att du kan välja att använda de kommunikationskanaler och 

försäljningskanaler som du tror att dina personas använder.” 

 

Han avslutar sitt inlägg med att presentera sin egen, Wild Swedens, favortigäst. ”Kvinna, 55+, 

boende i Storbritannien, intresserad av resor och natur. Har ett kontorsjobb, längtar och sparar 

till nästa semester. Kan tänka sig att resa med eller utan sin man. Har åkt på flera olika safaris 

i Afrika, Asien eller Latinamerika. Är medlem i RSPB och den lokala fågelklubben. 

Prenumererar på BBC Wildlife Magazine. Inspireras av att uppleva delar av världen där 

hennes vänner aldrig har varit. Vill lära sig mer om naturen och ekosystemet, förstå samband 

och gärna känna sig involverad i destinationen, fascineras av kultur, äta vällagad mat och bli 

vän med guiderna. Har aldrig varit i Skandinavien och tycker att det känns som en spännande 
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destination. Känner sig äventyrlig men vill gärna bo bekvämt och vill inte prova bastu eller 

längdskidor och försöker att äta mindre kött och mer grönt.” 

 

3.7. Webben en skattkista med kunddata 
De digitala plattformar som lockar stora strömmar av besökare lär sig mycket om dessa och 

får omfattande kunskaper om sina kunder. Plattformarna får ibland kunskaper om sina kunder 

som gör att de kan förutsäga vad kunden vill köpa redan innan kunden gjort klart sin 

beställning. 

 

På sätt och vis är denna kunskap ingen nytt. Man kan göra en analogi med den gamla 

människans resebyrå, som visste allt om dig för att de kände till de saker du har gjort tidigare. 

De kände till din inkomst och de visste vad du tyckte om. De visste vilken typ av resa du 

borde ha, vilken typ av restauranger du borde gå till, vilken typ av sevärdheter du ville besöka 

och vilken typ av erfarenheter de sökte efter.  

 

Nu är det istället de stora digitala plattformarna som har denna detaljrika personkunskap om 

kanske miljontals kunder. Med hjälp av artificiell intelligens kan de ge sina kunder förslag på 

den perfekta resan och gör livet enklare för kunderna. Under de senaste åren har de stora 

företagen samlat allt med uppgifter för att förstå sina kunder och deras behov, för att kunna 

erbjuda relevanta rekommendationer, specialanpassade lösningar och skräddarsydda 

upplevelser.  

 

Tidigare har dessa online-plattformar arbetar hårt för att hålla sina metoder för insamlande av 

kunskap osynliga. Det har varit lättare för dem om användarna och tillsynsmyndigheter, 

förblivit mer eller mindre omedvetna om de ständiga avgöranden och beslut som 

plattformarna gjort bakom kulisserna för att behålla en bild som neutrala mötesplatser. 

 

3.7.1. Personlig integritet 

Många kunder tycker att det är praktiskt och bekvämt med marknadsföring som riktar sig 

direkt till dem, men en del har kanske inte insett vilka enorma datamängder plattformar som 

Amazon, AirBnb, TripAdvisor och Uber har över sina kunder. Under 2018 växte det fram en 

större medvetenhet om riskerna med dessa stora datamängder. Det har medfört att det är 

mycket svårare för plattformarna att samla in dessa massdata och använda dem utan att 

besökarna informeras. 

 

Företagen har fått göra lite av en halvhalt för att anpassa sig till det som skett. Det gäller att 

följa nya lagar liksom att se till att inte kunderna blir misstänksamma och tappar förtroendet. 

Det gäller för de digitala företagen att se till så att deras kunddata är säkra och inte kan nås av 

andra som hackers. 

 

Debatten och dess efterföljder har blivit ett bakslag för de företag som sett fram emot ett ökat 

samlande av persondata från nätet för att förstå sina kunder och kunna utveckla sina produkter 

än bättre. Men många tror att bakslaget under 2018 bara blir något av ett ”kulturellt gupp” och 

att debatten om missbruk av personliga data snart kommer att glömmas bort. Och om 

kunderna kommer att uppleva att företagens användande av personliga data leder till något 

bra, så kommer också misstron att avta. Att få specialerbjudanden som tillfredsställer de 

personliga behoven tilltalar många. 
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3.7.2. Fortfarande stora datamängder att analysera 

Trots de regelverk som på senare tid utvecklats kring den digitala världen, finns det 

fortfarande enorma datamängder att analysera. Även om regelverket kring integritets- och 

säkerhetshänsyn på webben ökar, så är fortfarande insamling och analys av kunddata mycket 

viktigt.  

 

Men för en medelstor eller liten entreprenör inom turismen kan det vara svårt att ha resurser 

för en effektiv sådan analys. Det är dock värt att undersöka vilka data som du kan hantera 

själv. Det går också att köpa sådana tjänster om du har ekonomiska resurser för det. 

 

De stora aktörerna på webben, som Airbnb och Booking lägger ned stora resurser på att 

försöka samla fakta om beteende, demografiska kunskaper och psykografiska uppgifter som 

livsstil, personlighet och socialgruppstillhörighet. Med hjälp av artificiella intelligens och 

maskininlärning kan utveckla alltmer sofistikerade och prediktiva modeller som gör att de kan 

vara kreativa och föreslå besökaren på webben precis vad den vill ha.  

 

Den verkligt intressanta information de har är vad kunderna har visat intresse för i sina 

tidigare sökningar på webben, vad de har bokat tidigare etc. Med hjälp av den blir det mycket 

enklare att ge varje individ lockande förslag. 

 

De stora aktörerna inom turismen lägger ned omfattande resurser på att samla och analysera 

dessa data. Syftet är att ständigt komma allt närmare sina kunder och förstå vad dessa önskar, 

och helst kunna föreslå upplevelser innan kunden själv hunnit inse vad som önskas. Det 

handlar om att använda datateknik för att förstå alla aspekter av kundens resa från idé till att 

boka och betala. 

 

3.7.3. Ställ bra frågor 

Men även den enskilde entreprenören kan göra mycket för att förstå sina potentiella kunder 

och deras behov. Med principen "gör bara vad du bara kan göra" kommer man långt. Den 

tekniska expertisen kan man köpa av specialiserade tjänsteleverantörer och sedan lägga sina 

egna resurser på att analysera de data om potentiella kunder man har. 

 

Risken med rikedomen på data är att man blir överväldigad och drunknar. Vad som är viktigt 

är att, precis som den goda forskaren, se vilka problem man vill lösa och ställa bra frågor. Att 

definiera företagets problem och utmaningar samt att formulera bra frågor, är nödvändigt för 

att söka de rätta svaren i de stora datamängderna. Formulera dig klart och tydligt så att du kan 

använda datamängderna på ett vettigt sätt. Vilka frågor vill du ha svar på för olika 

kundgrupper? 

 

Du får ju också ständigt nya data från den digitala världen så analysen blir aldrig färdig. 

Försök inte utveckla en perfekt lösning från början, utan lär dig av dataanalysen, lös 

problemen och testa olika alternativ. Lyssna hela tiden till de data som kommer från dina 

kunder och utveckla ständigt dina produkter. 

 

Vid analys av stora data är det ofta fruktbart att visualisera det man kommer fram till. En text 

kan säga mycket, men att visa det man kommit fram till i någon form av illustration, en 

teckning, foton eller till och med ett rollspel, kan skapa viktig kompletterande förståelse. 
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3.7.4. Personliga och anonyma data 

Som vi redan konstaterat ställer inte minst EU:s nya regelverk större krav på de som hanterar 

insamling av data på webben. Kunderna måste uttryckligen samtycka till all användning av 

personuppgifter, få veta att deras uppgifter är skyddade och att all data kan raderas om kunden 

så vill. 

 

De stora aktörerna delar ofta upp dessa data i två kategorier. Den ena kategorin består av 

personliga data, och den andra av anonymiserade data. Datakällor med personuppgifter är 

viktiga både för analys och marknadsföring med specialsydda lösningar för varje kund. Om 

kunden begär att hens personliga data ska tas bort, kan företaget i alla fall behålla dessa data 

om de anonymiseras. Med dessa anonyma och aggregerade data kan företaget i alla fall lära 

känna sina kunder och deras önskemål.  

 

Amazon är den store e-handelsjätten som många har erfarenhet av. Har du köpt böcker från 

Amazon, så märker du att nästa gång du loggar in så får du förslag på ett antal böcker som 

passar in på dina tidigare köp. Nu talar mycket för att Amazon är på väg att satsa stort på 

turism, och givetvis är informationen om de böcker och annat du köpt tidigare intressant även 

för att kunna ge bra förslag på reseupplevelser. 

 

3.8. Integritet och regelverk  
Förvisso finns det mängder med kunddata att hämta från webben, men datahanteringen 

stramades upp under 2018. De stora webbaktörerna införde nya tuffare riktlinjer och EU 

skärpte lagstiftningen. Det ställer krav även på dig som entreprenör. 

 

3.8.1.Facebook Apocalypse 

Under första delen av 2018 skakades de digitala plattformarna om ordentligt. Då hände det 

något som gjorde att man börja tala om "ground zero" för dåligt användande av personliga 

data. Den 11 januari 2018 kallar många för Facebook Zero eller Facebook Apocalypse. Det 

var då som Facebook förändrade sina algoritmer som används för att utvärdera, filtrera och 

forma vad vi kan se och säga online.  

 

Orsaken var missbruk av data från Facebook. Företaget Cambridge Analytica anklagades för 

att ha samlat in personlig information om miljoner Facebook-användare, ofta utan deras 

vetskap. Företaget påstods ha använt informationen för att bland annat hjälpa Donald Trump i 

presidentvalet 2016. Debatten blev intensiv globalt och förtroendet för Facebook och andra 

plattformar sjönk dramatiskt.  

 

Vad Facebook gjorde den 11 januari var att förändra de algoritmer som styr nyhetsflödet till 

användarna. Förändringen medförde att användarna får fler uppdateringar från vänner och 

familj och färre från andra aktörer, exempelvis kommersiella.  

 

Facebooks Mark Zuckerberg slog fast att ”as we roll this out, you’ll see less public content 

like posts from businesses, brands, and media. And the public content you see more will be 

held to the same standard – it should encourage meaningful interactions between people.” 

Han sa vidare att "I'm changing the goal I give our product teams from focusing on helping 

you find relevant content to helping you have more meaningful social interactions." 

 

Anledningen till förändringarna sas vara att Facebook vill att folk ska må bra av att använda 

Facebook, och att material de inte finner som meningsfullt är störande. Skandalerna om hur 
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Facebook har använts för att påverka valkampanjer i olika länder är en som sagt av orsakerna 

till detta beslut.  

 

3.8.2. Twitter följde efter 

Den 1 mars 2018 följde Twitter efter med ett nytt initiativ som syftar till att mäta och 

utvärdera plattformens "konversationshälsa", det vill säga hur bra den främjar levande 

konversation och kritiskt tänkande, samtidigt som man minimerar de sociala konsekvenserna 

av missbruk, spam och manipulation. Twitter ville göra en större insats för att svara på 

spridningen av desinformation och propaganda som kommit fram i efterdyningarna av USA: s 

presidentval 2016. En annan orsak var problem med sexistiskt, rasistiskt och homofobiskt 

missbruk och trakasserier.  

 

3.8.3.General Data Protection Regulation 

Det går inte att komma bort från de skärpta lagar som kommer. I flera länder liksom inom EU 

pågår diskussioner om skärpt lagstiftning. En sådan är EU:s GDPR (General Data Protection 

Regulation) som trädde i kraft i maj 2018. Bryter man mot detta direktiv kan man företaget få 

avgifter på upp till 4 procent av sin globala omsättning, eller 20 miljoner euro, vilket som nu 

är den högsta summan.  

 

Hur denna lag kommer att fungera i praktiken och om det blir skillnader mellan olika länder 

är oklart. Den största effekten blir troligen att företagen måste vara tydliga med hur kunddata 

ser ut och uppdateras, och än mer att de blir skyldiga att tydligt redovisa för konsumenterna 

om hur företagets persondata ser ut. Det räcker framöver inte med oklara sekretessutlåtanden 

där kunden måste kryssa i en ruta för att acceptera företagets hantering, utan det måste vara 

stor tydlighet. Och vill kunden bli bortglömd av företaget så har kunden all rätt till det. Dessa 

regler gäller även för Facebook och andra sociala media. 

 

Det är viktigt att veta att reglerna från GDPR inte bara gäller företagets egna data. Har 

företaget egna sidor på exempelvis Facebook, är företaget också ansvarigt för de 

personuppgifter som samlas in genom den plattformen. Företaget och Facebook delar på 

ansvaret för den data som samlas in om användare. Detta står klart efter ett beslut i EU-

domstolen men hur fördelningen av ansvar sker i praktiken är ännu oklart.  

 

Detta påverkar särskilt sidor eller grupper som använder tjänsten Facebook Insights, som är 

en tjänst där data samlas in och kan analyseras. När detta skrivs är dock rättsläget oklart och 

det är svårt att säga vad som exakt gäller för ett företag som har sidor på Facebook. Förvisso 

är det klart att Facebook och företaget delar på ansvaret, men det behöver inte innebär att 

ansvaret delas lika. Men vad som är klart är att den som är ansvarig för databehandlingen av 

personuppgifter måste se till att personuppgifterna behandlas på rätt sätt. 

 

3.8.4. Skydd av upphovsrätt 

EU arbetar också för att alla sajter som låter användare publicera saker på nätet, är skyldiga 

att ha ett slags filter som scannar allt som postas för att se om det är upphovsrättsskyddat. Det 

kan handla om en bild man har hittat och vill dela med sig av, ett konstverk som man har 

fotat, musik som hörs i bakgrunden på din video eller en text som är någon annans. Är 

materialet upphovsrättsskyddat så måste man ha tillåtelse eller betala för det.  

 

I juni 2018 tog utskottet för rättsliga frågor i EU-parlamentet beslut om de nya, 

kontroversiella, upphovsrättsreglerna som presenterats av kommissionen. Två delar i beslutet 

möter omfattande kritik. Artikel 11 medför att plattformar och webbsidor som själva 
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publicerar eller låter andra publicera material på sin plattform måste betala licenser för länkat 

material. Man kan se det som en "länkskatt" och enligt beslutet omfattas bl.a. rubriker, 

artikelbilder, skärmdumpar eller ingress. Artikel 13 medför att upphovsrättsligt material måste 

plockas bort från sajter eller plattformar som tillhandahåller stora mängder material, annars 

riskeras ägaren att drabbas av böter. 

 

Tanken är att internetplattformar som Google och Facebook ska ansvara för att upptäcka när 

upphovsrättsskyddat material som böcker, låtar, artiklar och filmer laddas upp. Den nya lagen 

ska skydda rättigheterna för bland annat de som skapar bild, film, musik, texter och kultur. 

Kulturskaparna menar att de förlorar stora pengar i dag eftersom många laddar upp deras 

material utan att betala för det. Det finns också förslag om att utöka regelverket för att 

förhindra att terrorrelaterat material läggs upp på nätet. 

 

Google, Youtube och Facebook har redan lagt ned hundratals miljoner på ett sådant filter, och 

användarna får direkt veta om det som laddas upp är upphovsrättsskyddat eller inte. För 

mindre aktörer kan det bli alldeles för dyrt att installera sådana filter. Ett alternativ är att ha 

personer som ständigt följer och kontrollerar flödet, men det blir också dyrt. 

 

Men många är kritiska till dessa tankar, eftersom en sådan lag riskerar att bli en allvarlig 

inskränkning av yttrandefriheten på nätet. Sådana lagar kan leda till en omfattande censur. De 

digitala plattformarna kommer att arbeta med automatiska filter som har svårt att förstå 

innehållet och avsikten med publiceringen. Ett exempel är det filter som Facebook har mot 

porr. Det tar även bort bilder på ammande mödrar. 

 

Stora aktörer som Facebook och Google klarar inte bara av att installera dessa filter, utan det 

är också troligt att de kommer att sluta avtal med rättighetsorganisationer (ex. STIM) så att 

användare kan publicera material obehindrat där. Kritiker mot detta system menar att det 

kommer att medföra att de stora som Google och Facebook kommer att bli ännu mer 

dominerande. Det kommer att bli svårt för mindre plattformar att hänga med, vilket kan 

minska kreativiteten och dynamiken på nätet. Att det blir de stora amerikanska plattformarna 

som tar över mer och mer, ser en del som en oroande utveckling. 

 

Även om dessa internetfilter blir allt smartare så kommer de ändock att ha svårt för att förstå 

vad som är relevant satir, när skärmdumpar används för att diskutera utvecklingen i samhället 

etc. Risken finns att de digitala plattformarna blir försiktiga och hellre fäller än friar. Det kan 

leda till att yttrandefriheten på nätet stryps allvarligt. Och en fråga som ställs är om det 

verkligen är sajter på nätet som ska avgöra vad som är brottsligt eller inte? 

 

TripAdvisor är en av de aktörer som oroas över beslutet. Risken är att turisterna inte längre 

kan lägga upp bilder på byggnader, konst eller liknande. I så fall måste TripAdvisor ha ett 

filter för att kontrollera att inte någon lägger upp en bild som de inte har upphovsrätt till. 

Fungerar inte filtret så riskerar TripAdvisor att bli stämda. 

 

3.9. Relationer med kunderna 
I dag ska du inte ha en relation till kunderna. Du behöver en relation med kunderna för att 

lyckas. Du behöver ha en dialog med dina kunder och arbeta tillsammans med dom. Den 

digitala utvecklingen tillsammans den transparenta värld som snabbt växer fram, leder till att 

individerna, konsumenterna, turisterna får en allt större makt. 
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Dagens turist är inte tyst utan ryter ifrån om hen inte är nöjd. De är mer kritiska och ställer 

bestämdare krav. De tolererar inte slarv på samma sätt som förr och blir lättare irriterade. Är 

man inte nöjd med restaurangen eller boendet, skriver de av sig på TripAdvisor. 

 

De som inte är nöjda eller som ser på nätet att ett förtag får mycket negativ kritik, har lätt att 

hitta en annan leverantör av det man söker. Det är bara att trycka på en knapp på telefonen 

eller datorn, så har man nya alternativ framför sig. Dagens turist är därmed mer lättrörlig. 

 

3.9.1. Tvåvägssamtal 

Borta är dagarna med envägssamtal från företagen till kunderna. Förr talade marknadsförare 

till konsumenterna och konsumenterna hade ingen möjlighet att säga något tillbaka. I den 

digitala världen engagerar sig de framgångsrika företagen i meningsfulla tvåvägssamtal, 

dialoger, på olika plattformar. Dagens turist räknar med att förstås och lyssnas på. Det betyder 

att marknadsföringen måste förändras. 

 

Man kan sammanfatta din relation med kunden i tre punkter: 

• Lyssna på kunden. 

• Lär av kunden. 

• Bli lönsam genom dina kunder. 

 

Bland de stora aktörerna är medvetenheten stor om hur viktigt det är att inte bara ha goda 

kunskaper om kunderna, utan att även ha en aktiv dialog med dem. Ett exempel är hur de 

hanterar begreppet ”lokal”. Under ett par decennier har turisternas intresse för att uppleva det 

lokala, det autentiska, ständigt blivit allt starkare. I dag är det en stor majoritet av turisterna 

som ser det som mycket viktigt att få lokala erfarenheter när de reser.  

 

Men vad menar man då med lokalt? En given definition är att lokalt är det som är unikt för 

den plats och de som bor där. Den definitionen räckte förr, men inte i dag. Den är oprecis och 

ointressant. 

 

Dagens resenär har oftast redan erfarenhet av lokala upplevelser, och har alldeles egna 

förväntningar om vad det lokala ska innebära för att vara lockande. Den framgångsrike 

aktören behöver förstå den potentielle kundens preferenser, för att kunna erbjuda en resa som 

precis passar resenärens önskemål.  

 

3.9.2. Ständig dialog 

Sannolikt förändras och utvecklas kundens åsikter och preferenser om det lokala efter varje 

resa. Det räcker således inte med en dialog utan den behöver vara kontinuerlig. De stora 

aktörerna lägger därför ned ett hårt arbete på att ständigt lära känna sina kunder för att kunna 

ge personliga förslag till nya reseupplevelser. 

 

Men även du som är en mindre entreprenör behöver lägga ned tid på att förstå dina nuvarande 

och potentiella kunder. Det är det som din hemsida, sida på Facebook och andra sociala media 

kan användas till, för att inte tala om de åsikter dina kunder ger på TripAdvisor. Även du som 

liten aktör har mängder med möjligheter att föra en aktiv dialog med hjälp av den digitala 

världen.  

 

För en dialog med dina kunder. Ställ frågor till dom på din webb eller sida på Facebook. Ge 

rabatt till dom som svarar. Du har massor med möjligheter att föra en dialog med dina 
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nuvarande och blivande kunder. Det har aldrig varit så lätt att få kontakt med marknaden som 

nu. 

 

Men fortfarande kan det ju vara så att de är de verkliga (irl) mötena med dina kunder som 

skapar de riktigt skarpa dialogerna. Den som tillverkar tandkräm träffar aldrig sina kunder 

rent fysiskt, men du som arbetar med turism träffar verkliga människor hela tiden. Kanske det 

mest effektiva sättet att föra en dialog med dina kunder, att skapa förståelse för varandra, sker 

vid lägerelden när man äter en utomhusmåltid. Den styrkan finns kvar torts den virtuella 

världens alla möjligheter. 

 

3.10. Relationsturism 
Den digitala transformationen medför att mängder med tidigare mellanhänder inte längre 

behövs. De tappar sin marknad och de digitala verktygen tar över. Ett talande exempel är 

EU:s satsning på korta livsmedelskedjor, som går ut på att knyta nära relationer mellan 

producent och kund, så nära att man inom EU hellre pratar om engagerade medborgare än 

kunder. Det handlar om att mer pengar hamnar hos producenten, men också om att utveckla 

sociala relationer mellan producent och konsument. 

 

Tanken är att det maximalt får finnas en mellanhand mellan producent, oftast bonden, och 

konsument. Om EU lyckas med detta arbete blir det något av ett dråpslag mot mellanleden. 

Om bonden säljer sina livsmedel till en grossist som i sin tur säljer till en butik, så blir det inte 

en kort livsmedelskedja. Bonden måste sälja direkt till butik om det ska fungera. Ett alternativ 

är att grossisten säljer direkt till kund. En sådan utveckling skapar problem antingen för 

grossisten eller butiken.  

 

3.10.1. Relationsmat 

I Sverige talar flera aktörer om begreppet relationsmat, som just handlar om en nära relation 

mellan lantbrukaren och konsumenterna. Det handlar om ett ansvarsfullt jordbrukande med 

intakta relationer från mikroorganismerna i jorden till den som förnöjsamt tuggar i sig det 

välstekta fåret. Ett ytterligare steg tar de bönder som arbetar med andelsjordbruk. Där delar ett 

antal medproducenter på resultatet av bondens arbete. Ett gott år får de mycket mat, ett sämre 

år mindre.  

 

Modellen bygger bl.a. på att medborgarna har en dialog med lantbrukaren om vad som ska 

odlas, vilka djur som ska födas upp etc. Ofta får lantbrukaren betalt i förväg, i alla fall till viss 

del. Därefter levereras maten oftast till ett torg eller en gemensam mötesplats, för att just 

skapa en mötesplats mellan bonden och medborgaren.  

 

Ett vanligt inslag är att medborgarna åker ut till lantbruket på helger för att få ta del av arbetet. 

Detta system utvecklas nu snabbt i exempelvis USA. Inom EU och inte minst i Sverige kallas 

detta fenomen ofta för andelsjordbruk (kallas Community Supported Agriculture - CSA), som 

innebär att en producent säljer andelar av sin produktion i förväg till en grupp konsumenter.  

 

Relationsmaten skapar nya marknader för landsbygden och kan givetvis utvecklas till långt 

mer än mat. Skapandet av relationer ökar också förutsättningar för att vilja besöka landet som 

turist, liksom att köpa andra produkter och tjänster av landsbygdens entreprenörer. 

 

3.10.2. Turism utan mellanhänder 

Det kanske är dags att också tala om relationsturism. Den digitala transformationen ger ju 

verktyg för en allt närmare relation mellan turistentreprenörer och turisterna, såväl inhemska 
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som internationella. Det handlar inte bara om enkelhelhet att boka utan även om en levande 

dialog före, under och efter resan. 

 

Exempelvis flera av naturturismens företagare känner av en sådan utveckling. Allt fler turister 

hoppar över mellanhänder och söker på egen hand direkt kontakt med entreprenören i 

Sverige. Den entreprenör som är duktig i den digitala världen kan enkelt och snabbt får direkt 

kontakt med potentiella turister världen runt. Det är enkelt att föra en dialog och att få 

kunderna engagerade i företagets produktutveckling.  

 

3.11.3. Crowdfunding 

Till detta fenomen hör också crowdfunding, folkfinansiering eller gräsrotsfinansiering. 

Crowdfunding innebär att en stor grupp individer med små summor hjälper till att finansiera 

en verksamhet, istället för att en eller ett fåtal investerare bidrar med en större summa. 

Insamlingen sker via crowdfunding-webbplatser och många gånger är investerarna okända för 

företagaren. Det kan också handla om att dina stamkunder eller andra intresserade är beredda 

att investera för att ditt företag ska kunna utvecklas. 

 

Svenska Fundedbyme har blivit ledande på Crowdfunding. Sommaren 2018 drog 

Fundedbyme igång en kampanj för att få in pengar till turistföretaget Skyark som utvecklar 

mobila glaskonstruktioner man kan bo i när man turistar i naturen.38 

 

Ett annat exempel är Franzéns charkuterier som kombinerar produktion av chark med 

måltidsturism.39 För att komma igång behövde han kapital och via bl.a. Fundedbyme fick han 

in medel så att han kunde köpa en gård, börja föda upp grisar och producera chark. Kristofer 

Franzén brukar framhålla att han samtidigt fick ett fantastiskt nätverk med engagerade 

investerare och kunder. Han möter dessa främst på Facebook där det är en flitig dialog om hur 

exempelvis nästa korv ska kryddas.  

 

Kristofer säljer en stor del av sin produktion i sin egen gårdsbutik, där de som kommer med 

cykel får 10 procents rabatt. En stor del av försäljningen sker via nätet med leverans en gång 

per vecka till Uppsala och Stockholm. Han ordnar också många kurser om uppfödning, 

styckning, tillverkning av korv, lufttorkning m.m. På så sätt stärker måltidsturism hans 

ekonomi, samtidigt som han får en direktrelation till sina kunder. 

 

Ett annat exempel är Vildmarksbyn Solberget i Nattavaara. 40 År 2011 skulle byns lanthandel 

läggas ned. Den var viktigt för Vildmarksbyn både som leverantör och som en social 

mötesplats. Företagets ägare har sina rötter i Tyskland och fick med sig både byfolk och tyska 

turister att satsa på att ta över butiken genom att bilda en ekonomisk förening. Turisterna 

bidrog med en tredjedel av startkapitalet. Butiken lever fortfarande sommaren 2018.41 Här kan 

man tala om relationsturism på riktigt, när turisterna även satsar pengar för att hålla bygden 

levande. 

  

                                                 
38 https://www.skyark.se/ 
39 http://franzenscharkuterier.se/ 
40 https://www.solberget.com/sv/vildmarksbyn/ 
41 https://www.facebook.com/handlarn.nattavaara 



48 

 

3.11. Upplev det lokala 
Turisternas intresse av att få möta lokala upplevelser kombinerat med digitaliseringens 

effekter, har skapat förutsättningar för nya affärsmodeller. Nu struntar många turister i hotell 

och upplevelseföretag. Istället vill de bo hos lokalbefolkningen och ha sina upplevelser 

tillsammans med dem. 

 

Sedan slutet av 1990-talet har många talat om att vi lever i en upplevelseekonomi, där 

konsumenterna söker efter upplevelser, efter att få nya erfarenheter. En del av denna 

utveckling är att turisternas intresse för att möta det lokala, det genuina eller det äkta, har ökat 

kraftfullt. Vad som är lokalt, äkta och genuint kan man diskutera mycket om, men vi 

fördjupar oss inte i dessa begrepp i denna skrift. 

 

På senare tid har det lokala blivit viktigare inom turismen. Det lokala har blivit viktigt i 

produktutveckling och marknadsföring av turism. Många av dagens turister vill gärna möta 

det lokala och leva som de lokala när man besöker en plats. Förväntningarna om vad som är 

lokalt är inte självklart, utan kan variera från turist till turist. Turisten vill ha just vad man 

själv upplever som lokalt, äkta och autentiskt.  

 

Intresset för att möta det lokala har på många sätt skapat något av en ny mekanism på 

turismens marknad. Den moderne turisten söker mer eller mindre direktkontakt med den 

lokala befolkningen. Airbnb är det företag som gjort denna trend till turism. Deras affärsidé 

går ju ut på att turisterna ska kunna bo hemma hos folk istället för att bo på hotell. 

 

Nu satsar Airbnb på att också sälja lokala upplevelser, där guider, kockar, goda berättare etc 

som bor på platsen tar hand om upplevelserna. Varför köpa en tjänst av ett företag med 

utbildade guider och utvecklade upplevelser, när du istället kan få en äkta och genuin 

upplevelse tillsammans med en lokal profil? Airbnb:s upplevelseförmedling är på väg att bli 

världens största arbetsförmedlare.  

 

Även om Airbnb nu även samarbetar med turistföretag och hotell, så har företaget en stark 

betoning i sin marknadsföring på att turisten ska möta det lokala och personliga. En styrka hos 

Airbnb är att de har stora datamängder om vad deras kunder söker efter, liksom om vad de 

som ställer upp med boende och upplevelser har att erbjuda. På så sätt kan man föreslå 

personliga och skräddarsydda erbjudande för var och en. 

 

Det finns flera aktörer som arbetar med en liknande modell. Ett exempel är konceptet ”Meet 

the Locals” som Turistrådet Västsverige erbjuder. Det finns också ett stort antal företag i 

Sverige och internationellt som förmedlar tjänster mellan turister och det lokala, om det nu är 

privatpersoner eller företag. Vi tar upp detta utförligare i avsnittet om delningsekonomi. 

 

Detta fenomen är en stor möjlighet för den lille entreprenören eller privatpersonen att bli en 

aktör inom turismen. Man behöver inget destinationsbolag, agent eller försäljningsföretag, 

utan för direktkontakt med turisterna via de digitala plattformarna. Allt går smidigt, snabbt 

och enkelt. 

 

Men utvecklingen kan också vara ett hot mot turismens entreprenörer. Hotellen märker tydligt 

av konkurrensen från Airbnb. De företag som samarbetar med underleverantörer, möter en 

ökad risk att dessa kör på egen hand via dessa plattformar. Om man kan bo hos den lokala 

bonden, äta bondens egen mat tillsammans med bondefamiljen och få starka naturupplevelser 
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tillsammans med bonden i bondens egen skog, varför ska man då bo på hotell, äta på 

restaurang och köpa en naturupplevelse av ett annat företag? 

 

Svaret är givetvis att de specialiserade företagen kanske erbjuder betydligt bättre produkter 

och upplevelser. Men för den turist som söker det lokala, genuina och äkta, så kan 

upplevelsen hos bonden i alla fall upplevas som mer lockande. För hotellen och andra 

turistföretag gäller det att erbjuda produkter som upplevs mer lockande än vad exempelvis 

Airbnb kan erbjuda. 
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4. Marknadsföring tillsammans destinationen (DMO) 
När du väl har bestämt dig för vilka kunder du vill rikta dig till, är det dags att hitta dem, att 

arbeta med marknadsföring. Ett viktigt val är om du ska sköta marknadsföring och försäljning 

på egen hand eller tillsammans med den eller de destinationer du är verksam inom. Som vi 

kommer till i avsnitt 6 talar man allt mindre om marknadsföring numera. I den digitala 

världen är det istället marknadskommunikation det handlar om. 

 

Viktiga aktörer inom turismen är nämligen destinationsbolag, som ofta kallas för DMO 

(Destination Marketing Organisation). Dessa arbetar för att öka antalet besökare till 

destinationen. DMO fungerar som en entré, en gateway, till destinationen med riklig 

information till turisterna. Många av destinationerna arbetar inte bara med information utan 

också med försäljning och bokning. Ofta arbetar de även med utvecklingsarbete kring turism.  

 

Man kan säga att Visit Sweden är en DMO för hela Sverige. I övrigt finns det regionala och 

kommunala destinationsbolag som ofta är offentligt ägda, åtminstone delvis. Det finns även 

destinationer som är mer lokala som Destination Järvsö och Tiveden. Några omfattar större 

områden, exempelvis Swedish Lapland omfattar Norrbotten samt några kommuner i 

Västerbotten.  

 

Turismen i Sverige är till stor del uppbyggd av dessa geografiska destinationer med 

kommuner och regioner/län i spetsen. Men är detta en effektiv uppdelning? Är det verkligen 

en kommun eller en region som turisten lockas av? Än så länge är det den traditionella 

geografiska uppdelningen som är rådande. Det har dock diskuterats om en regional reform i 

Sverige, men för tillfället är den lagd på is. Om det blir en sådan reform, är det viktigt att 

ställa frågan hur den påverkar de regionala destinationerna och organisationerna. 

 

Eftersom de geografiska destinationerna fortfarande är dominerande, är det viktigt att du som 

turistentreprenör tar reda på hur det är i ditt område. Finns det fördelar för dig att samarbeta 

med en eller flera DMO eller klarar du dig på egen hand? Det beror helt på din verksamhet 

och vad din DMO kan erbjuda. 

 

När jag intervjuade ett antal ledande företag inom naturturism år 2017 slog en av 

entreprenörerna fast att ”jag har otroligt stor nytta av den rätt blygsamma avgift jag betalar för 

att vara med i regionens satsningar på turism. Vi får bra hjälp, främst med utländska 

kontakter. Regionen deltar i viktiga internationella mässor och lyfter fram oss. Vi behöver inte 

åka dit själva och sparar tid och pengar. Det ordnas också en del viktiga utbildningar. För en 

liten peng får vi mycket.” 

 

En motsatt kommentar är att ”jag har min verksamhet i många kommuner och i flera län. Jag 

har inte en chans att samverka med alla dessa destinationsbolag. Och det är inte heller 

intressant för min verksamhet och mina kunder. Jag arbetar främst med internationella gäster 

och flertalet av dem har inte en aning om vad ens Dalarna är. De vill ha min produkt och bryr 

sig inte om var vi finns geografiskt.” 

 

4.1. Kommunens turism 
Flertalet kommuner arbetar aktivt med att utveckla turismen, och vill se just kommunen som 

en lockande destination med ett starkt varumärke. Ta reda på hur din kommun arbetar med 

turismen och vilken nytta du kan ha av ett samarbete med dem. 
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Det är stora skillnader mellan landets kommuner i hur man arbetar med turismen. Men i 

nästan alla, om inte alla kommuner, finns åtminstone en tjänsteman som har turism som en 

central arbetsuppgift. Titta inte bara på din kommun utan jämför med andra. Utifrån din 

verksamhet; vad kan kommunen bidra med för att stärka ditt arbete och vad betyder 

kommunen som destination för dig? Det finns kommuner att inspireras av, men kanske också 

motsatsen. 

 

4.1.1. Exemplet Malmö. 

Malmö anses ha kommit långt i arbetet med digital transformation. Malmö har en trevlig 

webbsida på engelska och svenska.42 Man har en aktiv sida på Facebook med inlägg både på 

svenska och engelska. Med nära 35 000 följare har man en stor grupp att rikta sig till.43 

Malmö arbetar också med Youtube där man har 295 prenumeranter vilket inte är så 

imponerande. Flera av deras relativt få videos har dock många tittare.44  

 

Däremot är Malmö mycket aktiv på Instagram och har nära 16 000 följare.45 När jag tittar på 

hemsidan i slutet av augusti 2018 fungerar dock inte ”klickknappen” för Instagram. Malmö är 

också relativt aktiv på Twitter och har nära 3 000 följare.46 Malmös sida har också en länk till 

TripAdvisor och där finns många bedömningar av aktiviteter i staden.47 

 

4.1.2. Exemplet Kinda 

Jag bor i Kinda kommun, strax utanför Kisa, varför det förefaller sig naturligt att se på min 

hemkommuns webbsida. Sidan är på svenska, engelska samt tyska, och slår därmed Malmö 

med ett språk. Hemsidan är dock rätt trist och inte särskilt bra uppdaterad. Bland annat finns 

några stängda restauranger med som öppna på sidan.48  

 

Sidan har ”klickknappar” för Facebook och Twitter. Länken till Facebook är dock bara till för 

att rekommendera Kindas webb just på Facebook. Den leder inte till någon sida på Facebook, 

trots att kommunen har en sådan. Länken till Twitter fungerar inte. 

 

4.1.3. Exemplet Ljusdal med Järvsö  

Jag har mina rötter i Hälsingland och då blir det naturligt att tänka på framgångsrika Järvsö. 

Ljusdals kommun lyfter fram att de köper tjänster kring turism av Destination Järvsö.49 

Destination Järvsö arbetar nu inte bara med kommunen utan har köpt varumärket Hälsingland 

och arbetar allt mer med hela landskapet.50 

 

Järvsö är aktiva på Facebook med nära 13 000 följare.51 Man är också aktiv på Instagram med 

4 100 följare.52 Järvsö finns även på Youtube men har inte mer än 44 prenumeranter och fem 

filmer att visa upp.53 Destination Järvsö är också relativt aktiva på Twitter med 430 följare.54 

Dock saknas i slutet av augusti 2018 en länk till Twitter på webbsidan. 

                                                 
42 http://www.malmotown.com/ 
43 www.facebook.com/Malmotown 
44 https://www.youtube.com/user/malmotown/videos 
45 www.instagram.com/malmotown/ 
46 https://twitter.com/Malmotown 
47 www.tripadvisor.se/Tourism-g189839-Malmo_Skane_County-Vacations.html 
48 http://www.kindaturism.se 
49 www.ljusdal.se/upplevagora/turistbyra.4.6ad1488f14bc069646a44f18.html 
50 https://jarvso.se/ 
51 www.facebook.com/Jarvso/ 
52 www.instagram.com/jarvso/ 
53 www.youtube.com/channel/UCAUvBGe3Btr9lcjFOyo0b-w 
54 https://twitter.com/Jarvso_se?lang=sv 
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4.2. Regionens/länets turism 
Besök hemsidan till din regionala turistaktör och ta del av vilka aktiviteter som pågår och som 

kan vara relevanta för dig. Många regioner arbetar aktivt med att stärka varumärket för 

turismen. Det är vanligt att regionerna driver omfattande utvecklingsprojekt, ofta med stöd 

från någon av EU:s strukturfonder. 

 

Regionerna arbetar på olika sätt. En del tar ett helhetsgrepp och arbetar kraftfullt för att skapa 

en samordning, särskilt vad gäller marknadsföring internationellt, ofta i samarbete med Visit 

Sweden. De ser regionen som ett starkt varumärke. Andra regioner lyfter istället fram delar av 

länet, landskap eller enskilda kommuner. Så det gäller för dig att ta reda på hur det ser ut i just 

din region för att avgöra om du har någon nytta av att samarbeta med regionturismen eller 

inte. 

 

Många regioner samarbetar med reseföretag i andra länder som vill arrangera resor till 

Sverige. Att finnas med i sådana resepaket är ett sätt att nå internationella turister. Ett viktigt 

inslag med sådana resor är att regionturismen ordnar visningsresor för dessa företag. 

Turistrådet Västsverige har bra information om hur detta arbete sker.55 

 

Tourism in Skåne är också intressanta att söka inspiration från, särskilt eftersom de förändrat 

sitt sätt att arbeta och ligger i framkant vad gäller den digitala transformationen. Här finns 

mycket lättläst och inspirerande information om hur man kan utveckla sitt företag på olika 

sätt.56  

 

4.2.1. Exemplet Skåne 

Den digitala transformationen gör att det traditionella arbetet för en regional DMO förändras. 

Region Skåne ligger på många sätt i täten. Tourism in Skåne ger en intressant illustration till 

den snabba utvecklingen. År 2011 lanserades en stor satsning på en gemensam digital 

plattform för hela Skånes turism. Man släppte sina egna system och köpte in sig hos en 

teknisk leverantör som stod för såväl databasen som ett bokningssystem (Citybreak). 

Förhoppningen var att Skånes aktörer, allt från kommuner till enskilda företag skulle satsa på 

denna tekniska lösning. Denna centrala plattform skulle ta hand om allt. Priset blev betydande 

provisioner till det företag som var teknisk leverantör. 

 

År 2017, sex år senare, konstaterade Tourism in Skåne att detta system inte längre kan 

leverera. Dagens turist letar inte upp Skånes egna portal, utan förväntar sig att Skåne ska 

finnas i det digitala landskap där turisten finns. Google och Facebook är viktiga men det finns 

mängder med andra viktiga plattformar. Utbudet av marknadsplatser och bokningsplattformer 

är enormt och förändras ständigt. 

 

Tourism in Skåne slår fast att det digitala är det nya normala. Turisterna ”bokar inte sin resa 

på resebyrån och de går inte runt med den stora turistkartan på stan. De smälter in i 

omgivningen och sköter sin resa på egen hand via de digitala plattformarna. Resan bokas 

online på Booking.com eller Airbnb och när det gäller val av restaurang kollar de TripAdvisor 

eller Yelp. Söker de efter mysiga inomhusaktiviteter kollar de kanske på Google Trips och om 

de vill hitta på någon aktivitet så använder de Vayable. Kort sagt, syns du inte i rätt kanaler så 

existerar du inte för denna målgrupp!” 

 

                                                 
55  www.vastsverige.com/turistradet-vastsverige/internationella-reseledet/ 
56 www.tourisminskane.com/ 
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Skåne slår fast att det nu gäller att ha ett ”kvalitetssäkrat innehåll, utbud och besöksservice på 

de plattformar som besökare själva väljer”. Det handlar om att finnas till på de digitala 

mötesplatser där turisterna finns. En central uppgift är säkerställa att besöksnäringen har den 

nödvändiga digitala förmågan för att lyckas. Det gäller såväl för de offentliga aktörerna som 

för de enskilda entreprenörerna. 

 

4.3. Visit Sweden 
Visit Sweden är den nationelle aktör som marknadsför Sveriges turism internationellt, och ägs 

gemensamt av staten och besöksnäringen. Staten står för omkring hälften av finansieringen. 

Ibland görs specialsatsningar som alliansens regering med Matlandet och regeringen ”röd-

gröna” regeringen med satsningar på naturturism och måltidsturism. 

 

För att få vara med i de satsningar som Visit Sweden görs, krävs en medfinansiering från 

turismens andra aktörer. Ofta är det regionens turistorgan som tar hand om den frågan, men 

långt ifrån alla regioner satsar på denna medfinansiering. Då hamnar den regionens 

entreprenörer utanför exportsatsningen. 

 

Som enskild entreprenör har du i vilket fall som helst stor nytta av att surfa runt på Visit 

Swedens mycket informativa webb-sidor. Där har du mycket inspiration att hämta. 

 

4.4. Den lilla destinationen 
Det finns ett flertal exempel på destinationer som arbetar mer lokalt. Destination Järvsö är ett 

sådant exempel. Där har man också köpt varumärket Hälsingland och engagerar sig mer 

utanför Järvsö. Tiveden är ett annat exempel på en destination som är verksam i och runt en 

nationalpark. Nya Visit Åsnen är ett annat sådant exempel. 

 

4.5.Tematiska destinationer 
Inte minst inom naturturismen talar många om att geografiska destinationer inte är intressanta. 

Det är ”tematiska destinationer” som turisten söker. En turist som vill fiska på ett visst sätt 

eller åka hundsläde bryr sig kanske inte om var upplevelsen finns. Hur kan detta tematiska 

tänk samordnas över geografiska gränser? 

 

En av de entreprenörer inom naturturism som jag intervjuat, slår fast att ”vi är många som 

länge diskuterat tematiska destinationer som ett alternativ. Vi behöver satsa mer på 

sammanhållna teman, som man nu gör med naturturism. Vi borde arbeta med delteman som 

vandring, cykling och fiske. Men då blir de geografiska gränserna ointressanta, precis som de 

också vanligen är för turisten.” 

 

En annan konstaterar att ”de som arbetar med hästturism har diskuterat tanken på teman som 

alternativ till geografiska teman under massor av år. Men det har varit svårt att få förståelse 

för detta, inte minst från Visit Sweden. Tänk att kunna sälja Sverige som ett ridland med olika 

ridupplevelser i olika miljöer som paketeras på riktiga sätt. Men nu kanske det är tid för att 

dessa tankar ska få förståelse”. 

 

En ytterligare kommentar är att ”det är också ett problem att det arbete Visit Sweden gör i 

huvudsak ska medfinansieras från den region som marknadsförs. När vi talar om teman blir 

detta svårt. Jag har ofta arbetat i regioner som inte satsar på Visit Sweden och då kommer inte 

heller mina produkter ut. Vi måste hitta nya modeller för marknadsföring internationellt.” 
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När Sveriges regering nu genom Visit Sweden satsar betydande medel för marknadsföring av 

teman som måltid, natur och kultur, så blir kanske denna tanke på tematiska destinationer än 

intressantare. 

 

4.6. Lokala appar 
Vad gäller utveckling av egna appar skrev Visit Sweden i sin trendrapport 2015 att ”det 

behövs troligtvis inte en app som hjälper turister att hitta rätt på en destination eller i ett land 

under en resa eftersom de flesta turister besöker destinationen en gång eller väldigt sällan. 

Appar kopplade till flygplatser eller flygbolag har mer relevans för affärsresenärer, 

teknikentusiaster eller lokalbefolkning som ofta använder deras tjänster. Däremot är det 

viktigt att ha med bra och lockande information i redan existerande ’globala’ resetjänster som 

exempelvis TripAdvisor och Booking.com, som många resenärer använder för att planera sina 

resor.” 

 

Men det finns exempel på att exempelvis appar för en destination kan ha en funktion. Ett 

intressant exempel är London där man har problem med massturism, eller det som kallas 

hyperturism. Det är när det kommer alldeles för många turister till en plats, där Barcelona och 

Venedig ofta lyfts fram som exempel. Lokalbefolkningen vantrivs på grund av stora mängder 

turister, många turister retar sig på alla turister och ibland sliter den stora massan turister på 

platsen så att dess attraktionsvärde minskar. 

 

För att komma åt problem med för många turister i delar av London, har appen ”Play London 

with Mr Bean” utvecklats.57 Det är ett gratis mobilappspel som tipsar besökare om olika 

attraktioner London runt. När en attraktion besöks, tjänar turisten poäng som kan användas för 

att göra inköp och få rabatter. De kan handla om gratis kaffe eller rabatt på en båttur. 

 

Tanken är att sprida besökarna över staden för att undvika överbelastning på vissa ställen. 

Appen har visat sig fungera bra inte minst för att locka folk till attraktioner som inte så många 

besöker, exempelvis till Greenwich. Spelet har olika nivåer, till exempel att man måste besöka 

ett visst antal eller typ av attraktioner, innan resenärerna kan gå vidare till nästa.  

 

Problemet med för många turister blir allt vanligare världen över. Många destinationer är på 

väg att tappa sin popularitet på grund av just för många turister.58 Även i Sverige finns det 

dem som varnar för att vissa områden börjar bli för populära. Flera entreprenörer som arbetar 

i våra nationalparker konstaterar att det på vissa håll börjar bli alldeles för många turister. Det 

har också lyfts fram kritik om att det börjar bli trångt när man vandrar efter delar av 

Kungsleden. 

 

En entreprenör inom fisketurism som jag har intervjuat slog fast att en av de norrländska älvar 

han har verksamhet i, börjar bli problematisk. Han konstaterar att ”förutom att det är negativt 

för miljön så stör det den sociala hållbarheten. Jag är verksam i verklig glesbygd, men där 

man marknadsför billig turism så hårt att det är en explosion av turister. Både lokalbefolkning 

och många turister blir alldeles galna på mängden besökare. Så kan man inte arbeta.” 

 

  

                                                 
57 https://www.play.london/ 
58 https://destinationthink.com/social-media-fueled-overcrowding-dmo-responsibility/ 
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5. Marknadsföring tillsammans med andra aktörer 
Det finns många aktörer att samverka med vad gäller marknadsföring och försäljning. Det är 

viktigt att du funderar över vilka som kan vara relevanta just för dig. 

 

5.1. Bussresor 
Gruppresor med bussar förekommer fortfarande och är kanske mer omfattande än vad man 

kan tro. Många besöksanläggningar har en betydande del av sina intäkter från sådana resor. 

Ofta handlar det dock om pressade priser och det är mestadels entreprenörer som arbetar med 

volymturism bussresor kan vara intressant för. Vill du arbeta med detta segment gäller det att 

Googla efter de nationella eller lokala arrangörer som arbetar med sådana resor. 

 

5.2. Presentkort 
Några svenska företag arbetar med att sälja presentkort för olika turistupplevelser, med allt 

från besök på restaurang till ballongfärd. För en del turistentreprenörer är dessa presentkort en 

viktig del av omsättningen. Två exempel är: 

• Smartbox. www.smartbox.se 

• Liveit. www.liveit.se 

 

5.3. Incoming – internationell reseagent 
Svenska företag som arbetar för att paketera upplevelser för utländska turister kallas för 

Incoming-operatörer, eller internationella reseagenter. De är av tämligen begränsad betydelse 

i Sverige, men inom vissa nischer är det viktiga. 

 

Några företag som arbetar med att ordna turistupplevelser för utländska turister är: 

• Travel Gate Sweden har ett brett utbud av aktiviteter och upplevelser i Sverige. 

https://travelgatesweden.se/ 

• Nordic DMC arbetar i Sverige främst med upplevelser i Stockholm, Göteborg och 

Malmö. http://nordic-dmc.com 

• Authentic Scandinavia har sin bas i Norge, men har ett brett utbud av upplevelser i 

Sverige. https://authentic-scandinavia.com/sweden-tours 

 

Inom naturturism finns det däremot några aktörer som har en mer omfattande verksamhet. För 

cykelturism erbjuder Bike Sweden många alternativ.59 Inom fisketurism har Fishing in 

Sweden utvecklats till en betydande aktör.60 De arbetar landet runt och samverkar med lokala 

fiskeguider. Företaget har en viss tyngdpunkt på den tyska marknaden. Intressant och 

inspirerande information om hur ett sådant företag arbetar kan man ta del av i en pod och ett 

webbinarium från Landsbygdsnätverket.61 Sweden Fishing är en annan aktör som utvecklas 

genom ett nationellt Leader-projekt.62 

  

                                                 
59 https://bikesweden.se/sv/skandinavien 
60 https://fishing-in-sweden.com/ 
61www.landsbygdsnatverket.se/pagang/poddenlandet/poddar/ettmednaturturismenomhurdukanblidelavutvecklingen55.4.3421

fb8e1634d8e392012c64.html samt 

http://www.landsbygdsnatverket.se/pagang/kalender/kalenderaktiviteter/landetlarwebbinarium.5.3894410416242e311907dc5

b.html 
62 http://www.swedenfishing.com/about 

http://www.smartbox.se/
http://www.liveit.se/
https://travelgatesweden.se/
http://nordic-dmc.com/
https://authentic-scandinavia.com/sweden-tours
http://www.landsbygdsnatverket.se/pagang/poddenlandet/poddar/ettmednaturturismenomhurdukanblidelavutvecklingen55.4.3421fb8e1634d8e392012c64.html
http://www.landsbygdsnatverket.se/pagang/poddenlandet/poddar/ettmednaturturismenomhurdukanblidelavutvecklingen55.4.3421fb8e1634d8e392012c64.html
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5.4. Samverkan internationellt 
För de som riktar sig mot internationella turister har det varit vanligt att man arbetar med en 

eller ett par agenter, återförsäljare, utomlands, som skötte marknadsföring och försäljning mot 

provision. En del entreprenörer har varit negativa till detta och undrar varför man ska betala 

15-30 procent i provision till någon annan. Andra vänder dock på steken och säger att får en 

så låg kostnad får man någon annan som tar hand om marknadsföring och försäljning 

internationellt. 

 

Det finns två typer av företag man kan samverka med. En typ är de som arrangerar resor till 

Sverige under eget namn, men när det i praktiken är en resa som en svensk entreprenör 

arrangerar. Ibland lyfts den svenske entreprenören fram som den lokale guiden, men ofta 

nämns inte den svenske entreprenören. En del svenska entreprenörer kallar ändock dessa 

företag för utländska agenter. Den andra typen av företag du kan samarbeta med är de som 

inte säljer egne produkter utan fungerar som rena återförsäljare. 

 

I dag förändras de internationella kanalerna snabbt, inte minst på grund av alla digitala 

plattformar. En av de entreprenörer inom naturturism som jag ha intervjuat berättar att ”Vi 

hade utländska agenter förr men dom vill bara arbeta med högsäsong och då har vi i alla fall 

fullt. De digitala plattformar jag själv har kontroll över ger oss de kunder som vi behöver.” 

 

En annan av de intervjuade säger att ”bara för några år sedan räckte det med några få partners 

utomlands, men i dag arbetar jag med ett 30-tal. Och det dyker hela tiden upp nya samtidigt 

som en del gamla somnar in. Ingen levererar mycket men tillsammans ger de mig en stark 

beläggning. Det kräver mycket arbete att följa med i den snabba utvecklingen på nätet, men 

det lönar sig”. 

 

En entreprenör som varit verksam i många år har en helt annan erfarenhet av säljkanalerna. 

”Jag har under många år använt ett litet antal säljkanaler internationellt och de har i stort sett 

varit väldigt stabila. På senare år är det dock allt fler som bokar direkt på min hemsida så de 

andra säljkanalerna tappar i betydelse.” 

 

En annan företagare med lång erfarenhet av den internationella marknaden har samma 

erfarenhet. ”Vår egen direktförsäljning går upp väldigt. Vi har haft många bra partners i olika 

länder, men de flesta av dom tappar. De hänger inte med i svängningarna på nätet.” 

 

En av de intervjuade slår fast att man numera måste arbeta mycket brett. ”Jag har kontakt med 

ett 30 tal agenter utomlands och ett 20-tal skickar några bokningar per år. De var mycket 

viktigare förr. I längden måste man arbeta med multi channel distribution, alltså med många 

olika alternativ. Det håller inte längre att luta sig mot en stor stark aktör internationellt. Man 

måste finnas överallt, på sociala media, olika digitala plattformar för turism, med sin egen 

hemsida och med några bra utländska agenter.” 

 

Uppenbart är internationella agenter en bra lösning för vissa, men mindre intressant för andra. 

Surfa på nätet och funderar över om du kan hitta bra internationella agenter eller om du klarar 

dig på egen hand. 

 

5.4. Internationella researrangörer 
Traditionellt är internationella researrangörer ett intressant alternativt för turistföretagare som 

vill nå resenärer i andra länder. Visit Sweden arbetar med sådana och konstaterar att 

arrangörer med reseintresserade människor i sina kundbaser är ett sätt att nå marknaden. Den 
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svenske företagarens upplevelse eller produkt blir en del av en paketresa och man når stora 

kundgrupper som annars är svåra att nå.63 

 

Sedan flera år tillbaka samarbetar Visit Sweden med regionala turistorganisationer i Sverige, 

för att knyta kontakter med researrangörer i Tyskland, Schweiz, Österrike, Nederländerna och 

Belgien och med turistföretag och destinationer i Sverige. De regionala aktörerna är viktiga i 

detta arbete och ska du som entreprenör komma med i dessa internationella resepaket, så 

gäller det att ha en bra dialog med din regionala DMO. Regionerna arbetar på olika sätt, en 

del mycket aktivt, andra mindre aktiva. Bra inspiration kan du få från Visit Swedens webbsida 

för dessa arrangörer, där du kan se vilka destinationer och företag som är aktuella för denna 

internationella samverkan.64 

 

Ett exempel är brittiska företaget Martin Randall, som arrangerar resor kring kultur och 

gastronomi. En av deras resor heter ”Gastronomic Sweden - Nordic gastronomy from land to 

sea.” Resan besöker Västra Götaland och Skåne och äger rum veckan före midsommar år 

2019. Jag kontaktades i november 2017 för att engageras som expertföreläsare under resan. 

Då var programmet i stort sett spikat och klart. Den ansvarige från Martin Randal hade besökt 

Sverige och samverkat nära med Västsvenska Turistrådet och Tourism in Skåne för att 

utforma programmet. Resan började marknadsföras i april 2018 och var utsåld i augusti. Då 

beslutade företaget att dubblera resan. Det är ett illustrerande exempel på att sådana resor har 

en lång planeringshorisont.  

 

Det finns många arrangörer internationellt av resor till Sverige, som du kan söka samverkan 

med. En del arrangerar resorna helt på egen hand medan andra köper in sig på arrangemang 

som en svensk entreprenör ordnar. Dessa företag lyfter dock inte fram och säljer svenska 

företags resor, även om det i praktiken är en svensk produkt som företaget säljer. En del 

svenskas entreprenörer ser dem som agenter för sina resor, även om företaget säljer resan som 

sin egen. 

 

Surfa gärna och hämta inspiration från: 

• Adventure Women riktar sig till kvinnor 35+. Har resor till Island och Finland men 

inte Sverige. www.adventurewomen.com 

• Altiplano arbetar med naturturism. Ägs av fågelskådare och drivs utan vinstintresse.  

Hade en resa till Sverige år 2009. www.altiplanotours.co.uk 

• Avian Adventure arbetar med naturturism, särskilt fågelskådning. 

www.avianadventures.co.uk 

• Bike Tours som har tre produkter för Sverige, varav en också omfattar Danmark. 

www.biketours.com/sweden 

• Birdfinders arbetar med fågelskådning, främst utanför Europa. www.birdfinders.co.uk 

• Fat birder anytime tours arbetar med fågelskådning. Har resor till Finland. 

http://anytimetours.net 

• Eurobike har fyra produkter i Sverige. www.eurobike.at/en/destinations/bike-tours-

sweden 

• FlyCars arbetar med flygresor från Tyskland till Lappland. www.fly-car.de 

• Limosa arbetar med naturturism, särskilt fågelskådning. Har resor till Sverige, Norge 

och Finland. www.limosaholidays.co.uk 

                                                 
63 https://corporate.visitsweden.com/marknadsforing-av-sverige/resa/ 
64 https://traveltrade.visitsweden.com 

http://www.adventurewomen.com/
http://www.altiplanotours.co.uk/
http://www.avianadventures.co.uk/
http://www.biketours.com/sweden
http://www.birdfinders.co.uk/
http://anytimetours.net/
http://www.eurobike.at/en/destinations/bike-tours-sweden
http://www.eurobike.at/en/destinations/bike-tours-sweden
http://www.fly-car.de/
http://www.limosaholidays.co.uk/
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• Kria-Tours arbetar med naturturism och rundresor och är specialiserad på Norden 

(tysk aktör). www.kria-tours.de/start/index.php 

• Naturetravel arbetar med naturturism med Norden som specialitet. 

www.naturetravels.co.uk 

• Naturetrek arbetar med naturturism och har flera resor till Sverige. 

www.naturetrek.co.uk 

• Nordic är baserat i Belgien och har många resor till Sverige. www.nordic.be 

• The Travelling Naturalist arbetar med naturturism, särskilt fågelskådning. Flera resor 

till Sverige. www.naturalist.co.uk 

• Wildewings arbetar med naturturism men har inga resor till Sverige för närvarande. 

www.wildwings.co.uk 

 

5.5. On Line Travel Agents (OTA) – marknadsplatser online 
Ett samlingsnamn på webbsidor som marknadsför och säljer turistiska produkter som 

boenden, aktiviteter och restauranger är onlinemarknadsplatser. De kallas även för Online 

Travel Agents (OTA). De är helt enkelt återförsäljare åt turismens företagare. 

 

På dessa OTA kan du marknadsföra och sälja dina aktiviteter. Dessa kallas ibland för 

utländska agenter. Här kan du informera om ditt utbud och nå ut till kunder som du själv 

skulle ha svårt att finna. Dina kunder kan boka dig på dessa sidor, och OTAn tar en avgift för 

sitt arbete. Du ska givetvis ha en länk på din webb till de OTA du samarbetar med.  

 

Det vanliga är att det är kostnadsfritt att lägga upp sitt utbud hos dessa OTA. Du betalar 

provision efter att turisten har konsumerat din tjänst eller produkt, eller efter att gästen har 

övernattat och betalat boendet. 

 

Man brukar skilja mellan OTA för boenden och OTA för aktiviteter, men idag förmedlar 

OTA för boenden ofta även upplevelser. Stora aktörer är Expedia, Hotels.com och 

Booking.com. Trip Advisor har denna funktion och äger även plattformen Viator. 

 

De tre stora OTA, Booking.com, Expedia och TripAdvisor, arbetar på olika sätt. 

Booking.com kan ses som en agent som huvudsakligen arbetar med kommission. Expedia 

arbetar som en handlare som exempelvis köper in hotellrum för att sedan sälja dem vidare.  

 

TripAdvisor arbetar med en modell där de tar betalt för annonser och de ”klick” dessa leder 

till. TripAdvisor är unik med sin affärsmodell som fungerar som ett community med till stor 

del organisk tillväxt. De som använder sig av TripAdvisor är viktiga för att få fler att använda 

denna plattform. Övriga OTA arbetar traditionellt med ”råvaror”, produkter i fokus. 

 

Vi tar även upp Airbnb som alltmer utvecklas till en OTA: 

 

Det är långt från alla som ser dessa OTA som ett positivt inslag. Särskilt hotellkedjorna är 

kritiska. Hotellbranschen i Norden räknar med att betala drygt 2 miljarder per år till tjänster 

som Bookin.com, Hotels.com och Google. Ofta handlar det om provisioner på mellan 15 och 

25 procent. Peter Stordalens kedja Nordic Choice år 2012 knappt fyra miljoner till Google, 

men år 2017 var avgiften till Google hela 70 miljoner kronor. Därför försöker särskilt 

kedjorna att locka kunderna att boka direkt hos dom. 

 

TripAdvisor presenterar vi i kapitel 17, Airbnb i  kapitel 18 och övriga OTA i kapitel 19. I 

kapitel 19 tar vi även upp Amazon som kan komma att utvecklas till en OTA. 

http://www.kria-tours.de/start/index.php
http://www.naturetravels.co.uk/
http://www.naturetrek.co.uk/
http://www.nordic.be/
http://www.naturalist.co.uk/
http://www.wildwings.co.uk/
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5.6. Mässor 
Tidigare var mässor viktiga för turismen. TUR-mässan som arrangerades i Göteborg var länge 

den mässa där många destinationer fanns med för att locka turister till sig. Sedan några år 

tillbaka finns inte TUR-mässan kvar. Så är fallet med många andra turistmässor. De digitala 

plattformarna har tagit över. 

 

En svensk mässa som överlevt är Vildmarksmässan, som år 2018 bytte namn till Explore.65 

Med en tydlig inriktning mot natur, vildmark och äventyr är mässan fortfarande intressant 

som en mötesplats mellan entreprenörer och kunder. Sportfiskemässan på Elmia i Jönköping 

kan också vara intressant, även om den domineras av utrustning för fiske.66 

 

Internationellt finns ett antal stora turistmässor. Vad gäller svenska aktörer är det främst Visit 

Sweden och ett antal regionala DMOs som engagerar sig i dessa mässor. Det finns dock ett 

fåtal svenska entreprenörer som ställer ut på egen hand. Det gäller främst nischade mässor, 

exempelvis om fågelskådning. 

 

Surfa gärna på webben och läs om de stora mässorna. Kanske någon av dem kan vara värda 

för dig att besöka och hämta inspiration från. Några exempel är: 

• ITB i Berlin som har 10 000 utställare och över 100 000 besökare. www.itb-

berlin.de/en 

• WTM i London är en viktig internationell mötesplats för turism. 

http://london.wtm.com 

• The New York Times Travel Show är USA:s största mötesplats för turism med många 

internationella deltagare. http://nyttravelshow.com 

• ITB Asia i Singapore är Asiens stora turistmässa. www.itb-asia.com 

  

                                                 
65 https://www.exploreoutdoors.se/ 
66 http://sportfiskemassan.se/ 

http://www.itb-berlin.de/en
http://www.itb-berlin.de/en
http://london.wtm.com/
http://nyttravelshow.com/
http://www.itb-asia.com/
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6. Digital marknadskommunikation 
För den som inte är van att arbeta med internet, kan det kännas som en stor utmaning att satsa 

på digital marknadsföring. Men det är betydligt enklare och billigare än vad många tror. 

Faktiskt är det mycket som är gratis på webben, och med en liten budget kan man komma 

långt.67  

 

Det bästa är att det är enkelt att komma igång i det lilla, göra försök, lära sig, utvärdera och 

med tiden växa i dina digitala satsningar. Det finns mängder med alternativ i den digitala 

världen, men vad du behöver börja med är din egen webb-sida, din sida på Facebook och 

Google. 

 

Några inledande tips för hur du ska utveckla din digitala närvaro är att den ska vara: 

• Lätt att hitta. 

• Anpassad till mobiltelefoner. 

• Ha responsiv design, vilket innebär att din hemsida automatiskt anpassas efter typ av 

datorskärm, till mobiltelefon etc. 

• Allt relevant måste finnas på första sidan på din webbsida. 

• Se till att din webbsida laddas upp fort, helst på max tre sekunder. 

• Var synlig på appar som passar för mobil, som Instagram och Faebook. 

• Det måste vara lätt att boka dina produkter. 

• Se till att ständigt uppdatera din information. 

• Inspirera dina gäster att skriva om dig på sociala media. Följ upp och kommentera vad 

de skriver. 

• Försök bli omtalad på bloggar som är viktiga för turism. 

 

Traditionellt talar man ju om marknadsföring, men den snabba digitala utvecklingen leder till 

att många använder begreppet marknadskommunikation istället. Det handlar inte om att föra 

ut ett budskap till en marknad som väntar, utan att ha en dialog, en kommunikation med 

marknaden. 

 

6.1. Trender 
Företaget Expedia har gjort en omfattande analys över trender inom marknadsföring av turism 

och resor. Expedia konstaterar att borta är dagarna med envägssamtal, när marknadsförare 

pratade med konsumenterna och konsumenterna inte kommunicerade tillbaka. Nu engagerar 

Expedia sig i meningsfulla tvåvägssamtal på flera plattformar och format. Borta är rikedomen 

av statiska skyltar och banderoller på deras webb-sida. De som besöker deras sida räknar med 

att bli förstådda och lyssnade till. Det betyder att deras marknadsföring måste förändras. 

 

Expedias analys år 2018 visar att det finns nio viktiga globala trender, nämligen: 

1. Uppmärksamhet är den nya valutan (attention is the new currency). Deras målgrupp 

spenderar sin tid tillsammans med sin mobiltelefon. All kommunikation med kunderna 

måste vara mobilvänlig. 

2. Tänk större än produkten (think bigger than the product). Vad står ditt varumärke för? 

Millenials köper inte en produkt utan en livsstil. De söker autenticitet. Folks intresse 

för saker minskar medan intresset för upplevelser, särskilt reseupplevelser, ökar. Det 

måste påverka marknadsföringen. 

                                                 
67 Företaget HubSpot har inspirerande information om digital marknadsföring på sin webb. https://www.hubspot.com/ 
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3. Kreativitet uppbackat med insikt (creativity backed by insights). Förr sa alla 

marknadsförare att just deras förslag skulle ge resultat. På nätet kan man enkelt 

utvärdera hur lyckad en marknadsföringsinsats är. Därför bör man ständigt testa, 

utvärdera och utveckla. 

4. Realtids optimering (real-time optimization). De digitala plattformarna ger möjlighet 

att optimera marknadsföringen i realtid, just nu.  

5. Dedikerade ögonblick (dedicated moments). Det är viktigt att integrera alla insatser 

för marknadsföring och inse att det finns oändligt med möjligheter i dag, allt från TV 

till alla digitala plattformar.  

6. Lägg till nytta när du annonserar (add utility to your advertising). Träng igenom röran 

på webben genom att förenkla ditt budskap och se till att besökarna är medvetna om 

de verkliga fördelarna med det du erbjuder. Kundens nytta bör vara ett viktigt 

övervägande när du formulerar ditt meddelande, liksom relevansen. 

7. Särskiljande varumärke: sticka ut i mängden (brand differentiation: stand out from the 

crowd). År 2018 är resenärens år. Det har aldrig funnits fler valmöjligheter än nu. Hur 

kan du sticka ut i mängden utöver den produkt du säljer? Du måste identifiera hur ditt 

varumärke kan påverka kunderna. "Differentiation is not just about the product, it's 

about creating a meaningful brand identity that connects and engages with 

consumers." 

8. Var relevant (be relevant). Du måste vara medveten om vad som pågår i omvärlden 

runt dig. Dina värderingar bär stämma överens med de som dina kunder har. 

9. Samordna insatserna (conecting the dots). Allt från reklam-TV till sidor på webben 

måste knytas samman, arbeta tillsammans och sprida samma budskap. "The 

experience should be seamless the entire way down the funnel." 

 

Fundera över hur dessa trender kan påverka din digitala marknadskommunikation. Vad kan 

du lära dig av dessa trender för dina egna aktiviteter på webben? 

 

6.2. Använd många kanaler 
Utbudet av kanaler för marknadskommunikation ökar ständigt på nätet. För några år sedan 

kunde det räcka med att vara aktiv på Facebook för att få tillräckligt med kunder, men i dag 

räcker det inte. Som turistentreprenör behöver du vara redo att arbeta med många olika 

kanaler för att nå framgång.  

 

Det finns många digitala plattformar för turismens företag och sociala media ökar i betydelse. 

Och hela tiden kommer det nya alternativ. Nya möjligheter att få kontakt med kunderna dyker 

upp överallt. För dig som entreprenör inom turismen kanske detta är ointressant i dag, men 

snart kan det nya vara av högsta relevans även för dig. Det gäller att hänga med i utvecklingen 

 

Det är viktigt att också du som är en mindre entreprenör inom turismen, tänker noga igenom 

hur du ska lägga upp din marknadsföring. Förvisso kanske du kommer långt med Google och 

Facebook, men att också använda andra plattformar kan stärka resultatet av din 

marknadskommunikation, och det utan någon större ansträngning. Kom också ihåg att många 

av alternativen är gratis.  

 

Det gäller att se helheten i vad den digitala världen har att erbjuda, eller som man säger att 

arbeta holistiskt, för att möta dagens konsumenters förväntningar. Svara inte på frågan "Vad 

är rätt kanal för vår kampanj?". Fråga dig istället "Vad är inte en kanal för vår kampanj?". 

Och troligen blir svaret på den frågan ”väldigt få”.  
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Många inom branschen menar att minst fyra digitala kanaler är ett minimum att arbeta med. 

Vilka beror helt på vad du vill åstadkomma, men tre uppenbara är Google, Facebook och 

TripAdvisor. I denna handbok presenteras dessa och andra alternativ som är aktuella i dag. 

 

Det är inte länge sedan vi talade om marknadsföring, som handlade om annonser, brev, 

telefon och fysiska affärer. Och som sagt talar vi nu istället om marknadskommunikation. 

Internet har dramatiskt förändrat detta och utbudet av olika kanaler är numera enormt. Länge 

har man talat om att man ska arbeta med ”multi channel”, med många olika kanaler, allt från 

din hemsida till TripAdvisor.  

 

Men för att nå framgång behöver du ta ytterligare ett steg och arbeta med ”cross channel”, 

vilket innebär att du kopplar de olika kanalerna till varandra, att du arbetar på tvärs över 

dessa. Behandla inte mail, din webbsida, Facebook, Youtube etc som skilda kanaler, utan se 

till att foga samman dina kontakter med kunderna till en helhet. 

 

Man talar också om "omnichannel", som handlar om alla tillgängliga digitala kanaler för att få 

kontakt med kunder. Det handlar inte bara om sociala medier och mobila enheter som 

expanderar snabbt. I dag dyker det upp digitala skärmar med möjligheter att få kontakt med 

kunder upp överallt: i hotellrum, hissar, flygplan och på flygplatser, på smarta klockor och till 

och med på spelautomater. Var och en av dessa nya kanaler erbjuder möjligheter för 

turistföretaget att få kontakt med kunder. Och att integrera alla relevanta kanaler med 

varandra, ger mycket större möjligheter än att bara fokusera på en kanal, en digital plattform. 

 

6.3. Din strategi 
Du behöver en strategi för din digitala marknadskommunikation. Det kan låta avancerat men 

handlar egentligen om att du tänker igenom vad du ska göra innan du gör det, att du har en 

plan för ditt arbete i den digitala världen. Det handlar om att svara på fyra frågor: 

• Vad vill du göra? 

• Hur tänker du göra det? 

• Vad förväntar du dig ska hända? Vilka resultat vill du uppnå? 

• Hur ska du mäta, utvärdera, hur bra det gick? 

 

Särskilt viktigt är att tänka igenom vilka resultat du vill uppnå. Ditt varumärke är av stor 

betydelse i den digitala världen. Med de enorma mängder information som finns där, med de 

allt fler entreprenörer som konkurrerar med dig, är det viktigt att just ditt företag syns, att dina 

potentiella kunder hittar just dig. I din strategi bör du ge svar på hur du ska få fler att känna 

till ditt varumärke och göra de turistprodukter som du har mer kända. En annan viktig fråga är 

om du vill nå nya kunder som vill besöka dig, eller om du vill koncentrera dig på kunder som 

redan har varit hos dig. 

 

Det finns givetvis många sätt att utarbeta en strategi, men fem steg brukar anses vara särskilt 

viktiga för en bra strategi. Steg nummer ett handlar om att sätta upp mätbara mål. För att 

kunna utvärdera om din digitala marknadskommunikation fungerar är det viktigt att du kan 

mäta effekterna. Därför måste du sätta upp tydliga och mätbara mål. Det kan vara allt från fler 

besök på din hemsida, till fler som skriver om dig på TripAdvisor eller att du får fler gäster. 

Det beror helt på vilket syfte du har med den marknadsföring du tänker genomföra. 

 

Steg nummer två handlar om att du måste ha kunskap om dina kunder, känna din publik på 

webben. Som vi tidigare konstaterat så måste du veta vilka kunder du riktar dig till för att 

kunna lyckas med dina produkter och din marknadsföring. 
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Steg nummer tre handlar om att du måste vara tydlig med ditt varumärke. Ett starkt och 

lockande varumärke gör att kunderna på webben hellre väljer dig än dina konkurrenter. Ett 

varumärke kan man kalla för ditt företags personlighet, och den är det viktigt att definiera 

tydligt. Vad är det du står för? Vilka är dina styrkor? Hur lyfter du fram det i den digitala 

världen? 

 

För att kontrollera om ett varumärke är tydligt, är ett vanligt förslag att man ställer följande 

sex frågor: 

• Vilken är din kund? Lista dina viktigaste kundtyper, eller personas som de kallas för. 

Utgå från dem för att svara på resten av frågorna. 

• Vilket problem vill du lösa? Vad är det vill ge kunderna utifrån deras perspektiv? 

• Vilka är dina tydliga styrkor, fördelar? Lista tre till fem fördelar som din kund får av 

dig och som dina konkurrenter inte kan erbjuda. 

• Vilket är ditt löfte, ditt varumärkes löfte? Vad är det som du alltid gör för din kund, 

som dina konkurrenter inte klarar? 

• Hur håller det hela samman? Samla dina svar till en kort, tydlig och slagkraftig 

formulering. Ta fram ett unikt budskap om ditt företag och vad du erbjuder. 

• Försök hålla det kort. Fila på din formulering och korta ner den. Ta fram en kort, 

slagkraftig och tydlig text om det unika med ditt varumärke. 

 

Steg nummer fyra handlar om att bevaka dina konkurrenter. Vad erbjuder dom? Vad kan du 

lära av deras framgångar och misstag? Sök inspiration från andra. Använd dessa kunskaper 

för att spetsa din produkt och ditt varumärke. 

 

Steg nummer fem handlar om att mäta, att utvärdera. Du måste hela tiden ha kontroll på vilka 

effekter dina insatser i digital marknadsföring ger. Då kan du kontinuerligt förbättra det du 

gör. Får du fler besökare på din hemsida eller sida på Facebook? Är det fler som kommenterar 

ditt företag på sociala media? Den digitala världen ger dig mängder med möjligheter att hela 

tiden mäta effekterna av det du gör. 

 

6.4. Traditionell marknadsföring fungerar inte 
På grund av digitaliseringens effekter är som sagt traditionell marknadsföring inte längre 

effektiv och har blivit mycket dyrare. Den kallas för ”outbound marketing” eller ”interruptive 

marketing” och går främst ut på att med en intensiv annonsering hitta kunder. Informationen 

går från företag till kunderna. Massutskick av mail, det man i dag kallar för SPAM, är ett 

annat exempel på denna traditionella marknadsföring. Telefonförsäljning är ett annat 

exempel. 

 

Denna marknadsföring centrerar sig på marknaden. Traditionellt har marknadsföring helt 

enkelt handlat om att försöka tränga sig på sin kund. Det fungerar inte när den digitala världen 

blivit så dominerande. Idag söker kunderna oftast själva upp information innan ett köp. De 

googlar, jämför och kontaktar dig när de är redo att köpa. 

 

Nu måste du fokusera på betydligt smalare målgrupper, dina personas. Dagens turister är mer 

krävande, eftersom de har så mycket information tillgänglig på nätet. När turisten väl 

kontaktar dig vill de inte ha en broschyr eller allmän information på din webbplats. De vill ha 

tydliga svar på sina frågor och förväntar sig att du ger dig in i en positiv dialog för att förstå 

vilka önskemål och behov de har. 
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6.5. Inbound marketing – grunden för digital marknadskommunikation 
Digital marknadsföring, eller digital marknadskommunikation, handlar om alla digitala 

möjligheter som står och väntar på dig, allt från e-mail till digitala plattformar av olika slag. 

För att lyckas behöver du ha kunskap om de alternativ som är relevanta för dig, och om hur du 

ska använda dem. Viktigt är att se en helhet, att ha en strategi för hur de olika alternativen 

kompletterar varandra.  

 

Digital marknadsföring arbetar med ”inbound marketing”, ett begrepp som inte har en 

etablerad svensk översättning. Den handlar om sökmotoroptimering, att skapa 

attraktionskraft, att arbeta med bloggar och vara aktiv på sociala media. Inbound Marketing 

handlar om att lyssna och förstå kunden, att förtjäna deras intresse och mötas på dennes 

villkor. Du kan ladda ned en bra handbok om content marketing för turism på nätet.68 Du kan 

också få tips om mer handfasta verktyg på nätet.69 

 

Denna marknadsföring är centrerad till kunden och är dubbelriktad. Det handlar inte om att ge 

kunden ett budskap utan om att ha en dialog med kunden. En central princip för inbound 

marketing är att förstå att dina kunder inte vill att du ska sälja dina tjänster till dem; de vill att 

du ska utbilda dem så att de kan fatta sina egna beslut. 

 

Tänk inte längre på reklam utan på att erbjuda ett värde i det du kommunicerar. Det handlar 

om att nå din kund på ett sätt som väcker intresse och få potentiella kunder att söka sig till 

dig. Dagens kund lockas av varumärken som känns rätt, som man tycker om, som man gillar 

att prata om och diskutera med andra.  

 

Nu behöver du skapa ett innehåll som är så attraktivt och lockande för din målgrupp, att dina 

potentiella gäster besöker exempelvis din webb-sida av egen fri vilja. Det är vad inbound 

marketing handlar om. Du behöver skapa ett innehåll som är särskilt utformat för att locka 

dina drömkunder, dina personas, att ta del av just din digitala närvaro. 

 

Metoden att arbeta med inbound kan delas upp i olika steg, nämligen: 

• Attrahera och locka de som är främlingar för dig, men också potentiella kunder. Det 

gör du med tydliga nyckelord för sökmotorer, aktivitet på sociala media, bloggar etc. 

Sökmotoroptimering (SEO) är centralt. 

• Se till att din hemsida blir vad man kallar för en ”lead generating machine”. Ett ”lead” 

är detsamma som en potentiell kund – ett “lead”. “Lead generation” är processen att 

identifiera nya potentiella kunder och ”lead nurturing” att öka kvalitén i detta arbete. 

• Konvertera besökarna på dina digitala plattformar, som webb-sida, att bli dina kunder. 

• Få till avslut och få besökarna att slå till och köpa dina tjänster.  

• Få dem att bli goda kunder med det som kallas för Customer Relationship 

Management (CRM), eller helt enkelt kundvård. Skapa en långsiktig relation med dina 

kunder och få dem att positivt berätta om dig för andra. 

• Överträffa förväntningarna och skapa glädje hos kunderna. Följ upp med enkäter, 

dialog på TridAdvisor och andra fora. 

 

Inbound-metoden brukar också delas upp i fyra steg: 

                                                 
68 https://go.pepperlandmarketing.com/hubfs/content-assets/inbound-marketing-for-tourism-recreation-

ebook.pdf?hsCtaTracking=ebaa46b3-3285-4f1a-bd6d-380ef279cf72%7C750d62d6-7cbc-4367-a5b3-3d3721feba78 
69 https://www.lilachbullock.com/free-content-creation-tools/ respektive https://www.lilachbullock.com/list-content-

marketing-tools/ 

 

https://go.pepperlandmarketing.com/hubfs/content-assets/inbound-marketing-for-tourism-recreation-ebook.pdf?hsCtaTracking=ebaa46b3-3285-4f1a-bd6d-380ef279cf72%7C750d62d6-7cbc-4367-a5b3-3d3721feba78
https://go.pepperlandmarketing.com/hubfs/content-assets/inbound-marketing-for-tourism-recreation-ebook.pdf?hsCtaTracking=ebaa46b3-3285-4f1a-bd6d-380ef279cf72%7C750d62d6-7cbc-4367-a5b3-3d3721feba78
https://www.lilachbullock.com/free-content-creation-tools/
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• Använd kundernas personas 

• Förstå kundens resa i den digitala världen, resan för att så småningom komma till dig. 

• Skapa ett värdefullt innehåll. 

• Innehållets inflytande (content leverage) 

 

Inbound marketing handlar således i stor utsträckning om att samla in data och sedan utnyttja 

detta för att skapa just det innehåll som vädjar till de kunder, de personas, som du försöker 

locka till dig. Genom att aktivt arbeta med dessa metoder kan du lyckas bättre med din 

sökmotoroptimering, göra fler intresserade av dig och dina produkter, överträffa dina 

konkurrenter och få din verksamhet att växa och bli mer lönsam. 

 

Personas har vi redan tagit upp i avsnitt 3.4. Dina personas är grunden för hur du ska utforma 

din digitala marknadsföring. 

 

6.5.1. Köparens resa 

De som arbetar med inbound marketing brukar tala om att kunden genomgår tre steg i sin 

”köpresa”, sin process från att börja fundera till att ett köp görs. 70 Dessa steg är: 

• Medvetenhet (awareness). Kunden kommer fram till, blir medveten om, att hen vill 

göra en resa med ett visst innehåll, 

• Övervägande (consideration). Kunden är klar över vad hen vill och börjar leta efter 

intressanta alternativ, förhoppningsvis en resa till Sverige och den typ av produkt som 

du erbjuder. 

• Beslut (decision). Kunden har analyserat alternative och är redo att beställa sin resa 

med upplevelser. Ofta har hen kommit fram till några få alternativ och bestämmer sig 

för ett av dem, givetvis just det du har att erbjuda. 

 

Inom turism talar man om att vi måste förstå hur vår blivande besökare tänker; hur turisterna 

tänker före, under och efter resan. Inom turismen kallar man detta för resenärens ”travel 

cycle”.71 Den består av vanligen av fyra delar; den passiva inspirationsfasen, den aktiva 

planeringsfasen, resefasen och minnesfasen. Tourism Skåne beskriver dessa faser som följer: 

• I den passiva inspirationsfasen letar inte konsumenten aktivt efter resealternativ, dock 

bygger hen passivt och oftast omedvetet en urvalslista av önskvärda destinationer 

influerad av sina egna intressen och inställning, sin vardagliga mediekonsumtion, och 

sitt umgänge med vänner, familj och kollegor, inte minst på sociala medier.  

• I den aktiva planeringsfasen tar konsumenten initiativet för att leta efter och boka en 

resa genom att välja bland olika alternativ på sin urvalslista, oftast med hjälp av 

Google och resebokningsplattformar. Ibland är “triggern” till denna fas en 

semesterperiod som ligger i närtid; ibland kan det vara ett särskilt erbjudande eller 

kampanj som lockar. När resenären väl har bestämt destination fortsätter hen att leta 

efter mer specifik information som boende, transport och upplevelser. Denna 

planering fortsätter också när besökaren väl är på plats t.ex. vad man kan uppleva på 

vägen, vad man ska göra när det regnar, eller var man kan äta lunch idag? 

• Under själva resefasen vill konsumenten minimera stress, njuta maximalt av sitt besök 

och direkt kunna dela sina upplevelser med vänner och familj på hemmaplan. 

                                                 
70 Praktiska tips kring köparens resa finner du på https://pepperlandmarketing.com/blog/how-to-develop-a-sales-process-

around-your-buyers-journey/ 
71 https://www.tourisminskane.com/modellen-travel-cycle 
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• Efter resan kommer minnesfasen. Om resan ble72v lyckad finns det ett tillfälle att 

bygga ett långsiktigt förhållande mellan resenären och destinationen. Då kan resenären 

bli en främjare av destinationen till andra. 

 

När du planerar din egen marknadsföring är det viktigt att tänka i dessa fyra faser. Hur kan du 

inspirera potentiella turister och göra dig själv intressant? Hur kan du göra så att du får 

resenären att lockas av just dig och på ett enkelt sätt boka ett besök hos dig? Hur gör du så att 

din kund verkligen trivs hos dig och hur kan hen kommunicera med dig under sin vistelse hos 

dig? Hur håller du kontakt efter besöket och hur kan du få gästen att tala väl om dig till andra? 

 

Andra delar upp kundens resa i sex faser, nämligen: 

• Medvetenhet – drömmandet. 

• Övervägande – drömmandet. 

• Avsikt- planering. 

• Köp – bokning. 

• Besök – upplevelser. 

• Återuppleva- dela med sig. 

 

6.5.2. Innehållsmarknadsföring – content marketing 

När du har definierat dina personas och förstår deras resa från den första funderingen till att 

bestämma sig om sin resa, är det dags att utveckla en innehållsrik och lockande information 

som får dem att välja just dig. Det kallas för innehållsmarknadsföring eller content marketing; 

att skapa, publicera, sprida och distribuera innehåll för dina personas. Det handlar om att 

utforma ett kommunikationsinnehåll som attraherar målgruppen. 

 

För att nå framgång behöver du skräddarsy innehållet i dina produkter till precis de personas 

som du riktar dig till. Du ska få dem att leta upp dig via din webb-sida, sociala media etc. Du 

kan använda dig av blogginlägg, webbinarier, videos och alla andra verktyg som den digitala 

världen erbjuder. 

 

Content marketing är detsamma som att du kontinuerligt utvecklar ett värdefullt och relevant 

innehåll som lockar dina kunder. Detta innehåll måste regelbundet uppdateras och på ett 

konsekvent sätt finnas på din hemsida och andra plattformar. Du måste aktivt marknadsföra 

ditt innehåll, med målet att locka och behålla en publik från din väl definierad målgrupp, dina 

personas. Syftet är att vinna deras förtroende och intresse, för att locka dem till dig. 

 

6.5.3. Innehållets inflytande (content leverage) 

Men självklart slutar inte ditt arbete med att bara skapa innehållet i din marknadsföring. Du 

behöver också utnyttja det innehållet - du behöver använda det på ett sätt som hjälper dig att 

få dina potentiella kunder att bestämma sig för att komma just till dig. Ditt innehåll måste få 

ett inflytande över dina potentiella kunder för att det ska fungera. 

 

Det första steget att utnyttja din kunskap och ditt innehåll (content), är att distribuera det. Det 

bästa är om turisterna hittar din webbplats genom organisk sökning (se nästa avsnitt), men för 

att komma tid kräver det ett gediget arbete fån dig. Till att börja med får du lov att sprida ditt 

innehåll själv. Återigen; det är din webbplats, sociala medier, bloggar, nyhetsbrev och allt 

                                                 
72 https://destinationthink.com/compare-your-dmo-social-media-engagement-

rates/?utm_source=Destination+Think%21+web+newsletter&utm_campaign=cbb2034997-

DMO+Matters%3A+Weekly+Insights+-+January+8%2C+2018_COP&utm_medium=email&utm_term=0_4a710bb967-

cbb2034997-156558025 
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annat du kan använda, som kontinuerligt bygger upp din styrka på nätet så att du syns tydligt 

på sökmotorerna, som i praktiken kan stavas som Google.  

 

Det andra steget är att se till att innehållet fungerar för dig, att du är nöjd med resultatet. Det 

innebär att det innehåll, content, du använder i din marknadsföring skapar ett värde för ditt 

företag. Vilket givetvis är detsamma som att du får fler lönsamma kunder. 

 

6.6. Direkt, organisk och betalad/sponsrad trafik 
Man talar om olika typer av trafik på nätet, på webben, nämligen direkt, betald eller sponsrad 

och organisk trafik. Direkttrafik är när en besökare själv har skrivit in din webb-adress utan 

hjälp av exempelvis en sökmotor eller en länk.73 Betald eller sponsrad trafik, eller med andra 

ord reklam, är en stor del av den information du möter på webben. 

 

Den organiska trafiken, det organiska sökresultatet tas fram av en sökmotor, till exempel 

Google eller Bing. Betalda sökannonser, ex via AdsWords räknas inte in i denna kategori. Det 

är den organisk trafiken som webbplatsägare och marknadsförare arbetar för att öka. Man kan 

inte betala för att hamna högt upp i listningen på en sökmotor, men med bra kunskaper om 

hur man arbetar på nätet och hur man bygger sin hemsida, kan man påverka listningen. 

Viktigt är att man har många besökare, att man uppdaterar sidan flitigt och har bra länkar. Det 

kallas för sökmotoroptimering. 

 

Efter händelserna under första delen av år 2018, kommer den organiska trafiken i sociala 

media aldrig att bli densamma som förr. Denna trafik minskar kraftigt. De flesta bedömare 

menar att utvecklingen knappast kommer att vända så att den organiska trafiken växer igen. 

Lösningen för turismens entreprenörer blir att optimera sina annonser på webben, för att 

motverka en krympande organisk räckvidd. De köpta träffarna blir viktigare. 

 

6.8. Länkar till traditionella media 
Artiklar i tidningar och tidskrifter eller inslag i TV-program är givetvis en styrka för att bli 

känd på marknaden. Att kunna länka till sådana inslag på sin hemsida är en guld värt både vad 

gäller ditt företags trovärdighet och att komma högt på sökmotorer. 

 

Surfa runt hos olika turistföretag och se vilka som länkar till inslag i media. Ett företag som 

har många länkar till artiklar är Fishing in Sweden.74 Ett annat exempel är företaget 

WildSweden som år 2015 tilldelades Stora Turismpriset. Samma år hamnade en av 

WildSweden’s safariresor på National Geographic Traveler Magazine’s lista ”50 tours of a 

lifetime”. Det är klart att sådant skapar trovärdighet, men Wild Swedens hemsida ger en 

känsla av att företaget lyfter fram TripAdvisor än mer.75 

 

Man kan undra om inte TripAdvisor är viktigare i dag än inslag i traditionella media. Att ha 

många personer som ger ditt företag höga betyg på TripAdvisor, skapar troligen större 

trovärdighet hos dina potentiella kunder, än vad en hyllande artikel gör, även om den är 

publicerad i en ledande internationell tidskrift. 

  

                                                 
73 För en analys av skillnaden mellan direkt och organisk trafik, se https://www.smartbugmedia.com/blog/what-is-the-

difference-between-direct-and-organic-search-traffic-sources 
74 https://fishing-in-sweden.com/fishing-in-sweden-in-press-media/ 
75 https://www.wildsweden.com/ 

https://fishing-in-sweden.com/fishing-in-sweden-in-press-media/
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7. Du måste ha en bra hemsida 
Förr gick man in i en fysisk affär när man skulle handla, medan man nu går in på nätet istället. 

Så likna gärna din hemsida med en affär med ett snyggt och lockande skyltfönster. Du ska 

locka besökaren att komma in i din virtuella affär och köpa dina produkter. Väl inne i affären 

ska det vara lätt att hitta precis vad man söker, allt från att få inspiration till sina funderingar 

till att köpa precis den turistupplevelse som du levererar. 

 

Det är hemsidan som är det viktiga skyltfönstret, den källa där dina kunder får sin 

information. Det är där du presenterar ditt budskap, din goda berättelse, som ska locka turister 

just till dig. Glöm inte att dagens turist översköljs av intressanta erbjudanden på nätet. Helt 

avgörande för din hemsida är att den skapar trovärdighet, att dina potentiella kunder känner 

att du är bra och att de kan lita på dig. 

 

Visst kan du själv berätta att du är bra, men är det trovärdigt? Varför ska den som inte känner 

till dig lita på dig? Och var klar över att den som funderar över att bli din gäst letar på nätet, 

Googlar, för att se vilken information som finns om dig. Då blir en sak uppenbar. Det finns 

inget som är bättre än att andra berättar om hur bra du är. Goda omdömen på sidor som 

TripAdvisor och Facebook skapar en trygghet för din potentielle kund. 

 

Ditt företags hemsida, din sajt, din webb-sida är centrum, navet, för din digitala 

kommunikation, men det räcker inte med att bara tänka på den. Det är få av dina potentiella 

kunder som går direkt till din hemsida, utan de finner den genom olika andra kanaler, ofta en 

sökmotor. Din hemsida måste vara anpassad till sökmotorerna. 

 

Hur ser det då ut i verkligheten? Nyligen gjorde Visit Sweden en analys av hemsidor hos ett 

antal naturturistföretag. Resultaten var inte helt positiva: 

• Många saknar responsiva hemsidor och sökmotoroptimering. 

• Få har bokningsmöjligheter på sina sajter. Möjligen kontaktformulär. 

• Information saknas om tillgänglighet och pris på produkter/tjänster.  

• Få har en digital plan. 

• Många uppdaterar sin information bara på svenska. 

 

7.1. Webbstrategi  
Vi har redan tagit upp vikten av att en strategi för din digitala marknadskommunikation. Din 

hemsida är en central del av denna strategi. Första steget med din hemsida är att du har en klar 

idé, en digital plan, en webbstrategi, för vad du vill med sidan, hur du vill presentera ditt 

företag och dina produkter.  

 

För en del kan det räcka med att sidan väcker intresse och ger inspiration, men för de flesta 

turistföretag är det viktig att man också kan köpa de turistupplevelser du erbjuder. Går det inte 

att boka och betala på ett enkelt sätt, så är det lätt för besökaren att klicka sig vidare för att 

hitta en mer lockande hemsida. 

 

Viktiga frågor att fundera över är: 

• Vad vill du med din hemsida? 

• Vad är syftet – att ge information och inspiration eller även att locka till försäljning? 

• Vilka vänder den sig till? Vilka målgrupper, vilka personas, satsar du på? 

• Vad står din verksamhet för och hur skiljer den sig från andra? Hur sticker ditt 

varumärke ut? 
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• Hur kommunicerar du din berättelse i skrift och bild? Hur gör du dig och dina 

produkter lockande? 

• Är din hemsida lätt att navigera på?  

• Kan man boka och betala via hemsidan? 

• Är din hemsida aktuell och uppdaterad med intressanta nyheter? 

• Fungerar den på dator, läsplatta och mobiltelefon, dvs är den responsiv? 

• Är din hemsida snabb? 

• Vilka länkar har du? Länkar är viktigt för att finnas med på en sökmotor, som Google. 

• Behöver du flera språk? 

• Kan du ha kontakt med besökarna och utveckla verksamheten genom dialog med 

kunderna via din hemsida? 

 

7.2. Domännamn 
Självklart måste din hemsida ha ett namn, en domänadress, som är talande och helst beskriver 

vilken verksamhet som du har. Ett bra sådant exempel är www.wildsweden.com som arbetar 

med vildmarksupplevelser. Ett annat är www.fishyourdream.com som arbetar med 

fiskeupplevelser. Ett ytterligare inspirerande exempel är https://naturhotell.se som arbetar med 

boende, måltider och upplevelser i naturen. 

 

7.3. Tänk på mobilen 
Tänk på att hemsidan måste vara responsiv, vilket innebär att man ska kunna se den bra, inte 

bara på en dator utan även på en läsplatta eller mobiltelefon.  

 

Många besök på hemsidan görs via en mobil och därför måste menyer och struktur fungera 

precis lika bra här. Ha för vana att alltid titta på hemsidan i mobilen när du gjort förändringar 

på sidan. Trenden är att allt fler använder mobiltelefonen när de surfar efter upplevelser som 

turist. I dag är mobilen dominerande och en sökmotor som Google prioriterar hemsidor som 

är mobilvänliga. 

 

Särskilt viktiga tips för en hemsida som passar för mobil är: 

• Se till att användarna inte behöver scrolla eller zooma för att se vad som står 

• Använd en tydlig och lättläst font – typsnitt. 

• Änvänd inte Flash. 

• Använd inte pop-ups 

• Ha så att besökaren kan ringa upp dig bara genom att klicka på din sida. 

• Ta med Google Maps på sidan så det är lätt att hitta. 

• Ha korta, lockande menyer som det är lätt att navigera med. 

• Gör det lätt att komma tillbaka till hemsidan genom att klicka på din logo. 

• Gör länkar och knappar ”fingervänliga”. Tänk också på design för ”fat finger”; stora 

fingrar. 

• Kan du förenkla processen för att boka dina produkter? 

• Gör det enkelt för kunden att betala. Är det komplicerat klickar kunden sig oftast 

vidare till en annan sida. 

• Ha en synlig kalender så det blir lätt att välja datum. 

• Gör det enkelt, exempelvis genom automatisk ifyllning av uppgifter, för besökare som 

redan använt din sida. 

• Använd inte pop-up etc. för att öppna formulär eller andra fönster. Det är inte bra för 

sökmotoroptimering -SEO. 

http://www.wildsweden.com/
http://www.fishyourdream.com/
https://naturhotell.se/
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• Se till att bilder och videos är anpassade för att snabbt och lätt synas på en 

mobiltelefon. 

• Lägg gärna till exempelvis TripAdvisor för att uppmuntra gästerna att komma med 

kommentarer. 

• Skapa inte egna appar utan ha en mobilvänlig hemsida. Många mobiltelefoner är redan 

fulla med appar och folk laddar ogärna ned nya. 

• Se till att finnas på de appar som är viktiga för turism, som sociala media. 

 

7.4. En lockande startsida med undersidor 
Är hemsidan stökig och rörig, ostädad och inaktuell med varor som passerat bäst före-datum, 

så lämnar besökaren snabbt din virtuella butik. Är däremot din hemsida lätt att hitta på, 

aktuell och uppdaterad, lockande och inspirerande, så stannar besökaren hos dig och ser sig 

runt. Då är chansen stor att besökaren också handlar hos dig, om det nu går att boka och 

betala på din hemsida. Annars är risken stor att besökaren letar upp en annan hemsida. 

 

Årligen finns det en tävling i Sverige om de 100 bästa hemsidorna, eller sajterna som de 

kallas för. Det finns en speciell klass för turism. Ta gärna inspiration från vinnarna i de olika 

klasserna.76 År 2018 var vinnaren i turistklassen Gekås, följd av Goteborg.co, Liseberg, 

Universeum och Visit Stockholm. 

 

Som sagt måste det vara lätt att hitta, att navigera på din sida. Besökaren måste snabbt och 

enkelt få en bra överblick för att hitta vad den söker. Det är viktigt att startsidan är lockande 

och att man lätt kan gå vidare till undersidor för att få mer information om precis den produkt 

som besökaren är intresserad av. 

 

Undersidorna kan ge detaljinformation över de aktiviteter och upplevelser du erbjuder, hur 

dina hotellrum eller andra rum för boende ser ut, hur restaurangen och menyn ser ut etc. 

 

Och ska du klara dig i den hårda konkurrensen ska din blivande kund kunna boka och betala 

på ett enkelt sätt på din hemsida, i din butik. Tyvärr är det många turistföretag som inte 

erbjuder dessa möjligheter, och då söker ofta besökaren sig vidare till en hemsida där det är 

lättare att boka. 

 

Nu finns det specialfall där det inte fungerar med att boka och betala direkt på hemsidan. Ett 

exempel är Jokkmokkguiderna som bl.a. erbjuder slädhundsturer på fjället under 8-10 dagar 

mitt i smällkalla vintern. Då är det viktigt att ha en personlig dialog med kunden för att känna 

sig säker på att hen klarar av en sådan avancerad tur. Mindre avancerade upplevelser går att 

boka på hemsidan. Inspireras gärna av www.jokkmokkguiderna.com. 

 

Kontaktuppgifter är ett måste på hemsidan, och de ska gärna finnas på startsidan. 

 

7.5. Dina besökare - kund och marknad 
Och innan du kan göra en bra hemsida måste du vara klar över inte bara vad du vill sälja utan 

också till vilka du vill sälja. Du måste vara klar över din målgrupp, dina kunder, dina 

personas, och de marknader du riktar dig till. Hur ska du annars kunna locka in dina 

potentiella kunder till din virtuella affär? 

 

                                                 
76 https://topp100.idg.se/2.39772/1.698413/topp100-2018-sverige 

http://www.jokkmokkguiderna.com/
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När du bygger din hemsida är det också viktigt att tänka på olika typer av besökare. Vilka är 

det som du tror och hoppas ska titta in på din sida? Troligen har du helt olika typer av 

besökare som letar efter sin speciella information. 

 

En viktig besökare är den som letar efter just den turistprodukt som just du erbjuder. Troligen 

har hen hittat dig på Google eller någon annan sökmotor. Den besökaren vet inte vem du är, 

men ska inspireras, bli nyfiken och trygg för att lockas till att boka hos dig. Den kunden 

behöver en viss typ av information. 

 

Många turistföretag har också återkommande gäster, stamgäster. Den återbesökaren känner 

till dig och är intresserad att komma tillbaka. Den kunden behöver kanske en annan 

information än vad förstagångsbesökaren vill ha. 

 

Din sida ska också vara lockande för de gäster som just nu är hos dig. Dom kanske är 

intresserade av vad som pågår i bygden, vad de kan göra, vilka upplevelser som du eller andra 

i närheten erbjuder. Kanske dom också har frågor som de vill ställa till dig via hemsidan. 

Besökaren som är redan på plats vill inte ha samma information från din hemsida som de 

andra kunderna. 

 

Är du en riktigt bra turistentreprenör så bygger du upp en långsiktig relation med de besökare 

som du har haft. Även om de inte har en direkt tanke på att komma tillbaka just nu, så vill de 

kanske ha kontakt med dig i alla fall. De vill se hur du har det, vad som händer med företaget 

och kanske komma med goda idéer om hur du kan utveckla din verksamhet. Den besökaren 

har helt andra förväntningar på sitt besök på din hemsida. Kanske du har en speciell undersida 

för dessa personer, eller kanske du hänvisar dom till din sida på Facebook. 

 

7.6. Snabbhet 
En del har hemsidor som tar lång tid att ladda ned. Det känns som evigheter att vänta och 

kunden tröttnar lätt. En rekommendation är att en hemsida inte bör ha en längre laddningstid 

än 3 sekunder. Längre vill folk inte vänta. Du kan testa hur snabb din hemsida är på 

PageSpeed Insights från Google. 

 

7.7. Språk 
Det finns företag som har sidor på exempelvis tyska och engelska som beskriver 

verksamheten. Men när det gäller att boka så finns det bara svensk text, vilket gör det 

obegripligt för den utländske turisten.77 Har du en hemsida med ett annat språk så se till att 

det alternativa språket finns överallt. 

 

Fundera över vilka förväntningar en hemsida på flera språk kan skapa. Engelska kan ju nästan 

alla i Sverige, men hur är det med tyska eller holländska? Om du har en hemsida på tyska 

eller holländska, förväntar sig då turisten att du också kan dessa språk när ni möts? Var tydlig 

med din och din personals kunnighet i språk, så att du inte skapar förväntningar du inte kan 

uppfylla. 

 

                                                 
77 Se ex. 

https:www.apelviken.se/Boka/Onlinebokning?sprak=SE?sprak=SE&Paket=ja&AspxAutoDetectCookieSupport=1&sprak=S

E?sprak=SE&Paket=ja&AspxAutoDetectCookieSupport=1 
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7.8. Uppdaterad och relevant 
Det är viktigt att all information är uppdaterad och relevant. Gamla bilder, evenemang som 

redan har varit, paket som inte längre går att boka o.s.v. ger ett dåligt intryck. Det ser heller 

inte bra ut om det är länge sedan som du gjorde en uppdatering. Du har säkert alltid något nytt 

intressant att berätta för besökarna på din hemsida. 

 

7.9. Videos och foton 
För att hemsidan ska vara lockande är det viktigt med attraktiva och inspirerande foton och 

filmer. Tillsammans med texten skapar det din berättelse som ska locka dina besökare att 

boka just hos dig. Videos och foton ger besökaren en känsla av att det är just till dig som hen 

vill komma som besökare. Se till att du har rättigheter till de illustrationer du visar. 

 

Bilder på människor är mer lockande än bilder utan människor. Särskilt ansikten lockar och 

övertygar. När du vill illustrera ditt företag och dina produkter är det alltså viktigt att det finns 

människor med, men på ett naturligt sätt. Surfar du runt på nätet kommer du att se många 

lockande bilder, men också många bilder på hotellrum utan folk, tomma restauranger och 

naturbilder där människor saknas.78 

 

Det är viktigt att bilderna ser äkta ut, och inte är retuscherade, opersonliga och tillrättalagda. 

Det kan vara bättre med en rolig selfie än ett proffsigt foto. Autentiska bilder ger din besökare 

så mycket mer än välpolerade foton som inte känns äkta. Lägg alltid till platsen så att man ser 

var illustrationen kommer från. 

 

Det gäller att tänka till på hur dessa illustrationer ska se ut. En lärorik erfarenhet finns från 

Västsverige. När man började marknadsföra Västkusten internationellt så valdes foton med 

skinande sol och vindstilla hav. Men snart insåg man att det var fel. 

 

För det första. En turist från Tyskland eller Holland väljer knappast Västkusten för att bada 

och sola. Då känns det naturligare att välja Medelhavet. Det är andra upplevelser som den 

turist som väljer Västkusten vill ha. 

 

För det andra är det ju långt ifrån alltid som det är vindstilla och klar sol vid Västkustens 

kobbar och skär. Man bytte ut illustrationerna till sådana där man kan se både vågor och regn. 

Resultatet blev att fler internationella turister lockades av de sanningsenliga bilderna. Så se till 

att vara ärlig. Skapa inte illusioner och luftslott utan visa precis som det brukar vara. Det kan 

vara riskfyllt att överdriva det vackra. 

 

Fjällsäkerhetsrådet varnar för att en trend som förstärks år efter år är att allt fler besökare inte 

har varit i fjällen tidigare. Inte minst ökar antalet barnfamiljer. De är oerfarna och okunniga 

om fjällens lynniga väder. Ett problem är att många fjälldestinationer marknadsför sig med 

bilder på vackert väder, och visar inte att det normalt regnar 15-20 dagar varje månad från maj 

till september. Att vandrarna själva lägger ut bilder när det är vackert, förstärker bilden av de 

soliga fjällen. Det medför att många vandrare inte har med sig den utrustning som behövs för 

att klara lite tuffare väder, och är givetvis en riskfaktor.79  

 

                                                 
78 Så ser det ofta ut. http://arbrawardshus.se/om-oss/ 
79 http://www.naturvardsverket.se/Nyheter-och-pressmeddelanden/Oerfarna-fjallbesokare-underskattar-fjallens-snabba-

vadervaxlingar/ 
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Viktigast av allt är att foton och filmer säger något om dig och din verksamhet, att de är 

välkomnande. Variera mellan foton på människor, hur det ser ut inne (interiör), hur det ser ut 

utanför (exteriör), vackra omgivningar samt de upplevelser och aktiviteter du erbjuder. 

 

Foton på hemsidan måste givetvis ha en bra kvalitet med hög upplösning. Men det tar lång tid 

att ladda ned bilder så komprimera dem gärna med verktyg som online-verktyget Optimizilla 

eller Photoshop. 

 

Det finns mängder med goda exempel på hemsidor som har fantastiska foton och videos. Men 

de finns också mängder med mindre goda exempel. Riktigt bra inspiration kan du få från alla 

foton och videos som Visit Sweden har. Besök och surfa på https://visitsweden.com. På 

webben finns det många goda råd om hur man arbetar med videos, exempelvis på Facebook.80 

 

7.10. Ljud 
Det kan vara lockande att ha ljud på webben. Det kan vara musik, någon som pratar, fåglar 

som kvittrar, vatten som forsar eller mycket annat. Men oftast brukar man varna för att lägga 

ljud på din hemsida. 

 

Många lyssnar till musik när man surfar och då blir det bara irriterande med ett nytt störande 

ljud. Det är inte alla besökare på din sida som har en högtalare inkopplad. De kanske sitter på 

tåget utan hörlurar och har kopplat av ljudet på sin mobil. Och har de högtalaren på kan deras 

omgivning irriteras på störande ljud. 

 

7.11. Boka och betala 
Turisten vill att allt ska vara enkelt och snabbt. Det gäller inte minst att kunna boka och betala 

den turistupplevelse man vill ha. Jämför med en affär. Vem vill stå i en lång och sakta 

ringlande kö? Då går man hellre till en annan affär med bättre service. 

 

Gör det lätt för besökaren på din hemsida att komma till avslut. Knappen för att boka och 

betala, bokaknappen, ska vara tydlig och lätt att hitta på startsidan och på de undersidor där 

det är relevant. 

 

Det kan låta som en självklarhet men så är ofta inte fallet. Mängder med turistföretag gör det 

svårt för potentiella kunder att beställa och betala. Det finns fortfarande rätt stora företag där 

kunden måste registrera sig och skapa ett eget konto för att kunna göra en bokning.81 Det 

finns välkända och exklusiva boendeanläggningar dit man måste maila eller ringa för att göra 

en bokning.82 En del företag samarbetar fortfarande med tjänsten Citybreak och där är det ett 

rätt omfattande formulär som ska fyllas i innan man kan boka.83 Vem orkar det om det finns 

andra alternativ? 

 

Föreningen Bo på lantgård har helt nyligen valt att utveckla ett eget system för bokning med 

svenska som enda språk. Man kan dock inte boka utan bara fylla i ett formulär med en 

                                                 
80 https://www.socialmediaexaminer.com/facebook-video-ad-

sequences/?utm_source=Newsletter&utm_medium=NewsletterIssue&utm_campaign=New 
81 Se ex. 

§www.apelviken.se/Boka/Onlinebokning?sprak=SE?sprak=SE&Paket=ja&AspxAutoDetectCookieSupport=1&sprak=SE?sp

rak=SE&Paket=ja&AspxAutoDetectCookieSupport=1 
82 Se ex. http://www.tjoloholm.se/en/visit-tjoloholm/accommodation/853-2/ 
83 Se ex. https://online.citybreak.com/Book/Payment.aspx?onlineid=232824294 

https://visitsweden.com/
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förfrågan till respektive gård om det finns plats de datum man önskar.84 Då får man hoppas att 

gårdsägarna är snabba på att svara.  

 

7.12. Välkomna omdömen – ”word of mouth” 
I det digitala landskapet finns det många möjligheter för dina kunder att berätta vad de tycker 

om ditt företag och dina produkter, både positivt och negativt. Visst kan det vara jobbigt, men 

att få kritik är att helt gratis få kommentarer som gör att du ständigt kan bli bättre. Och genom 

att positivt kommentera negativ kritik, visar att du är en lyssnande entreprenör som vill 

förbättra din verksamhet.  

 

Inget är effektivare än att många av dina kunder gillar dig och dina produkter. Dagens kunder 

litar mer på det än stjärnmärkningar och andra certifieringar. Därför bör du uppmuntra dina 

kunder att skriva om dig på siter som TripAdvisor, Booking, Facebook etc. Länka till sådana 

kommentarer på din hemsida. Lägg gärna in en s.k. IFrame till TripAdvisor så att dina 

besökare lätt kan läsa vilka omdömen du har. Wild Swedens webb är ett bra exempel.85 

 

I en blogg om hemsidor ställer Marcus Eldh frågor kring den fiktive kunden Kristina.86 

”Vilken information är mest trovärdig? Din egen hemsida eller det andra sajter skriver om 

dig?Jag skulle säga att trovärdigheten ligger i att Kristina kan läsa positiva ord om ditt 

vandrarhem på flera oberoende sajter. Det är ganska så givet. Allt fantastiskt du skriver om 

ditt vandrarhem på din egen hemsida behöver backas upp av andra sajter. Först då blir det 

trovärdigt.” Då känner sig Kristina trygg att göra en bokning. 

 

Marcus konstaterar att ”uppbackning av andra sajter = ökad trovärdighet = fler kunder. Vad 

händer om du inte backas upp av andra sajter? Du kommer att missa potentiella gäster. Om 

det bara är du som tycker att ditt vandrarhem är bra så verkar det ju lite skumt. Men ju mer 

positivt man kan läsa om ditt vandrarhem på andra sajter desto större trovärdighet, och fler 

bokningar.” 

 

Marcus ger några tips kring det fiktiva vandrarhem som hans blogg handlar om: 

• Be nöjda gäster skriva omdömen om ditt vandrarhem på TripAdvisor, i Google och på 

Facebook. Vandrarhemmet kanske finns med på Booking.com eller 

Svenskaturistforeningen.se? Be dem skriva omdömen där också. Du kan be gästerna 

om det på plats, ge dem ett visitkort med länkarna till var de kan skriva omdömen, och 

påminn dem via epost. Snacka om billig marknadsföring! Men be dem inte skriva 

omdömen på alla sajter, det räcker med ett omdöme från varje nöjd gäst för att det ska 

göra positiv skillnad. 

• Se till att din destination skriver positivt om ditt vandrarhem. Skicka in fantastiska 

bilder, kanske i det finaste kvällsljuset eller djupaste snötäcket. Det räcker inte med en 

halvtaskig bild, öppettider och en karta. 

• Be lokaltidningen skriva om er, tex att ni har anlagt en krusbärsodling, att ni ska ha en 

visfestival med sångaren i The Hives eller att ni haft besök av en japansk samuraj som 

badade isvak. 

 

Mobilanvändandet ökar och vikten av att ha en kommunikation med kunderna ökar. En 

intressant metod är att ge kunderna möjlighet att skicka feedback till dig via sina smartphones. 

                                                 
84 https://www.bopalantgard.se/gardar/ingelstorp/ 
85 https://www.wildsweden.com/ 
86 https://www.turismnytt.se/din-hemsida-ar-inte-sarskilt-trovardig/ 
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Det kan göras kontinuerligt under deras vistelse hos dig istället för att som ofta ske när 

besöket hos dig är slut. På så sätt kan du åtgärda kritik och utveckla din service kontinuerligt. 

 

7.13. Länkar 
Det är viktigt att du har relevanta länkar på din hemsida. Det ger besökaren bra information, 

men än viktigare är att länkar påverkar de viktiga sökmotorerna som Google mycket positivt. 

Bäst är det att den som du länkar till också länkar till dig. Det ger trovärdighet och ger extra 

plus hos sökmotorerna. 

 

7.13.1. TripAdvisor 

I dag finns det en länk som är viktigare än alla andra, och det är till TripAdvisor. Lite 

överdrivet kan man säga att om du inte har bra omdömen på TripAdvisor så finns du inte, i 

alla fall inte för internationella turister. Men har du många och positiva omdömen på 

TripAdvisor så betyder det mycket för den digitala marknadskommunikationen. 

 

7.13.2. Sociala media 

Är du aktiv på sociala media så är det viktigt att du länkar dit på din hemsida, om det nu är 

Facebook, Instagram, Youtube eller andra media. Har du en blogg är det självklart att du 

länkar till den. Använder du Google+ så är en länk dit naturlig. 

 

Vad gäller länkar till sociala media så är det bättre med media-ikoner i sidfoten på din 

webbplats, än i huvudet. Ett bra tips är att dämpa färgen på ikonerna så att de inte blir så 

dominerande på din sida. Och viktigast av allt. Länka bara till de sociala nätverk som du är 

riktigt aktiv på och där du både delar med dig av information och har en dialog med dina 

följare. Att hamna på Twitter och se att det senaste inlägget från dig är flera månader 

gammalt, ger inte ett gott intryck. 

 

När jag surfat runt på turistentreprenörers sidor så märker man att det finns två sätt att länka 

till sociala media. Det självklara sätter är att länka till sitt eget konto på sociala media. Men 

många har istället en länk, exempelvis till Facebook och Twitter, som inte leder till ett eget 

konto utan till att man kan rekommendera sidan, lyfta fram den, på detta sociala konto.  

 

Tidningar gör ofta så för att få läsare att sprida intressanta artiklar till andra via sociala media. 

Men för ett turistföretag är det tveksam om det är positivt att inte ha ett eget konto på sociala 

media, utan bara be besökarna att lyfta fram företagets hemsida på dessa media. 

 

7.13.3. Affärspartners 

Om du samarbetar med andra företag så ska du ha länkar till dom. Det kan handla om ett 

aktivitetsföretag som samarbetar med ett hotell eller andra boendeanläggningar. Det kan 

också vara tvärt om. Internationellt finns det en utveckling mot att hotell blir en mötesplats 

där man samarbetar med företagen som skapar de upplevelser som lockar turisterna. Det är ju 

sällan som turisten kommer för att bo på ett hotell, utan det vanligaste är att turisten kommer 

för att uppleva något, själva reseanledningen.  

 

Det finns också företag som på sin hemsida lyfter fram att de samarbetar med 

utrustningsföretag, exempelvis de som de köper sina båtar, kanoter, tält etc av. Några företag 

som arbetar med naturturism har länkar till markägarna, exempelvis Sveaskog. De som 

samarbetar med utländska agenter har ofta länkar till dessa på sin hemsida. 
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7.13.4. Destinationen 

Många som har sin verksamhet på en plats, en destination, länkar till annat man kan uppleva 

på platsen, allt från restauranger till museer och andra upplevelser. På så sätt säljer man in 

hela området till besökarna och kanske för dem att stanna längre. Samarbetar du med en 

destination, en DMO, så är det lämpligt att länka till dom, såväl kommunala som regionala. 

Det finns företag som även länkar till Visit Sweden. 

 

7.13.5. Organisationer 

Länkar till organisationer man är medlem är vanliga, exempelvis VISITA, Svenska 

Turistföreningen, Naturturistföretagarna (tidigare Ekoturismföreningen), Sveriges 

fisketurismföretagare eller Svensk Camping. 

 

7.13.6. Certifieringar 

Det finns också ett flertal certifieringar etc. som företag kan länka till, som: 

• Naturens Bästa 

• TD som är tillgänglighetsinformation för människor med funktionsnedsättning 

• Certifierad för e-handel 

• Campingarnas och hotellens stjärnmärkning 

• Omdömen i guider som White Guide 

 

7.14. Fönster och flikar 
En intressant fråga är om länkar ska öppnas i nya fönster eller inte. Viktigt att komma ihåg är 

att standard på nätet är att länkar öppnar i samma fönster eller flik. Det är vad dina besökare 

är vana vid. Avviker du från det vanliga så kan det vara förvirrande. 

 

Det finns dock delade åsikter om länkar på en webbsida ska öppnas i det webbfönster som 

webbsidan använder eller i ett nytt. Det finns för- och nackdelar med de båda varianterna. En 

sak är dock de flesta överens om. Det är inte bra om dina interna länkar eller flikar öppnas i 

en ny sida. Det irriterar flertalet besökare. 

 

Självklart vill du att besökarna ska stanna kvar på din sida. Därför kan det vara lockande att 

de externa länkarna öppnas i ett nytt fönster. Då finns ju din webbsida kvar. Men många 

besökare irriteras över när nya fönster öppnas, särskilt om tillbaka-knapen inte fungerar. 

 

Post- och Telestyrelsen har gjort en intressant analys av hur offentliga aktörer bör göra.87 PTS 

rekommenderar att länkar inte ska öppnas i ett nytt fönster eller en ny flik, förutom i 

undantagsfall. 

 

PTS har ett antal argument mot att öppna länkar i nya fönster: 

• Webbsidans beteende ska vara förutsägbart för besökaren, och nya fönster kan störa 

förutsägbarheten och irritera besökaren. 

• Att öppna länkar i nya fönster kan innebära säkerhetsrisker. 

• I en mobiltelefon kan det bli rörigt med många nya öppna fönster. 

• Bakåt-knappen är en av de mest använda funktionerna i en webbläsare och ska fungera 

i alla situationer, vilket den inte gör om sidan öppnats i ett nytt fönster eller ny flik. 

                                                 
87 https://webbriktlinjer.se/2017/05/15/target-blank/ 
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• Webbstatistiken riskerar att bli felaktig. Om det finns länkar till en pdf som öppnats i 

nytt fönster vet inte exempelvis Google Analytics om du är kvar på sidan eller om du 

har öppnat pdf:en. 

 

Argument för att öppna länkar i nya fönster är enligt PTS: 

• Användaren riskerar att förlora information som inte är sparad (till exempel i ett 

formulär) genom att följa en länk som öppnas i samma fönster. 

• Det kan förhindra besvär om användaren har påbörjat uppspelning av musik eller till 

exempel en podcast på din sida, och det kan bli svårt att hitta tillbaka till den om en 

länk som öppnas i samma fönster gör att spelningen upphör. 

• Att öppna externa länkar i nya fönster kan öka sannolikheten för att besökaren ska 

återuppta sitt besök när det nya fönstret stängs. 

• Alla vet inte att man kan högerklicka och själv välja om man vill öppna i ny flik eller 

nytt fönster. 

• Genom att öppna externa länkar i nya fönster blir det tydligare att användaren har 

lämnat sajten. Det skulle till exempel kunna minska risken att användaren avslöjar 

information för den länkade webbplatsen som egentligen bara borde avslöjas för din 

webbplats. 

• Att klicka på en länk handlar inte alltid om att en person vill bort från webbplatsen, det 

kan lika gärna handla om nyfikenhet. Att klicka går av bara farten. Då kan det vara bra 

om den ursprungliga sidan finns kvar. 

• Vissa användare upptäcker inte att webbplatsen eller dokumentet öppnas i samma 

fönster och hinner stänga det med krysset innan de inser det. 

 

PTS tar upp flikar som ett alternativ till fönster, och konstaterar att ”istället för att öppnas i 

nya fönster kan länkar öppnas i nya flikar. En fördel med detta är att flikarna kan uppfattas 

som ett mer välordnat sätt att ha många webbsidor framme samtidigt. Det kan vara värdefullt 

för en läsare att behålla ett antal flikar öppna med referensartiklar eller liknande. Men i 

grunden gäller samma argumentation som för nya fönster, och framför allt är det inte säkert 

att du kan välja om en länk ska öppnas i en flik eller i ett fönster. I vissa fall är det tekniskt 

möjligt, men generellt är det ett val som användaren förväntas göra, antingen i webbläsarens 

inställningar eller i samband med att länken följs.” 

 

7.13. Följ upp din hemsida 
Din webbplats är din chans att visa upp exakt vad ditt varumärke handlar om och att locka 

kunderna till dig. Här ska dina kunder få bra information, bra innehåll och inspireras att köpa 

dina produkter. Följ upp hur besökarna på din sida beter sig: 

• Hur stor andel väljer att boka hos dig? 

• Hur många antecknar sig för att få ditt nyhetsbrev? 

• Vilka delar av din hemsida ägnar de mest tid åt? 

• Är det många som lämnar din sida efter att bara tittat på huvudsidan, så fungerar din 

hemsida dåligt. 

• Om besökarna stannar mindre än 30 sekunder på din sida så är det troligt att de inte 

har hittat vad de söker. 

 

7.14. Kakor – cookies 
Flertalet websidor arbetar med kakor, eller cookies. Det gäller även större företag inom 

turismen, medan det är ovanligt att små och medelstora företag använder kakor. 
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Kakor är små textfiler som innehåller information om besöket och som skapas och lagras på 

besökarens enhet när denna besöker din webbplats. Kakor används för att förbättra 

webbplatsens innehåll, navigation och struktur, bland annat genom att utvärdera 

besöksstatistik. Kakor ger en besökare tillgång till olika funktioner. Informationen i kakan kan 

också användas för att följa en besökares surfande på webbplatser som använder samma kaka. 

Besökaren måste informeras om att du använder cookies och ska ha rätt att säga nej till att du 

samlar in information med hjälp av cookies.  

 

Det finns två typer av kakor, nämligen permanenta kakor och sessionskakor. En permanent 

kaka ligger kvar på besökarens dator under en bestämd tid. När utgångsdatumet passerats 

raderas kakan när användaren återkommer till den webbplats där kakan skapades. En 

sessionskaka lagras tillfälligt i datorns minne under den tid en besökare är inne på en 

webbsida. Den försvinner när besökaren stänger sin webbläsare. 

 

En permanent kaka kan exempelvis informera besökaren om vad som är nytt sedan den 

aktuella webbplatsen besöktes förra gången, hålla reda på vilka produkter besökaren lagt i sin 

”kundkorg” eller registrera vilka personer som besökt vilka sidor. Denna information kan 

användas för att skicka relevanta annonser till besökaren eller på annat sätt skräddarsy de 

sidor besökaren får ta del av. Det finns information på webben om kakor som är bra för 

turismens aktörer.88  

  

                                                 
88 https://media.newzealand.com/en/cookies/ 
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8. Sociala media 
Sociala media har på ett tydligt sätt förändrat hur människor skapar, delar och diskuterar olika 

frågor. Det har också förändrat med vilka, hur, när och varför de interagerar med andra. Det 

medför att sociala media på ett kraftfullt sätt förändrar konsumenternas beteende. Det är 

nödvändigt att turistföretagen förstår detta och inser de enorma möjligheter som sociala media 

skapar för kundrelationer. 

 

Den digitala utvecklingen och särskilt framväxten av sociala media, har medfört en 

fundamental förändring, genom att kunderna har förändrats från passiva mottagare till aktiva 

deltagare och samskapare av information, värderingar, utveckling av produkter m.m.  

 

Sociala medier ger dig bland annat dessa möjligheter: 

• Se sociala medier som ett lönsamt sätt att digitalt marknadsföra dig 

• Kunna analysera hur olika insatser fungerar och lönar sig 

• Tillgång till omfattande data för att förstå dina kunder och marknader 

• Försäljning genom e-handel 

• Ge bättre kundservice. 

• Bygga relationer genom en långsikt dialog med dina kunder 

• Rekrytera medarbetare eller partners att samarbeta med 

• Informera din omgivning, den bygd du är verksam i, om vad du gör – stärka lokal 

förankring 

 

Till en början sågs sociala medier som ett viktigt verktyg för att förbättra servicen till 

kunderna. Nu är det istället byggandet av relationer med kunderna som växer fram som det 

allra viktigaste med sociala media. 

 

8.1. Sociala media och lönsamhet 
Som företagare måste du ställa dig frågan om varför du ska engagera dig på sociala media. 

Vad är ditt syfte? För en företagare är det avgörande att ha koll på avkastningen på de 

investeringar som görs, eller med det engelska uttrycket Return-on-Investment (ROI).  

 

De satsningar du gör på sociala media är en investering precis som andra investeringar. 

Förvisso kan du tycka att det är kul att vara på sociala media, men som hållbar företagare 

räcker det ju inte bara med att ha kul. Sociala media ska ju stärka dina affärsmål. 

 

Det finns många sätt som en turistentreprenör kan ha nytta av sociala media och du måste 

vara klar över varför du använder sociala media. Och givetvis måste du ha koll över vilka 

effekter dina insatser på sociala media ger. Är de lönsamma? Om inte så kanske du bör fråga 

dig hur de kan bli lönsamma. 

 

8.2. Sociala media påverkar turismen 
Turismen är en av de branscher där dessa förändringar är som starkast, där sociala media 

påverkar som mest. Sociala media bidrar till att principerna för marknadsföring förändras. 

Turisterna vill allt mer ha upplevelser som är individuellt anpassade. Medan man tidigare 

riktade marknadsföringen till kunderna, vill dagens turister vara engagerade, involverade och 

ha en påverkan på hur turistupplevelsen designas, samskapas och även marknadsföra 

tillsammans. Gästernas omdömen på sociala media är ju ett viktigt inslag i dagens 

marknadsföring, eller marknadskommunikation som vi hellre säger. 
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Den bästa marknadsföring du kan få är mun till mun, word-of-mouth, där andra talar väl om 

dig. Gäster som skriver på olika digitala plattformar att besöket hos dig var fantastiskt, är den 

bästa reklam du kan få. Många nöjda gäster ger en helt annan trovärdighet än alla andra 

metoder för marknadsföring. Och det är på sociala plattformar som dina kunder kan skriva om 

dig. 

 

8.3. Att föra en dialog 
Kom ihåg att språket på sociala media är helt annorlunda än vad man traditionellt använder i 

exempelvis annonser. Man brukar säga att om du pratade med människor på samma sätt som 

budskapet i reklam är, så skulle de slå dig på käften. Och på sociala media så pratar du helt 

enkelt med andra, du för en dialog och du är inte där för att glänsa och visa upp dig. 

 

Det är på sociala media som många lägger ned mycket tid, både för nöje och att söka efter 

fakta. Sociala media är en mycket viktig del i din digitala strategi, som vi tidigare tagit upp. 

Den första fråga du behöver svara på är vilket syfte ditt engagemang på sociala media har. Det 

uppenbara svaret är att de är viktiga forum för dialog med dina kunder.  

 

Men en del entreprenörer använder sociala media även för att sprida information till och få en 

bättre dialog med lokalbefolkningen där de är verksamma. Det kan vara nog så viktigt 

eftersom en positiv lokalbefolkning är en förutsättning för att dina gäster ska känna sig 

välkomna i bygden. Det kan finnas anledning att ha exempelvis en Facebooksida för dina 

kunder och en för de som bor i bygden. Du kan ju också starta en särskild grupp på Facebook 

för lokalbefolkningen. 

 

Om du som turistentreprenör inte är aktiv på exempelvis Facebook och Instagram, så kan man 

faktiskt säga att du missar hälften av internet. Men utvecklingen är tydlig att det blir fler 

sociala media som blir viktigt. För några år sedan räckte det för reseföretagen att bara 

annonsera på Facebook, men i dag sprider de flesta sitt engagemang till flera plattformar, 

särskilt Instagram men även Twitter, Pinterest och Snapchat. 

 

Att resa innebär att man får en mycket personlig upplevelse. Sådana berättar man gärna 

målande om, visar inspirerande foton och videos. Sociala media passar perfekt för sådant 

levande och engagerande material.89 

 

Ett par exempel från Visit Sweden kan ge inspiration. I destinationen Sveriges första kampanj 

i sociala medier i Indien uppmanades indier ge förslag på den bästa ”gåbort-presenten” till 

Sverige vid ett besök. Tävlingen fick 568 000 visningar på Facebook och en vinnare fick 

besöka Sverige. 

 

Ett annat exempel är när den kände tyske naturfotografen Ben Jaworskyj reste i Sverige under 

en vecka i juni år 2017. Han har egen tv-show och stora sociala mediekanaler, på resa genom 

Sverige. För sina mer än 500 000 följare på Facebook, Instagram och YouTube laddade han 

upp inlägg och filmer både under resan och under lång tid därefter. Visit Sweden fyllde på det 

egna Instagramflödet med unikt material från honom, vilket ytterligare stärkte den löpande 

inspirationen för tyska resenärer. 

 

                                                 
89 Intressanta verktyg och appar för att arbetamed sociala media hittar du på https://www.socialmediaexaminer.com/26-tools-

and-apps-for-social-media-marketers/?utm_source=Newsletter&utm_medium=NewsletterIssue&utm_campaign=New 
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8.3. De viktigaste alternativen 
Plattformar som Facebook, Instagram och Snapchat fungerar som upptäcktsplatser för 

resenärer som vill ha rekommendationer från personer eller företag som de litar på. Resenärer 

berättar om platser och upplevelser. Sociala media är perfekt för den som vill få inspiration 

och upptäcka lockande resmål. Att som turistföretagare få positiva synpunkter på sociala 

plattformar är oerhört värdefullt.  

 

Sociala media är öppet för mångas inflytande och ger större möjligheter för mindre kända 

platser och entreprenörer att inspirera resenärer att komma. Det är här mindre hotell, bed and 

breakfasts, utomhusmåltider och upplevelser i natur och på landsbygd, kan få en viktig plats 

att synas på även globalt. 

 

Det finns mycket att välja mellan vad gäller sociala media. Så här såg det ut 2017 för de 

svenska internetanvändarnas engagemang på sociala media: 

• Youtube 86% 

• Facebook 74% 

• Instagram 53% 

• Snapchat 33% 

• Linkedin 30% 

• Whatsapp 29% 

• Twitter 25% 

• Pinterest 17% 

• Reddit 11% 

• Kik 9%. 

 

Det är stora skillnader mellan de olika sociala plattformarna. En vanlig bedömning är att: 

• Instagram-användare är vanligtvis yngre och lockas av bilder. 

• Instagram handlar mycket om trender, influenser, hobbyer och förebilder. Användarna 

på Instagram vill se lockande material och bli inspirerade i sina intresseområden. 

• Facebook handlar mycket om kontakt med vänner, och användarna förväntar sig 

uppdateringar från vänner och sidor de följer. 

• Facebook-användarna tycks ofta gilla videos.  

• Pinterest-användare tycks ofta fundera över vart de ska resa, och kombinationen text 

och bild är extra viktigt. 

 

8.4. Erfarenheter från entreprenörer 
När jag intervjuade 25 ledande entreprenörer inom naturturism år 2017, så var sociala media 

en av frågorna. Uppenbart av svaren var att sociala media är viktiga för turismens företag och 

flera menar att det kommer att bli än viktigare. Flera konstaterade att der är svårt att navigera 

bland allt som finns. Så mycket nytt händer hela tiden. En konstaterade att ”det är inte länge 

sedan man kom långt med Facebook. Man kunde lägga upp ett arrangemang där som snabbt 

sålde slut. Men i dag är Facebook inte alls lika ledande utan det finns så många alternativ.” 

 

Det finns dock företag som har produkter där Facebook fungerar utmärkt fortfarande. En 

företagare säger att ”vår mycket nischade produkt fungerar fortfarande på Facebook. Med en 

tydlig målgrupp och en tydlig produkt så fungerar det lätt och enkelt. Det är så smidigt att nå 

precis de kunder vi vill nå.” En annan entreprenör säger att ” särskilt våra riktade aktiviteter 

som en jeephelg med körning i naturen, fungerar perfekt med annonsering och information på 

Facebook. Vi säljer slut med den kanalen.” 
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En berättar att ”lockande bilder på Instagram ger oss många kontakter och skapar image. För 

vissa av våra aktiviteter är Facebook helt avgörande. Där kan vi pricka in precis rätt kunder.” 

En annan entreprenör säger att man måste veta var folket finns. ”Många naturturister litar på 

Facebook men fisket finns på Youtbue. Finns man på sociala media måste man vara aktiv och 

ständigt förnya budskapen.” 

 

En företagare som arbetar i fjällvärlden berättar att ”sociala media betyder oerhört mycket. Vi 

arbetar mycket på Facebook och det gör att vi blir förankrade i lokalsamhället. Vi visar upp 

vad vi gör så att folk på byn får veta vad vi göra. När jag handlar frågar den i kassan om jag 

ska ut på fjället snart, för det har hen sett på Facebook. Youtube är också viktigt. Jag tror att 

poddar skulle vara utmärkta för att lyfta fram riktigt exklusiva turer.” 

 

En entreprenör konstaterar att ”sociala media är oerhört viktigt men det gäller att veta vad 

man gör. Och att få många likes behöver inte vara positivt. På social media får kattungar 

många likes. Det är tänkvärt. Det gäller att hitta bilder som inte är meningslösa. Sociala media 

är detsamma som att ha en dialog med kunderna och vi måste bli bättre på det.” 

 

8.5. Tips för att lyckas på sociala media 
Sociala media är som sagt en viktig del av din strategi för digital marknadskommunikation. 

Några viktiga tips för att lyckas med sociala media är: 

• Definiera vilka du vill nå. Det kan vara nuvarande kunder, potentiella kunder, 

affärspartners, den bygd du är aktiv på m.m. 

• Studera på vilka sociala media du hittar de som du vill nå med dina budskap. 

• Lyft fram ditt varumärke och ha en konsekvent linje för hur du arbetar på ditt 

varumärke på olika sociala media. 

• Man brukar ge rådet att undvika politik, religion eller andra kontroversiella åsikter. 

Men eftersom intresset för ditt företags värderingar blir en allt viktigare faktor på 

marknaden, så kan tydliga åsikter i vissa frågor stärka ditt företags image. 

• Välj vilka sociala media du vill använda. 

o Vill du ha kontakt med affärspartners eller delta i diskussioner om din bransch, 

kan Linkedin vara ett lämpligt val. 

o Vill du nå kunder är Facebook, Instagram, Twitter och numera även Snapchat 

intressanta alternativ. 

• Utveckla ditt nätverk. När du har valt din plattform och skapat ditt konto gäller det att 

utveckla ditt nätverk. Vilka känner du redan och vilka vill du lära känna? Klicka inte 

bara på ”lägg till” utan skicka också en personlig hälsning. 

• Lyssna och lär. Innan du sätter igång själv på sociala media så bör du se dig omkring 

för att lyssna och lära. Se hur dina vänner, kollegor och konkurrenter agerar. Känn 

efter vad du gillar och inte gillar. Tänk igenom tydligt hur du vill agera själv. 

• Ibland kan det vara bra att komplettera budskap på sociala media med ett 

telefonsamtal. En som är aktiv på exempelvis Facebook kan få hundratals 

gratulationer på sin födelsedag. Men är det en viktig kund för dig, så kan gratulationen 

på sociala media kanske kompletteras med ett personligt telefonsamtal. 

• Engagera dig. Sociala media handlar om dialog, inte om att bara skicka ut din 

information. Var aktiv, delta i diskussioner, var generös med att dela med dig av 

intressant information och skicka inte bara ut reklambudskap. Gör dig intressant så att 

många vill följa dig. 
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• Dela med dig. Om du hittar intressanta artiklar eller annan information, dela med dig 

av den till andra. Visa att du är kunnig och välinformerad. 

• Visa upp din personliga sida. Ett råd är att låta 80 procent av det du skriver på sociala 

media handla om affärer och 20 procent om dig som person. Att vara personlig är 

särskilt viktigt om du har ett mindre företag. Berätta gärna om dina personliga 

intressen och vad du gör på fritiden. 

• En del produkter inom turismen är starkt förknippade med en person eller en familj. 

Det kan handla om allt från spaning på vilda djur till att bo på lantgård. Då finns det 

skäl att vara extra personlig på sociala media. 

• Sälj inte aktivt (pitcha inte). På sociala media vill man inte bli utsatt för 

direktförsäljning. Skapa kontakter och dialoger för att sedan sköta försäljningen på din 

webb-sida eller andra kanaler som du har valt. 

 

8.6. Strategi för sociala media 
Som sagt är sociala media en viktig del av din strategi för digital marknadskommunikation. 

Med tanke på den snabba utvecklingen, blir din strategi för sociala media allt viktigare. 

Fundera över dessa sju lämpliga steg för att utveckla din strategi för kommunikation via 

sociala media.90 

 

Ta för det första fram mål för din marknadskommunikation på sociala media – mål som ska 

lösa dina största utmaningar. Du måste var tydlig med vad du vill uppnå och se till att målen 

är realistiska. Var för det andra tydlig över vilka sociala media du ska arbeta med, hur du 

prioriterar mellan dom och än mer hur du samordnar din verksamhet på olika media. 

 

Steg nummer tre är att du fortlöpande undersöker effekterna på sociala media för att ha koll 

på hur många och vilka som besöker dig och vad de gör på dina sociala fora. Är det dina 

kunder, dina personas, som du lockar? Detta behöver kompletteras med tydliga mätningar av 

vad som sker på dina sidor. Viktiga frågor är: 

• Hur många besöker dina sidor? 

• Hur många klickar på ditt företags logo, på dina erbjudanden etc? 

• Hur engagerade är dina besökare? 

• Om du arbetar med hastags, vilka är det som de flesta klickar på och vilka verkar bäst 

stämma överens med ditt varumärke och vilka skapar störst engagemang? 

• Hur reagerar besökarna? Vilka känslor upplever du att besökarna får? Analysera noga 

vilka kommentarer du får. 

 

Ett fjärde moment är lämpligen att studera din omvärld, att lära dig av andra. Googla, 

analysera och låt dig inspireras. Hur kan du göra dina insatser bättre och mer lockande? Det 

femte momentet handlar om att bygga och utveckla ditt innehåll på sociala media, utifrån de 

erfarenheter du fått från de tidigare momenten. 

 

Ett sjätte och centralt moment är att engagera dig, att ha en ständig och snabb dialog med dina 

besökare. Dom förväntar sig att du har koll på vad de skriver och ser fram mot dina 

kommentarer. Digital marknadsföring handlar som vi upprepade gånger sagt om dialog. 

Besökarna förväntar sig att du lyssnar och svarar. De förutsätter också att du svarar snabbt, 

helst inom fyra timmar. Att behöva vänta flera dagar ger ett dåligt intryck. Om du inte hinner 

svara snabbt kanske du ska överväga ditt engagemang på sociala fora. 

 

                                                 
90 Mer detaljerade råd finns på https://sproutsocial.com/insights/social-media-marketing-strategy/ 
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Det sjunde momentet handlar om att följa upp, utvärdera och ständig förbättra dina aktiviteter 

på sociala media. Dra slutsatser av de tidigare momenten och lär dig ständigt av dialogerna på 

sociala media. Du kan tycka att det tar mycket tid, men tänk så mycket du får tillbaka. Du 

slipper betala för marknadsundersökningar, du behöver antagligen inte engagera så många 

konsulter och du kan på ett relativt enkelt sätt föra en intensiv dialog med dina nuvarande och 

potentiella kunder för att ständigt vässa dina produkter. 

 

8.7. Bloggar 
Blogg kommer från engelskans blog och är en förkortning av weblog, en journal eller dagbok 

online. En blogg bör uppdateras ofta med nya intressanta inlägg. Inläggen är vanligen i 

kronologisk ordning, ofta med angivet datum och tid. En bra blogg ska vara personligt och 

informellt skriven, men också rik på intressant information. 

 

Visitas tidningen Besöksliv har en utmärkt blogg med många matnyttiga inlägg.91 

Webbtidningen TURISMnytt har naturturistföretagaren Marcus Eld och Jonas Inre som 

bloggar i tidningen.92 Turiskanalen har en blogg med mestadels inspirerande beskrivningar av 

olika turistupplevelser.93 

 

Västmanland Turism har en intressant och innehållsrik blogg.94 Göteborg & Co har också en 

blogg som är värd att följa, även om den inte uppdateras så ofta.95 Även Visit Uppsala och 

Visit har Stockholm har bloggar, men de uppdateras sällan. 

 

Det finns ett stort antal bloggar om resor och turism. En del skrivs av företag, men många av 

privatpersoner. Varje vecka uppdaterar en webbsida en sammanställning över bloggarna med 

sina besökare på webben.96 Överlägset flest besökare sommaren 2018 har ”Halins reseblogg 

på Resia” med 10 277 besökare. 

 

Inom turismen är bloggar inte särskilt vanliga bland entreprenörerna. En turistföretagare som 

har en aktiv blogg är Matti Holmgren på Jokkmokkguiderna.97 Han bloggar flitigt om sig själv 

och sina naturupplevelser med fantastiska foton. Ett uppskattat inslag är Mattis pryltester där 

han testar sjukvårdsväskor, yxor, tält och mycket annat. Han berättar att ”min blogg ger ett 

fantastiskt resultat, särskilt vad gäller testerna. Jag gjorde en test på att ha skägg på vintern. 

Det blev väldigt uppmärksammar och gav oss bl.a. två kunder som lagt ned 90 000 kr på flera 

turer just på grund av skäggtestet.” 

 

8.9. Podcasts - poddar 
Podcasting, poddsändning, poddradio, pod eller podd är ljudfiler som distribueras via nätet 

och som man kan lyssna på dygnet om. Poddar är mycket populära och drar många lyssnare. 

De är tämligen enkla och billiga att producera. De populäraste poddarna listas kontinuerligt på 

nätet.98 

 

                                                 
91 http://www.besoksliv.se/blogg/ 
92 https://www.turismnytt.se/bloggar-resebranschen/ 
93 http://turistbloggen.com/ 
94 https://uturism.wordpress.com/author/uturism/ 
95 http://destinationsblogg.goteborg.com/ 
96https://www.blogtoplist.se/resor/ 
97 http://mattisblogg.se/ 
98 https://poddtoppen.se och https://brapodcast.se/ 

https://poddtoppen.se/


85 

 

Jag känner inte till någon turistentreprenör so producerar poddar. Däremot finns det ett antal 

resenärer, turister, som berättar om sina upplevelser via podd.99 En podd är specialiserad på 

hållbar turism.100 Poddipanna är en podd som handlar om mat och restuaranger, men det 

verkar att ha somnat in.101 

 

Landsbygdsnätverket satsar på Podden Landet och har nått många lyssnare. Tre av deras 

poddar handlar om naturturism och är väl värda att lyssna till.102 Flera andra avsnit av Podden 

Landet är värda att ta del av. Det finns också en intressant serie poddar om ”Storslagen 

fjällmiljö” där turism är ett centralt inslag.103 Internationellt finns det mängder med poddar 

om turism riktade till turismens entreprenörer.104 

 

8.10. Webbinarium 
Webbinarium är ett seminarium, föredrag eller workshop som hålls på webben. Kriteriet på ett 

webbinarium är att deltagarna kan ställa frågor och diskutera medan sändningen pågår. Ett bra 

exempel är Landsbygdsnätverket med lunchwebbinaier under rubriken ”Landet lär”. Ett av 

dessa handlar om naturturism medturismforskaren Dieter Müller och turistentreprenörer 

Michael Kleeman som inspiratörer.105 Tourism in Skåne arbetar också med webbinarier.106 

 

Jag känner inte till någon entreprenör inom turismen som använt sig av webbinarium. När jag 

intervjuade Matti Holmgren hos Jokkmokksguiderna sa han att ”jag har funderat på att testa 

ett webbinarium, inriktat mot mina mer extrema turer. Att på så sätt ha en dialog med mina 

nuvarande och potentiella kunder skulle kunna vara mycket fruktbart.” 

 

8.11. Influencers 
Med sociala media har många konsumenter utvecklats från att gilla ett varumärke, vara dess 

fan, till att vara en viktig producent av varumärkets marknadskommunikation. På exempelvis 

TripAdvisor handlar det om en stor mängd individer som ger omdömen och på så sätt stärker 

ett varumärkes trovärdighet. En trend är att från början okända personer får så många följare i 

sociala media, att de blir viktiga för varumärken och hela branscher. 

 

Genom sociala medier har en ny typ av påverkansaktör vuxit fram, s.k. influencers. Influencer 

är ett nytt begrepp som ordagrant betyder påverkare. Även på svenska används ordet 

influencer och det ses som ett nytt yrke. En influencer är en person som har inflytande över 

sina följares beslut och tjänar pengar på marknadsföring i sina sociala medie-kanaler. En 

influencer kallas ibland för ”digital påverkare” eller ”digital storyteller”. De har under lång tid 

byggt en stark relation till sina följare, som litar på sin influencer. Ofta ser de denne mer som 

en kompis.107 

 

                                                 
99 Exempelvis https://podtail.com/sv/podcast/turisterna och https://turoretur.com/podcastavsnitt/. Se också 

http://www.resedrommen.se/wp/tag/resepodd/ 
100 http://resfredag.se/hallbar-turism/ 
101 https://soundcloud.com/user-311996844 
102www.landsbygdsnatverket.se/pagang/poddenlandet.4.1f0e7ed2163b4252432db774.html?query=*%3A*&submitButton=S

%C3%B6k 
103www.google.se/search?q=podd+turism&oq=podd+turism&aqs=chrome..69i57.1567j0j7&sourceid=chrome&ie=UTF-8 
104 https://player.fm/podcasts/Tourism 
105www.landsbygdsnatverket.se/pagang/nyheter/nyhetsarkiv/landetlarnaturturismpaframmarschlunchwebbinarumomsveriges

naturturism.5.3654e105162a6d20da356699.html 
106 http://marketing.skane.com/a/plink/rowa/v1-t13j3SHcM7TwkEK~b7kJLdWGRu-CrJ3~UlOOwwaieCk.html 
107 En intressant mastersuppsats om svenska influencers är http://www.diva-

portal.org/smash/get/diva2:1212443/FULLTEXT01.pdf 

https://podtail.com/sv/podcast/turisterna
http://www.google.se/search?q=podd+turism&oq=podd+turism&aqs=chrome..69i57.1567j0j7&sourceid=chrome&ie=UTF-8
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Det finns gymnasier som hart utbildning för influencers och i Sverige har det bildats en 

branschförening för aktiva influencers. Föreningen Influencers of Sweden. Det finns mycket 

bra information på deras webb, inte minst en omfattande serie med podcasts.108 Tourism in 

Skåne är aktiva med influencers och intressant information om hur de arbetar finns på deras 

webb.109 

 

Influencer marketing eller marknadsföring med hjälp av sociala profiler, omsätter hundratals 

miljoner i Sverige. En influencer kan sägas vara en person som har kunnat engagera och 

behålla en stor publik av människor på sociala media. Influencers är egentligen något som 

funnits länge, exempelvis när kändisar ställt upp i annonser och TV-reklam för att berätta hur 

bra en viss produkt är. Men det nya är att det inte längre är kändisarna som dominerar bland 

influencers. Nu är det gräsrötterna, vanligt folk, som tagit över denna funktion, tagit över 

makten. Det är främst på bloggar, Youtube och Facebook de mest inflytelserika influencers är 

aktiva. 

 

I denna digitala värld kan en enskild individ ha minst lika stort inflytande som ett företag. Vi 

har flera gånger talat om att konsumenternas, kundernas, turisternas makt har ökat. Vissa 

individer kan få ett helt avgörande inflytande via sitt engagemang på sociala media. 

Influencers kan påverka konsumenternas medvetenhet om ett varumärke, öka försäljningen 

samt stimulera till kundernas lojalitet. En amerikansk studie visar att influencers är särskilt 

viktiga för marknadsföring av alkoholdrycker samt resor och turism. 

 

8.11.1. Etiska utmaningar 

Det finns etiska utmaningar för en influencer. Det händer att företag kontaktar influencers och 

hoppas att få en gratis rekommendation. Men att vara influencer är ett arbete, ofta som 

egenföretagare. För att överleva måste de som alla andra ta betalt för sitt arbete. De företag 

som vill bli omnämnda vill gärna betala för det, men ber ibland bloggaren att inte skriva att 

inlägget är sponsrat. Det strider dock mot de regler för marknadsföring som även en 

influencer måste följa. Är ett inlägg sponsrat måste det framgå. Etiska utmaningar arbetar 

föreningen Influencers of Sweden med.110  

 

En del företag betalar inte med pengar utan med gratisprover. För en influencer är sådana en 

inkomst som ska beskattas. Om en influencer tar emot gratisprover eller en sponsrad resa, så 

måste det anges i de inlägg som görs på olika sociala media.  

 

Sommaren 2018 besökte en känd bloggare och influencer Ystad Havsbad. Hon publicerade 

många positiva inlägg och lockande foton på främst Instagram. Flera av hennes följare tyckte 

att det inte tydligt framgick att det var en sponsrad resa, och anmälningar har kommit in till 

Konsumentverket. När detta skrivs har det inte kommit något beslut i frågan, men det hela har 

uppmärksammats av pressen. Redan det skadar givetvis trovärdigheten både hos influencern 

och det aktuella företaget. 

 

8.11.2. Förmedlande företag 

Ofta är det speciella företag som förmedlar kontakterna mellan kunder och influencers. 

Sådana svenska företag är Splay, United Influencers, Cube samt Tailsweep, som samarbetar 

                                                 
108 https://influencersofsweden.se/category/podcast/# 
109 https://www.tourisminskane.com/aktuellt/nytt-innovativt-satt-att-marknadsfora-makeitmalmo-makeitskane 

 
110 https://influencersofsweden.se/sponsrade-inlagg-och-smygreklam-vad-sager-lagen/ 
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med Bonnier Tidskrifter.111 United Screen samarbetar med många som är aktiva på Youtbe.112 

En stor del av Sveriges största och mest inflytelserika influencers samarbetar med dessa 

företag. Det finns dock en trend att det blir en direktkontakt mellan företagen och influencers. 

Du kan få goda idéer genom att surfa runt på dessa företags webb-sidor. 

 

Travel Mindset är ett företag som arbetar med influencers världen över, och har bl.a. Visit 

Sweden som kund. På deras webb kan man bl.a. finna en kort rapport över vad samarbetet 

med Sverige har inneburit.113 Visit arbetar således aktiv med influencers. Läs gärna mer om 

det i deras trendrapport för 2018.114  

 

8.11.3. Viktiga influencers 

När influencers blivit så inflytelserika finns det all anledning att ta del av vad de skriver, se 

vilka illustrationer de använder och söka inspiration från dem. Drömmen är givetvis att själv 

bli omskriven av någon viktig influencer. 

 

Det finns många aktiva influencers i Sverige, och en omfattande listning av dessa, baserat på 

deras räckvidd, visar att många arbetar brett medan en del är tydligt nischade.115 Ingen av de 

ledande på denna svenska lista tycks ha turism och resor som specialitet. Det är ändock 

intressant att ta del av dessa influencers för att se hur de arbetar. De största är: 

1. Linn Jacobsson, träning, 561 842 räckvidd. www.instagram.com/linnjacobsson 

2. Jimmy olsson, motorcyklar, räckvidd 470 309. www.instagram.com/jimmyolsson 

3. Ellen Bergström, humor, 364 076 räckvidd. www.instagram.com/ellenbergstrom 

4. Laila Bagge, inredning, 341 795 räckvidd. www.instagram.com/lailabagge 

5. Viktor Frisk, sociala medier, 323 422 räckvidd. www.instagram.com/viktorfrisks 

6. Ida Warg, hälsa & fitness, 266 224 räckvidd. www.instagram.com/idawarg 

7. Margaux Diets, sociala medier, 233 762 räckvidd. www.instagram.com/margauxdietz 

8. Klas Eriksson, sociala medier, 224 037 räckvidd. 

www.facebook.com/KlasErikssonfilm 

9. Magdalena Graaf, sociala medier, räckvidd 219 720. 

www.instagram.com/graafmagdalena 

10. Fridas Bakblogg, efterrätter & bakning, 210 380 räckvidd. 

www.instagram.com/bakamedfrida 

 

8.11.4. Turismens influencers 

Nätverket Svenska Resebloggar är ”en samlingsportal för just svenska resebloggare, och även 

en samlingsplats för erbjudanden till bloggare som söker andra bloggare eller vill utveckla sitt 

resebloggande och även till företag, resebyråer och andra som vill hitta bloggare att samarbeta 

med.”116  

 

På deras webb finns en förteckning över alla svenska resebloggar, även de bloggare som är 

bosatta utomlands. Det finns massor med inspiration att hämta genom att surfa runt bland 

dessa bloggare. Intressant är Nordic TB som är ett kollektiv med nordiska resebloggare, eller 

                                                 
111 http://splay.tv/sv/, www.unitedinfluencers.com, http://wearecube.se/, http://www.tailsweep.se/ 
112 http://unitedscreens.com/ 
113 https://www.travelmindset.com/ 
114 https://s3-eu-west-1.amazonaws.com/images.corporate.visitsweden.com/documents/Visit_Sweden_Trendrapport_2018-

2.pdf 
115 https://ocast.com/sv-se/influencers?location=se 
116 http://www.svenskaresebloggar.se/ 

http://www.instagram.com/linnjacobsson
http://www.instagram.com/jimmyolsson
http://www.instagram.com/ellenbergstrom
http://www.instagram.com/lailabagge
http://www.instagram.com/viktorfrisks
http://www.instagram.com/idawarg
http://www.instagram.com/margauxdietz
http://www.facebook.com/KlasErikssonfilm
http://www.instagram.com/graafmagdalena
http://www.instagram.com/bakamedfrida
http://splay.tv/sv/
http://www.unitedinfluencers.com/
http://wearecube.se/
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digital storytellers som de också kallar sig för.117 De utvecklar bl.a. kampanjer tillsammans 

med destinationer. 

 

Särskilt relevant för turismen är influencern Angeliqa Mejstedt som titulerar sig 

heltidsvandrare, eftersom hon kan finansieria alla sina vandringar genom sin blogg, 

Vandringsbloggen. Det är Nordens största vandringsblogg och där har hon utvecklat ett 

varumärke kring ”hikefulness” och om att våga sig ut i naturen på sina egna villkor. Hennes 

verksamhet presentas i en intressant podcast om vandringsturism.118 

 

Det finns många listningar över vilka influencers inom turism som är viktigast. Jag är osäker 

över hur pålitliga dessa listningar är. Men som sagt; det kan ge inspiration att ögna igenom 

några av dem. En listning över de internationellt mest betydelsefulla influencers över turism 

rankar nära 2000 influencers världen runt.119 De 10 viktigaste är: 

1. Portjess, England - http://www.porthjess.com 

2. Jeremy D. Boyd, Florida - http://www.voicemediagroup.com 

3. Felipe Zuluaga, Austalien - https://www.youtube.com/felipezuluaga 

4. Marco Oliveira, Brasilien - http://www.trilhaseaventuras.com.br 

5. Blog da Cieble, Frankrike - http://blogdacibele.com 

6. John Mark Ivey, North Carolina, USA 

www.globalknowledge.com/blog/author/jmivey/ 

7. Mahmoud, Dubai - https://www.facebook.com/NoFixedAddressStories 

8. Christine Travel & Lifestyle - http://tourdelust.com 

9. Sierra Nevada de Mérida, Venezuela - http://www.sierranevadademerida.com 

10. Rishi & Farah, Kanade - https://nextdeparture.ca 

 

På plats 125 kommer Stockholmsbaserade Wialana Kalama - http://waikalama.com.  

 

De tio mest inflytelserika i USA år 2018 är:120 

1. JohnnyJet – https://www.johnnyjet.com 

2. Nomadic Matt - https://www.nomadicmatt.com/ 

3. One Mile at a Time - https://onemileatatime.boardingarea.com/ 

4. Ordinary Traveler - https://ordinarytraveler.com/ 

5. Be My Travel Muse - https://www.bemytravelmuse.com/ 

6. Hippie in Heels - https://hippie-inheels.com/ 

7. Expert Vagabond - https://theblondeabroad.com/ 

8. The Blonde Abroad - https://theblondeabroad.com/ 

9. View from the Wing - https://viewfromthewing.boardingarea.com/ 

10. The Savvy Backpacker - https://thesavvybackpacker.com/ 

 

8.12 Sociala media som riskfaktor 
Sociala media kan bli något av en riskfaktor. Då tänker jag inte på debatten om att en del 

tillbringar alldeles för stor del av sin tid på sociala media. Den frågan här inte hemma i denna 

handbok. Vad jag menar är att sociala media kan bli en riskfaktor för dig som turistföretagare. 

Begrunda följande exempel. 

                                                 
117 https://nordictb.com/ 
118 https://www.acast.com/weareinfluencers/79.omatttjanapengarpasinpassionmedangeliqamejstedt 
119 https://influence.co/category/tourism/20 
120 https://www.agilitypr.com/resources/top-influencers/top-10-us-social-media-influencers-travel-tourism/ 

 

http://vandringsbloggen.com/
http://www.porthjess.com/
http://www.voicemediagroup.com/
https://www.youtube.com/felipezuluaga
http://www.trilhaseaventuras.com.br/
http://blogdacibele.com/
http://www.globalknowledge.com/blog/author/jmivey/
https://www.facebook.com/NoFixedAddressStories
http://tourdelust.com/
http://www.sierranevadademerida.com/
https://nextdeparture.ca/
http://waikalama.com/
https://www.agilitypr.com/resources/top-influencers/top-10-us-social-media-influencers-travel-tourism/
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Matti Holmgren på Jokkmokksguiderna var med om en ny upplevelse under vintern 2017. 

Han berättar att ”vi hade en tur som skulle gå in i Sarek, men det blåste upp och blev dålig 

sikt. Jag kände att riskerna blev för stora. En kvinna tjatade och var väldigt upprörd. Hon 

skulle absolut igenom Sarek. Vi slog läger och hon fick en natt i Sarek. Då visade det sig att 

hon inte gjorde resan för sin egen skull, utan för att bygga sitt personliga varumärke på 

Facebook. Hennes följare skulle imponeras av hennes strapatser, inte hon själv. Detta 

fenomen är starkt i gruppen 40-50 år. De reser inte för att uppleva naturen utan för att 

imponera på sina följare på sociala media.” 
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9. Facebook 
Facebook är ett mycket starkt socialt media, även om tillväxten har mattats av och 

konkurrenterna har blivit fler. Med 2,2 miljarder användare når Facebook fantastiskt många. 

Det är dock inte lika lätt att lyckas med sin marknadsföring som det var för några år sedan, 

men Facebook är fortfarande en mycket viktig marknadsplats. 

 

Turistrådet Västsverige lyfter fram Facebook som en viktig plattform. ”Facebook är ett socialt 

nätverk som skapar goda möjligheter att ha en dialog med befintliga och blivande gäster. Det 

är en bra kanal för att få ut information, nyheter och erbjudanden snabbt men även en kanal 

för inspiration. Facebook är gratis och har mängder med användare världen över.”121 

 

9.1. Företagets respektive din privata sida. 
För många är ju Facebook en sida där man berättar om sig själv som privatperson. Men det är 

också många företag som har sidor på Facebook. Givetvis kan man både ha en privat sida och 

en för företaget. Det är då smart att fundera hur man samordnar de båda sidorna.  

 

Surfa runt på Facebook och sök inspiration från andra. Börja gärna med Matti Holmgren på 

Jokkmokkguiderna. Matti har en privat sida där han är personlig, men det mesta av innehållet 

handlar om natur och hundar; det som hans företag arbetar med. Det finns många foton och 

texten är på svenska.122 Jokkmokkguiderna sida är huvudsakligen på engelska och fokuserad 

på företaget och de upplevelser de erbjuder. En hel del videos finns med.123 

 

Andra intressanta sidor på Facebook du kan inspireras av är: 

• Marcus Eldh med sin privata sida och sidan för sitt företag Wild Sweden.124 

• Johan Delfalk med sin privata sida och sidan för företaget Adventura.125 

• Camilla Jonsson med sin privata sida och sidan för företaget Nyrups naturhotell.126 

• Jonas Tångmannen Pettersson med sin privata sida och sidan för företaget Catxalot.127 

 

9.2. Tips om företagets sida på Facebook. 
Turistrådet Västsverige ger följande råd om hur man använder Facebook bäst: 

• Inkludera Facebook i din marknadsplan. 

• Se till att företagsinformationen är uppdaterad. 

• Använd verksamhetens logotyp eller en bild som speglar din verksamhet som 

profilbild. Tänk på att bilden är liten, välj motiv efter detta. 

• Välj en omslagsbild som speglar din verksamhet.  

• Byt bilder efter säsong eller om någon nyhet ska uppmärksammas.  

• Gör en månadsplanering för dina inlägg.  

• Schemalägg de inlägg som är möjliga och ha utrymme för ”just nu inlägg”.  

• Håll en viss frekvens (t.ex. 1 per dag) på inläggen och gör inte bara inlägg när du har 

en nyhet.  

                                                 
121 https://www.vastsverige.com/globalassets/turistradet-vastsverige/pdf/digital-narvaro/digital-narvaro-2018.pdf sid 7. 
122 https://www.facebook.com/mattiholmgren 
123 https://www.facebook.com/jokkmokkguiderna/ 
124 https://www.facebook.com/marcus.eldh respektive https://www.facebook.com/wildsweden/ 
125 https://www.facebook.com/johan.delfalk/about?lst=677395032%3A628858838%3A1532348023 respektive 

https://www.facebook.com/AdventuraAB/ 
126 https://www.facebook.com/cjejonsson?fref=pb&hc_location=friends_tab respektive 

https://www.facebook.com/NyrupsNaturhotell/?timeline_context_item_type=intro_card_work&timeline_context_item_sourc

e=100000250491338 
127 www.facebook.com/catxalotAB/ 

https://www.vastsverige.com/globalassets/turistradet-vastsverige/pdf/digital-narvaro/digital-narvaro-2018.pdf
https://www.facebook.com/marcus.eldh
https://www.facebook.com/johan.delfalk/about?lst=677395032%3A628858838%3A1532348023
https://www.facebook.com/cjejonsson?fref=pb&hc_location=friends_tab
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• Genom att ha en konsekvent frekvens på inläggen ökar också chansen att nå befintliga 

följare och att få nya följare.  

• För att inte försvinna från följarnas flöde måste följarna interagera med dina inlägg. 

Endast ett fåtal procent av dina följare kommer att se dina inlägg om du inte får dem 

att dela, gilla eller kommentera.  

• Variera inläggen mellan film, text och bild. Variera också vilken tid på dagen ett 

inlägg publiceras.  

• Uppmuntra gäster som besöker verksamheten att följa er på Facebook.  

• Koppla samman Facebook med ditt Instagramkonto för att kunna göra annonser för 

båda kanalerna.  

• Exponera de bedömningar verksamheten har fått på TripAdvisor på Facebooksidan. 

Inställningen görs från TripAdvisor.  

• Vid medverkande i någon av Turistrådets kampanjer tänk på att dela och göra egna 

inlägg under kampanjperioden.  

• Besvara kommentarer, meddelanden, recensioner och inlägg från dina följare. Besvara 

både positiva och negativa kommentarer. Ha en policy för hur negativa kommentarer 

besvaras. Om det behövs en längre dialog är det bättre att sköta den via mail. 

 

9.3. Vad ska du ha Facebook till? 
I avsnitt 8 har vi tagit upp viktiga faktorer för ditt arbete med sociala media. Vad gäller 

Facebook är det viktigt att du är klar över vad du ska ha sidan till. Du kan främst använda 

Facebook för att ha en dialog med befintliga och blivande gäster. Där kan du bl.a.: 

• Stärka ditt varumärke 

• Få ut information och nyheter. 

• Snabbt få ut erbjudanden. 

• En kanal för inspiration och dialog. 

• En kanal för att sälja mer. 

• Bra för att hålla lokalbefolkningen informerad. 

• Annonsera på Facebook. 

• Statistik från Facebook som är intressant att analysera 

 

Var tydlig med vad syftet med din sida är. Eller kanske du behöver fler sidor på Facebook, 

kanske en på svenska och en på engelska? När du är klar över syftet gäller det att skapa ett 

innehåll som leder till ett intresse och engagemang. Det räcker inte med att det du skriver 

delas och får många likes. Det är än viktigare att det leder till många och gärna långa 

engagerade kommentarer. Ju fler som kommenterar ditt inlägg, desto större blir räckvidden. 

Det gäller både organiska och betalade inlägg. 

 

Det som engagerar folk är sådant som handlar om människor och intressanta händelser, sådant 

dina följare gärna vill dela med sig av till andra. Var personlig och ha bilder, videos etc som 

är intressanta att se. Vi har redan skrivit om detta i avsnitt 7.9. 

 

Engagera dina kunder som dina ambassadörer. Att få en av dina turister att ställa upp och 

berätta om vilken fantastisk upplevelse som du erbjuder, ger så oändligt mycket mer än om du 

själv presenterar vad du har att erbjuda. Vi har tagit upp detta i avsnitt 7.12. 
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Om du har din verksamhet på flera geografiska platser, så går det bra att lyfta fram flera 

platser på Facebook.128 

 

9.4. Satsa på tid och engagemang 
Att bli lyckosam på Facebook kräver tid och engagemang från dig. Det är viktigt att engagera 

dina följare, att få dem att ge inspirerande kommentarer och föra en intressant dialog med dig 

och andra följare. Då engagerar du dina följare som också är dina nuvarande eller potentiella 

kunder. Du håller dom kvar på din sida och får dem engagera sig och återkomma. 

 

Men det räcker inte med att bara läsa vad dina följare skriver. Du måste själv vara engagerad i 

dialogerna och ge dina kommentarer. När en av dina följare ger en kommentar så väntar de 

sig att du svarar på den. Därför är det viktigt att svara på alla kommentarer och inte bara de 

som du tycker är intressanta. Du förväntas att svara snabbt. 

 

Prioritera de följare som delar dina inlägg till andra. Tacka för det och stimulera till en än 

intensivare dialog som sprids till än fler. Det räcker inte med att gilla inlägg utan för att synas 

så måste du också kommentera inläggen. Ju mer engagemang dina inlägg väcker på 

Facebook, desto mer ”belönar” Facebook dig genom ökad synlighet. Allra bäst är det om dina 

inlägg får en lång levnad och inte bara blir en dagslända.  

 

9.5. Organisk trafik 
Viktigt att fundera över hur du ska hantera organiska och betald trafik, vilket vi redan tagit 

upp i avsnitt 6.6. Kom ihåg att Facebook har förändrats, inte minst efter händelserna våren 

2018. 

 

Detta leder till att det organiska flödet minskar på Facebook. Användarna kommer att få ett 

större flöde från vänner och släkt, men mindre flöde från andra sidor de följer. Det som 

vänner pratar om blir viktigare. Det innebär att inslag på Facebook som många av dina vänner 

på Facebook pratar om, kommer att synas mer i flödet. Därför är det än viktigare att de inlägg 

som ditt företag gör väcker intresse och skapar dialog. 

 

Olika grupper på Facebook inspirerar ofta till en meningsfull konversation, precis det 

Facebook prioriterar tydligare. Grupper (communities) och vad som diskuteras där blir 

viktigare för flödet. Inlägg i dessa grupper som skapar mycket dialog kommer att synas mer i 

det flöde som användarna av Facebook får. 

 

En annan nyhet är att långa kommentarer kommer att synas mer än korta. Anledningen är att 

Facebook ser långa kommentarer som ett tecken på att det finns ett större engagemang. Att 

folk lägger ned tid på att skriva längre ses som positivt. Det innebär att kommentarer blir 

mycket viktigare än ”likes”. Ett inlägg som får många och långa kommentarer blir mycket 

mer synligt än vad ett inlägg som får många likes blir.  

 

Nyheter som delas av många av dina vänner på Facebook blir också mer synligt. Nyheter som 

inte får många och långa kommentarer blir mindre synligt. Facebook vill på detta sätt gynna 

kvalitet i dialogerna istället för som tidigare kvantitet. 

 

                                                 
128 https://www.socialmediaexaminer.com/facebook-location-

page/?utm_source=Newsletter&utm_medium=NewsletterIssue&utm_campaign=New 
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Förändringarna medför utmaningar och möjligheter för företagens aktiviteter på Facebook. De 

gäller att få ett större engagemang på sina sidor och grupper med fler följare som aktiverar sig 

i dialoger och då särskilt ger långa kommentarer. De som arbetar med kvalitet som väcker 

intresse blir vinnare. 

 

I stället för att posta allt på Facebook, måste företagen vara mer strategiska om innehållet de 

lägger in. Innehållet måste väcka intresse och engagemang, eftersom inlägg som främjar 

meningsfulla kontakter och interaktioner bland människor kommer att prioriteras i 

nyhetsflödet. 

 

Företagen måste skapa mer berättande och engagemang med sina inlägg och videoklipp. Man 

kan lära sig mycket av kanaler som History Channel och Discovery. Det gäller att väcka 

intresse, att tänka i lockande episoder. På så sätt kan man skapa engagemang och interaktion. 

 

Intresset för live-video ökar och en bra idé kan vara att bjuda på en liveshow med dig och ditt 

företag exempelvis en gång per vecka. Det väcker inte bara intresse utan stärker också din 

dialog med dina följare, som kan vara nuvarande eller potentiella kunder. 

 

Funktionen ”visa först” blir viktigare.129 Den innebär att användaren alltid kommer att se 

inlägg på sina favoritsidor. Därför är det viktigt att lära sina följare att bli ”see first fans”. Man 

måste få följarna att gå till den sida som du vill da ska ”visa först”, för att sedan få dem att 

klicka på ”följer” (following) och därefter klicka på ”de först”. 

 

Dessa nyheter påverkar dock inte annonserna på Facebook. Det flödet blir oförändrat. Det är 

möjligt att förändringarna i det organiska flödet leder till att fler kommer att investera mer på 

att annonsera på Facebook. Det är ju svårare att påverka det organiska flödet efter 

förändringarna. I sin tur medför det att det bli än viktigare att tänka på hur och vad man 

annonserar. Även annonserna måste väcka intresse och skapa engagemang om de ska ge goda 

effekter. 

 

Man räknar med att drygt 60 miljoner företag har en Facebook-sida, men att endast omkring 

fyra miljoner är aktiva annonsörer. Facebook vill givetvis gärna locka de övriga företagen att 

annonsera. Men många företag sitter kvar i gamla rutiner och arbetar med det som fungerade 

för några år sedan. De hoppas fortfarande att ett intensivt engagemang på Facebook gör att 

deras organiska räckvidd kommer tillbaka. Men så blir det inte. Du måste arbeta på ett annat 

sätt i dag. Det fina i kråksången är att Facebook fortfarande erbjuder massor med möjligheter, 

där även den organiska trafiken blir till stor nytta för dig. 

 

För att synas i mängden på Facebook är det nu viktigare att du gör dig och ditt företag än 

intressantare att följa. Viktigast av allt är att dina inlägg är så intressanta och unika att många 

vill dela dem, föra dem vidare. Och bäst av allt är om många ger sina kommentarer som du 

svarar på. Att få igång en bred dialog är precis vad Facebook prioriterar. 

 

Även om Facebook prioriterar betald trafik, så är det viktigt att först bygga en organisk trafik 

innan du börjar annonsera. På så sätt kan du testa vilka inlägg, bilder och videos som 

fungerar, vilka som engagerar, sprids och skapar intressanta kommentarer. Låt ditt inlägg 

ligga på Facebook någon dag och följ upp reaktionerna. Då får du ett bra underlag till vad 

som det kan vara vettigt att lyfta fram i dina annonser. När du ser vad som fungerar i det 

                                                 
129 https://www.facebook.com/help/1188278037864643?helpref=faq_content 
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organiska flödet är det dags att börja tänka på annonsering. Då kan du öka räckvidden och 

effekterna av ditt engagemang på Facebook.  

 

9.6. Betald trafik 
Förändringarna i den organiska trafiken medför att det blir viktigare än någonsin att verkligen 

förstå vad följarna uppskattar, vilket innehåll de tycker om att ta del av, för att framledes 

skapa en framgångsrik närvaro på Facebook. Detta skapar utmaningar och vi ser en början på 

en ny era inom digital marknadskommunikation.  

 

Det räcker inte med att ha gott om pengar för att betala för annonser. Det räcker inte heller 

med att vara kreativ och idérik. Den som bäst förstår kunderna intresse, vad de vill ta del av 

på Facebook, blir vinnaren. 

 

9.6.1. Betala för att bli sedd 

De flesta bedömare menar att utvecklingen knappast kommer att vända så att den organiska 

trafiken växer igen. Då blir den naturliga frågan för en entreprenör hur man optimerar fina 

annonser på Facebook för att motverka en krympande organisk räckvidd. Facebook har nu 

alltmer blivit en ”pay-to-play platform”. Vill du att ditt budskap ska spridas och att du ska bli 

sedd, så får du betala för det. 

 

Som en effekt av den minskande organiska trafiken, ökade annonseringen på Facebook 

kraftigt under våren 2018. Intresset för att lära sig mer om hur man använder Facebook ads 

har ökat dramatiskt. Intresset för att annonsera på Instagram har också ökat, om än dock något 

mindre. Det finns också ett ökat intresse för annonser på Facebook Messenger, Youtube och 

Linkedin och till viss del även för Twitter, Pinterest och Snapchat 

 

För att nå framgång i den ökande konkurrensen och för att hålla annonskostnaderna nere, så 

måste du arbeta mer avancerat med annonseringen. Den organiska trafiken minskar, priserna 

för annonser ökar och vi kan inte fortsätta som tidigare. Du måste bli smartare och skapa 

bättre annonser, ha en tydlig strategi att arbete efter samt ständigt testa och förfina dina 

annonser på Facebook och andra sociala media. 

 

9.6.2. Organisk trafik som test 

Du måste skapa övertygande annonser som får kunderna att besöka dig på Facebook och 

intressera sig för dina produkter. Även om den organiska trafiken minskar så är den i alla fall 

intressant. Arbeta aktivt med dina organiska inlägg och se vilka det är som skapar intresse och 

engagemang. Använd Facebook Page Insights för att analysera hur dina aktiviteter fungerar. 

Då får du ett utmärkt underlag för att utveckla dina annonser.  

 

Fungerar inlägget så testa med att utveckla det till en annons. Sen kan du ha full kontroll över 

hur många som klickar för att se din annons och bedöma om den fungerar. På detta sätt kan du 

gratis undersöka vad som fungerar och inte, som ett underlag för din annonsering. 

 

En erfarenhet från Facebook är att annonsen bör ha ett utseende och ge en känsla som 

stämmer överens med företagets sida på Facebook och ditt företags hemsida. Se till att arbeta 

med samma texter, rubriker, bilder etc. så att besökarna känner sig hemma. Ger annonsen en 

annan känsla än vad du förmedlar i övrigt så är risken stor att besökaren klickar vidare till en 

annan sida. 

 



95 

 

9.6.3. Långsiktighet och att förstå 

För att göra bra annonser är det viktigt att du har tänkte igenom vad du vill med annonserna, 

att du har en tydlig strategi för din marknadsföring. Många har en massa idéer om hur de ska 

annonsera och bara kör. De ser aldrig den stora övergripande bilden och utvecklar inte ett 

långsiktigt tänkande. De tar en massa små steg men har inte koll över om dessa leder till det 

långsiktiga målet. Ta dig tid att utveckla en långsiktig strategi så att alla steg leder åt rätt hål.  

 

Viktigt är att försöka förstå hur kundens resa till dig ser ut. Hur hittar kunden dig och vad 

betyder Facebook för detta? Är det dina spännande inlägg, snygga foton och inspirerande 

videos som lockar? Eller är det dina smarta annonser på Facebook som får kunderna 

intresserade av dig? Facebook har bra verktyg för att du ska få svar på dessa frågor.  

 

Eller kanske du kommer fram till att det är din utmärkta blogg eller lockande hemsida som får 

kunden att hitta dig. Hur kan du göra för att även din sida på Facebook stärker kundens resa 

just till dig? 

 

9.6.3. Gör tester 

En styrka med Facebook är att det är lätt att följa upp vilket intresse som annonserna väcker. 

Därför är det också enkelt att göra tester och förfina annonserna. Är du klar över vad du vill 

med annonsen så är det enklare att följa upp om den ger det resultat som du vill. Men ha lite is 

i magen. Låt annonsen rulla ett tag så du får ett stabilt underlag att analysera.  

 

Att ständigt ändra inger inte förtroende, särskilt inte hos dem som ofta besöker din sida. För 

dig som vill fördjupa dig i hur man analyserar och utvecklar annonskampanjer på Facebook, 

finns det utmärkta tipps på nätet.130 

 

9.7. Sponsrade inlägg 
Är du oerfaren som annonsör på Facebook så kan sponsrade inlägg vara en bra början. Ett 

sponsrat inlägg handlar om ett vanligt inlägg som du gör i ditt vanliga flöde på Facebook, men 

som du genom att sponsra, betala för, får en större spridning. Genom att betala når du fler av 

dina följare och även deras vänner. 

 

Ett sponsrat inlägg kan du använda för att få fler likes, delningar eller kommentarer, helt 

enkelt för att få ett ökat engagemang. Du kan också använda ett sponsrat inlägg för 

erbjudanden eller nyheter som du vill når fler. Det går att rikta sponsrade inlägg till kön, ålder 

och geografiskt område. 

 

Under valrörelsen 2018 kunde man tydligt se vilka starka effekter som sponsrade inlägg kan 

ge. Sverigedemokraterna satsade stort på sådana och lyckades få lika stort engagemang på 

Facebook som alla andra partier tillsammans. 

 

Facebook har bra information om hur du arbetar med sponsrade inlägg, som också kallas för 

att marknadsföra inlägg.131 

 

                                                 
130 https://www.socialmediaexaminer.com/recognize-overcome-facebook-ad-

fatigue/?utm_source=Newsletter&utm_medium=NewsletterIssue&utm_campaign=New 
131 https://www.facebook.com/business/a/online-sales/promoted-posts 
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9.8. Annonser 
Nästa steg är att arbeta med annonser på Facebook. Annonser skapas med Facebooks 

annonsverktyg – Ads manager. Valmöjligheterna är många och anpassas efter vilket syfte du 

har med annonserna och även vilka de är. Du kan välja att driva trafik till din sida (få fler 

besökare och följare), öka din försäljning, stärka ditt varumärke eller vad du nu är intresserad 

av. Med annonser kan du specialsy dina målgrupper mycket tydligare än med ett sponsrat 

inlägg. 

 

Facebook har utmärkt information om hur man kommer igång med annonsering och har 

många goda inspirerande exempel.132 Det finns också sidor som ger fördjupade insikter i hur 

man lyckas med annonser och där du kan ställa frågor till Facebook.133 Det är enkelt att få 

information om vad olika annonser kostar.134 Flertalet av dessa sidor hos Facebook finns på 

svenska. Det finns också mängder med andra sidor på webben om hur du lyckas med 

annonsering.135 

 

9.8.1. Hitta dina personas 

När du annonserar på Facebook får du goda möjligheter att rikta dig precis till vilka du vill. 

Du kan specificera kön, ålder, var de bor, vad de arbetar med, vilka intressen de har, språk, 

hur de beter sig och mycket annat. Det finns ingen annan digital plattform som erbjuder dig 

sådana möjligheter att definiera tydliga målgrupper.  

 

Facebook hjälper dig och säger till om din målgrupp är för bred eller för snäv. Det problem du 

kan möta är att de som är dina drömkunder, dina personas, inte finns på Faebook. Även om 

många finns där, så är det lång ifrån alla. 

 

9.8.2. Olika typer av annonser 

Facebook har många typer av annonser med olika stilar och format. Facebook menar att 

leadannonser är det bästa sättet att köra kampanjer för leadgenerering eller kundidentifiering, 

på både Facebook och Instagram. Leadannonser låter personer visa sitt intresse för ett företags 

produkter eller tjänster, genom att de kan fylla i ett formulär i annonsen med sina uppgifter så 

att företag kan följa upp annonsen.136 

 

En typ av annonser på Facebook kallas för ”remarketing” eller för dynamiska annonser.137 

Dessa marknadsför automatiskt produkter för personer som har uttryckt besökt och intresse på 

din webbplats, i din app eller någon annanstans på internet. De är bra för att locka besökare 

tillbaka för att skapa ett större intresse för dina produkter. Du kan också lägga in personer från 

din mail-lista och de som redan är dina kunder, så att de nås av dessa annonser. 

 

                                                 
132 https://www.facebook.com/business/help/714656935225188 
133 https://www.facebook.com/business/help/898399293584952?helpref=popular_topics 
134 https://www.facebook.com/business/learn/how-much-facebook-ads-cost 
135 Ett bra exempel är https://www.socialmediaexaminer.com/facebook-ads-facebook-advertising-guide-for-

marketers/?utm_source=Newsletter&utm_medium=NewsletterIssue&utm_campaign=New. Se även 

https://www.socialmediaexaminer.com/how-to-use-facebook-automated-rules-to-manage-facebook-ad-

costs/?utm_source=Newsletter&utm_medium=NewsletterIssue&utm_campaign=New och 

https://www.socialmediaexaminer.com/how-to-advertise-facebook-marketplace-what-marketers-need-to-

know/?utm_source=Newsletter&utm_medium=NewsletterIssue&utm_campaign=New 
136 https://www.facebook.com/business/help/1462876307360828 
137 https://www.facebook.com/business/learn/facebook-create-ad-dynamic-ads 

https://www.facebook.com/business/help/114161868925832?helpref=page_content
https://www.socialmediaexaminer.com/facebook-ads-facebook-advertising-guide-for-marketers/?utm_source=Newsletter&utm_medium=NewsletterIssue&utm_campaign=New
https://www.socialmediaexaminer.com/facebook-ads-facebook-advertising-guide-for-marketers/?utm_source=Newsletter&utm_medium=NewsletterIssue&utm_campaign=New
https://www.socialmediaexaminer.com/how-to-use-facebook-automated-rules-to-manage-facebook-ad-costs/?utm_source=Newsletter&utm_medium=NewsletterIssue&utm_campaign=New
https://www.socialmediaexaminer.com/how-to-use-facebook-automated-rules-to-manage-facebook-ad-costs/?utm_source=Newsletter&utm_medium=NewsletterIssue&utm_campaign=New
https://www.facebook.com/business/help/1462876307360828
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Facebooks caorusellannonser är perfekta om du använder bilder eller videoklipp på dina 

produkter för att locka kunder till dig. Dessa gör det möjligt att lägga flera produktbilder 

tillsammans för att din publik ska kunna bläddra genom bilderna.138 

 

Videoannonser är lämpliga för dig som arbetar mycket med videos, exempelvis på din 

Facebooksida.139 Videos är mycket populära och följarna på Facebook stannar ofta upp för att 

se på en lockande video. Videos verkar vara särskilt intressanta hos mobilanvändarna. Turism 

handlar om upplevelser och då kan videoannonser vara extra värdefulla. 

 

9.8.3. Följ upp 

Följ upp om annonsen gav det resultat du ville ha? Blev det fler som tittar på den video du 

annonserade om? Blev som besökte din hemsida och köpte dina produkter? Fick du fler 

följare på din sida på Facebook? Tydliga frågor kan ge tydliga annonser och svar. Du kan ha 

två olika annonser under en längre tid och sedan undersöka resultatet med Facebooks 

”relevance score”. 

 

9.9. Evenemang 
Att skapa ett evenemang som du lyfter fram via din Facebooksida kan vara intressant. Med 

tydlig information om innehåll, tider, plats och relevanta länkar, kan du locka kunder till ett 

evenemang. Flera svenska turistföretag har bra erfarenhet av denna metod, och menar att det 

är lätt att rikta sig till rätt målgrupper. Facebook har innehållsrik information om hur du 

skapar ett evenemang.140 

 

9.10. Tävlingar 
Turistrådet Västsverige lyfter fram tävlingar på Facebook som ett intressant exempel. I sin 

digitala handbok skriver de att ”tävlingar kan vara ett bra sätt att få ökad interaktion och få 

fler följare till Facebooksidan. Tänk på att det finns två regelverk att ta hänsyn till; Facebooks 

regler och svenska lotterilagen. 

• För att det inte ska betraktas som ett lotteri krävs en motprestation, t.ex. en motivering. 

Att endast dela och gilla är inte tillräckligt.  

• Det ska tydligt framgå vem som är avsändare, vem som utser vinnaren (t.ex. en jury) 

samt när tävlingen avslutas. Det ska även finnas en länk i inlägget till tävlingsreglerna.  

• När tävlingen är avslutad och vinnare utsedd skriv ett publikt inlägg eller kommentar 

så att alla kan se vem som har vunnit.” 

 

9.11. Facebook messenger 
Facebook Messenger är en applikation för och ett program som tillhandahåller text- och 

talkommunikation. Messenger har funnits sedan 2011 och man kan chatta med vänner både på 

mobilen och på sin Facebooksida.141 

 

Messenger är inte bara till för privatpersoner utan många använder den för affärsrelationer. 

Det går också att annonsera i messenger.142 

 

                                                 
138 https://www.facebook.com/business/ads-guide/carousel/facebook-feed/traffic 
139 https://www.facebook.com/business/learn/facebook-create-ad-video-ads 
140 https://www.facebook.com/help/131325477007622/ 
141 https://www.messenger.com/ 
142 https://messenger.fb.com/ 
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9.12. Chatrobotar 
Chatrobotar eller chatbots kan vara intressanta. Facebook har en sådan som kan kopplas till 

messenger.143 Intresset för dessa robotar ökar snabbt. 144 De följare som använder Facebooks 

chatbot är ofta mycket engagerade och särskilt lämpade att rikta marknadskommunikation 

till.145 På webben finns bra tips om hur man lockar sina följare att använda sig av en 

chatbot.146 

 

 

Hotellkedjan Accor Hotels har gjort en analys av trender år 2018. En av dessa menar de är 

just chattrobotar eller chatboots.147 Accor konstaterar att ”de flesta städer är fulla av dolda 

pärlor som få turister någonsin hör talas om eller ser skymten av. Som besökare är det ofta 

svårt att veta vad som är genuint för den stad där man befinner sig. Eller ens hur man hittar 

dit… Med hjälp av automatiserade realtidslösningar med snabbmeddelanden, så kallade 

chatbots, kan resenärer få hjälp med att välja boende och planera aktiviteter för sin resa. Allt 

som krävs är att ställa frågor i chattforum som Facebook och Messenger. Och ju mer 

resenären använder sig av chattroboten, desto mer kan AI-tjänsten anpassa sina förslag efter 

personliga önskemål.” 

 

Chatbots utvecklas snabbt till att bli allt smartare. Dessa robotars förmåga att föra en dialog 

medför att begreppet ”Conversational Marketing” lyfts fram allt mer. Det handlar om att med 

hjälp av en chatbot kunna föra en konversation, en dialog, med kunderna i realtid. Trots att det 

handlar om en robot kan en sådan konversation upplevas som äkta och personlig.148 

 

9.13. Facebook live 
Det går också att sända live på Facebook.149 För dig som arbetar med turistupplevelser som 

gör sig på video, kan Facebook live vara ett utsökt alternativ. Du kan komma långt med 

livesändningar via din mobiltelefon, men givetvis ger en proffsigare utrustning ett bättre 

tekniskt resultat.  

 

Med en livesändning kan du få en direkt respons från tittarna i realtid. På så sätt får du ett 

engagemang på ett nytt sätt och kan vara mer personlig. Detta format passar just för det 

personliga. Således är det naturligare med människor än med vyer och landskap. Med live vill 

tittarna se dig och andra, se vad ni gör och ha en dialog om det. Stimuleras gärna av några 

livesändningar som Facebook lyfter fram som goda exempel.150 

 

9.14. Analysera statistik 
En fördel med Facebook är att du enkelt kan följa upp vilka effekter det du gör ger. Facebook 

framhåller att det är enkelt att ta pulsen på din målgrupp. ”Med Sidstatistik kan du se vilka 

inlägg som användare interagerar med (eller inte interagerar med), så att du kan fatta 

                                                 
143 https://messenger.fb.com/ 
144 https://www.socialmediaexaminer.com/messenger-bot-strategy-how-businesses-can-use-bots-molly-

pittman/?utm_source=Newsletter&utm_medium=NewsletterIssue&utm_campaign=New 
145 https://www.socialmediaexaminer.com/retarget-messenger-bot-subscribers-facebook-

ads/?utm_source=Newsletter&utm_medium=NewsletterIssue&utm_campaign=New 
146 https://botacademy.com/blog/10-ways-to-collect-messenger-subscribers-to-your-chat-bot/ 
147 http://www.dagensps.se/upplevelser/resor/hotell-och-turistjatten-10-resetrender-2018/ 
148 https://blog.guestrevu.com/trend-digest-starting-conversations-with-your-

guests?utm_campaign=Trend%20Digest&utm_source=hs_email&utm_medium=email&utm_content=65567447&_hsenc=p2

ANqtz-8Bz7NGqLaUE-eRo-

v7wox7AN5aF4xhDNB7wDD2vUXspFYYZFljn1PPnbbclir89_x_y1VEcqEpUU5o7WUFoPfvpQRYQg&_hsmi=65567447 
149 https://www.facebook.com/help/1636872026560015 
150 https://live.fb.com/ 
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välgrundade beslut om vilket innehåll som ger bäst resultat på din sida. Resultaten hjälper dig 

utöka din målgrupp och få fler användare att interagera med ditt företag via din Facebook-

sida.”151 Det finns bra tips på nätet hur du använder Facebook Analytics.152 

 

Du kan enkelt få reda på: 

• Hur många användare dina inlägg nådde och hur många användare som interagerade 

med dina inlägg 

• Antalet användare som ringde till ditt företag från din sida 

• Antalet gånger du har besvarat kunder och din genomsnittliga svarstid 

• Antalet incheckningar som användare gjort på ditt företag med sina inlägg 

 

9.14.1. Räckvidd 

Facebook framhåller att du kan ”se hur många användare som har sett dina inlägg och hur 

många som har gillat, kommenterat eller delat inlägg. Det hjälper dig ta reda på vilka inlägg 

som får mest uppmärksamhet, så att du kan skapa fler liknande inlägg som användare kommer 

att interagera med.” 

 

9.14.2.Aktiviteter på sidan 

Facebook konstaterar att du kan ”se vilka åtgärder användare vidtar på din sida – inklusive om 

de tar sig till webbplatsen på egen hand eller om de klickar på din Call to Action-knapp. Det 

här hjälper dig anpassa din sida för att uppmuntra att användare vidtar de åtgärder som du 

vill.” 

 

9.14.3. Personer 

Facebook lyfter fram att du kan ”förstå din målgrupp med sammanslagen information 

inklusive ålder, kön och plats. Du ser även när användare tittar på din sida och hur de hittade 

den. Detta kan hjälpa dig skapa inlägg som ger så bra gensvar som möjligt.” 

 

9.14.4. Sidvisningar 

På Facebook kan man upptäcka ”hur många användare som tittar på din sida och vilka avsnitt 

de tittar på. Få sedan sammanslagen information om din målgrupp baserat på ålder, kön och 

plats. Använd den här informationen för att rikta dig mot olika målgrupper med 

marknadsförda inlägg och annonser, eller anpassa innehållet efter deras intressen.” 

 

9.14.5. Inlägg 

Vidare framhåller Facebook att man kan ”se en uppdelning av resultat över tid för vart och ett 

av din Facebook-sidas inlägg. Du ser hur många användare varje inlägg har nått, hur många 

som har svarat med klick och reaktioner samt typen av inlägg så att du snabbt kan analysera 

vad som fungerar bäst.” 

 

9.14.6. Kurser och råd 

Facebook har en utmärkt e-kurs om hur man bättre förstår sin statistik på Facebook, inte minst 

vad gäller annonsernas effekter. Det finns också ett hjälpcenter för annonsörer. 

 

                                                 
151 https://www.facebook.com/business/learn/facebook-page-insights-basics 
152 https://www.socialmediaexaminer.com/facebook-analytics-andrew-

foxwell/?utm_source=Newsletter&utm_medium=NewsletterIssue&utm_campaign=New 
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9.15. Hur går det för Facebook? 
Facebook är fortfarande en oerhört viktig plattform men det är inte längre den framgångssaga 

som det har varit. Skandalen våren 2018 har påverkat Facebook negativt. Delårsresultatet för 

år 2018 kom som en smärre chock för marknaden och företagets börsvärde sjönk med 1 000 

miljarder kronor, vilket motsvarar att värdet minskade med 24 procent. Men den siffran bör 

sättas i relation till att minskningen motsvarar det värde som Facebooks under våren 2018.  

 

Trots att försäljningen av annonser ökade med 42 procent så försämrades resultatet eftersom 

kostnaderna ökade mer. Negativt var också att antalet användare av Facebook inte ökade som 

förväntat. Facebook är dock trots detta en gigant på nätet och oerhört relevant för dig som 

arbetar med turism. 
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10. Instagram 
Instagram är en gratis mobilapplikation för fotodelning och ett socialt nätverk som lanserades 

i oktober år 2010 och fick snabbt 1 miljon följare. År 2012 köpte Facebook upp Instagram, 

som då hade omkring 50 miljoner följare. I dag är det över 1 miljard som använder Instagram.  

 

Denna applikation är viktig för turismen. Det är turister som lägger upp en stor del av fotona. 

Instagram fungerar som en källa för inspiration när kunden funderar över kommande 

turistupplevelser. 

 

Flödet på Instagram kan kopplas till andra plattformar som Facebook, Twitter, Foursquare, 

Tumblr, Flickr och Posterous. Man kan skriva en text till bilden och markera den med 

hashtaggar och en geografisk plats. Då blir bilden enkelt sökbar för andra användare.  

 

10.1. Fördelar för dig som är företagare 
Liksom på Facebook kan du vara ansluten till Instagram både som privatperson och 

företagare. Som företagare är det naturligt att du öppnar ett företagskonto, vilket är enkelt.153 

 

Som turistföretagare kan du använda Instagram på flera sätt, exempelvis: 

• Presentera företaget. 

• Ständigt lägga upp inspirerande bilder och videos. 

• Ha en dialog med dina följare. 

• Gilla och kommentera andras bilder för att skapa nätverk och dialog. 

• Du kan använda hastags #  

• Du kan annonsera. 

• Du kan analysera statistik. 

 

Turistrådet Västsverige konstaterar i sin digitala handbok att följande punkter är intressant för 

dig som turistföretagare:154 

• Leta upp och följ konton som kan vara intressanta för ditt företag, din målgrupp eller 

din bransch. Då får du se vad de publicerar och kanske följer de dig tillbaka. 

•  Starta en konversation med andra användare genom att gilla och kommentera bilder 

du tycker är intressanta. Ju mer du pratar med andra, desto mer kommer andra prata 

med dig. 

• Typ av inlägg du kan publicera på Instagram: en bild, flera bilder, bildkollage, video. 

Se ”Tips på appar” sist i kapitlet för Instagram. 

• Tänk på att bilden är det första intrycket men glöm inte vikten av en bra text som 

komplement till bilden. Skriv personligt men inte privat. Använd du och inte ni.  

• Lägg upp bilder för att visa ”Här och nu”, dela med dig av din vardag.  

• Vid tidsbrist kan du när du gör ett inlägg på Instagram även klicka i Facebook för att 

exponera samma inlägg i båda kanalerna. 

• Bild- och videoinlägg kan läggas in i tre olika format; kvadratiskt, landskap och 

stående. Vad som går att välja beror på ursprungsformatet.  

• Bilder tagna med mobilen blir ofta bättre om de redigeras innan du lägger ut dom. 

• Instagram Stories (”händelser) visas inte i flödet utan som runda ikoner längst upp i 

appen. Här kan man lägga bild och videoklipp som är tagna inom det senaste dygnet. 

Efter 24 timmar försvinner bilderna automatiskt. 

                                                 
153 https://www.facebook.com/help/502981923235522 
154 https://www.vastsverige.com/globalassets/turistradet-vastsverige/pdf/digital-narvaro/digital-narvaro-2018.pdf sid 10. 

https://www.vastsverige.com/globalassets/turistradet-vastsverige/pdf/digital-narvaro/digital-narvaro-2018.pdf
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• Lägg till plats i inlägget för att följarna ska kunna se var bilderna är tagna. Har du lagt 

till en plats blir bilden även sökbar på Instagram via ”Platser”. 

• Skapa en hashtag (#) för ditt företag och använd alltid # i dina inlägg. Följarna kan 

söka reda på bilder genom att bara skriva in en hashtag via ”Taggar”. 

•  Använder du fler än fem Hashtags, lägg in dem som en första kommentar och inte i 

själva inlägget. 

 

Instagram satsar allt mer på företag och på ders webb får du många tips om hur du kan 

utveckla dina affärer med hjälp av Instagram. Många goda exempel på hur företag har lyckats 

presenteras.155Instagram hjälpcenter har många goda råd att ge.156 Bra tips på hur du använder 

hashtags # finns på webben.157 

 

10.2. Instagram Stories 
Instagram har en funktion som heter ”Instagram Stories”. Omkring 100 miljoner följer dessa 

dagligen. Där kan du ha ett enskilt flöde och lägga upp bilder som försvinner efter 24 timmar. 

När du har lagt upp något nytt ser dina följare det överst i sitt flöde. Du kan lägga till emojis 

och text på bilderna. 

 

Ett skäl för att du som turistentreprenör ska använda dig av dessa stories, är att det dagligen är 

nära fem hundra miljoner som använder detta verktyg. Många av dem kan ju vara dina 

nuvarande eller potentiella kunder. Med dessa Stories når du inte bara dina följare utan även 

andra kan se dem. Du kan lägga till en hashtag # till ditt inlägg vilket gör att alla som söker på 

den kan se dit inlägg. 

 

Genom att visa folk vad du just nu arbetar med, kanske en ny produkt du utvecklar, skapar du 

nyfikenhet och intresse. Med bra Stories med personliga bilder, inte minst på dig och dina 

medarbetare, kan du få följarna att uppleva att de lär känna dig och ditt företag på ett mer 

personligt sätt. Du kan få fler att lockas till din hemsida. Flera företag har ökat sin försäljning 

på detta sätt. Ett sätt att öka uppmärksamheten för stories är ar att använda sig av dekaler, 

eller stickers.158 

 

Instagram har bra vägledning för hur man skapar Stories.159 Det finns gott om information på 

webben om hur du skapar bra Instagram Stories.160 

 

                                                 
155 https://business.instagram.com/ 
156 https://help.instagram.com/ 
157 https://www.socialmediaexaminer.com/how-to-use-instagram-hashtags-for-business-strategy-for-

visibility/?utm_source=Newsletter&utm_medium=NewsletterIssue&utm_campaign=New och 

https://www.socialmediaexaminer.com/how-to-add-instagram-action-buttons-to-business-

profile/?utm_source=Newsletter&utm_medium=NewsletterIssue&utm_campaign=New 
158 https://help.instagram.com/151273688993748. Goda råd finns även på https://www.socialmediaexaminer.com/instagram-

stories-stickers-marketing/?utm_source=Newsletter&utm_medium=NewsletterIssue&utm_campaign=New 
159 https://help.instagram.com/1660923094227526/ 
160 https://later.com/blog/instagram-stories-for-business, https://tourismeschool.com/4-instagram-stories-ideas-for-tourism-

brands och https://www.socialmediaexaminer.com/instagram-stories-strategy-how-to-make-stories-benefit-your-business-

tyler-j-

mccall/?utm_source=Newsletter&utm_medium=NewsletterIssue&utm_campaign=New?utm_source=ATTA+%26+Adventur

eTravelNews&utm_campaign=30cee2aae0-

EMAIL_CAMPAIGN_2018_06_21_06_20_COPY_01&utm_medium=email&utm_term=0_1e08e536bd-30cee2aae0-

412882305 samt https://blog.guestrevu.com/use-instagram-to-get-direct-bookings-with-fomo. Se även 

https://www.socialmediaexaminer.com/how-to-use-instagram-stories-to-drive-traffic-to-opt-in-

form/?utm_source=Newsletter&utm_medium=NewsletterIssue&utm_campaign=New 

https://www.socialmediaexaminer.com/how-to-use-instagram-hashtags-for-business-strategy-for-visibility/?utm_source=Newsletter&utm_medium=NewsletterIssue&utm_campaign=New
https://www.socialmediaexaminer.com/how-to-use-instagram-hashtags-for-business-strategy-for-visibility/?utm_source=Newsletter&utm_medium=NewsletterIssue&utm_campaign=New
https://help.instagram.com/151273688993748
https://later.com/blog/instagram-stories-for-business
https://www.socialmediaexaminer.com/instagram-stories-strategy-how-to-make-stories-benefit-your-business-tyler-j-mccall/?utm_source=Newsletter&utm_medium=NewsletterIssue&utm_campaign=New?utm_source=ATTA+%26+AdventureTravelNews&utm_campaign=30cee2aae0-EMAIL_CAMPAIGN_2018_06_21_06_20_COPY_01&utm_medium=email&utm_term=0_1e08e536bd-30cee2aae0-412882305
https://www.socialmediaexaminer.com/instagram-stories-strategy-how-to-make-stories-benefit-your-business-tyler-j-mccall/?utm_source=Newsletter&utm_medium=NewsletterIssue&utm_campaign=New?utm_source=ATTA+%26+AdventureTravelNews&utm_campaign=30cee2aae0-EMAIL_CAMPAIGN_2018_06_21_06_20_COPY_01&utm_medium=email&utm_term=0_1e08e536bd-30cee2aae0-412882305
https://www.socialmediaexaminer.com/instagram-stories-strategy-how-to-make-stories-benefit-your-business-tyler-j-mccall/?utm_source=Newsletter&utm_medium=NewsletterIssue&utm_campaign=New?utm_source=ATTA+%26+AdventureTravelNews&utm_campaign=30cee2aae0-EMAIL_CAMPAIGN_2018_06_21_06_20_COPY_01&utm_medium=email&utm_term=0_1e08e536bd-30cee2aae0-412882305
https://www.socialmediaexaminer.com/instagram-stories-strategy-how-to-make-stories-benefit-your-business-tyler-j-mccall/?utm_source=Newsletter&utm_medium=NewsletterIssue&utm_campaign=New?utm_source=ATTA+%26+AdventureTravelNews&utm_campaign=30cee2aae0-EMAIL_CAMPAIGN_2018_06_21_06_20_COPY_01&utm_medium=email&utm_term=0_1e08e536bd-30cee2aae0-412882305
https://www.socialmediaexaminer.com/instagram-stories-strategy-how-to-make-stories-benefit-your-business-tyler-j-mccall/?utm_source=Newsletter&utm_medium=NewsletterIssue&utm_campaign=New?utm_source=ATTA+%26+AdventureTravelNews&utm_campaign=30cee2aae0-EMAIL_CAMPAIGN_2018_06_21_06_20_COPY_01&utm_medium=email&utm_term=0_1e08e536bd-30cee2aae0-412882305
https://www.socialmediaexaminer.com/instagram-stories-strategy-how-to-make-stories-benefit-your-business-tyler-j-mccall/?utm_source=Newsletter&utm_medium=NewsletterIssue&utm_campaign=New?utm_source=ATTA+%26+AdventureTravelNews&utm_campaign=30cee2aae0-EMAIL_CAMPAIGN_2018_06_21_06_20_COPY_01&utm_medium=email&utm_term=0_1e08e536bd-30cee2aae0-412882305
https://blog.guestrevu.com/use-instagram-to-get-direct-bookings-with-fomo
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Stories har blivit populär inom turismen, särskilt för flera destinationer. Autencititet är viktigt 

för en bra Story. Instagram Stories ger en möjlighet att visa upp en mer personlig sida av en 

destination. Särskilt populärt har det blivit att låta en influencer eller lokal guide att berätta sin 

story under 24 timmar. Detta sker lämpligen i dialog med följarna. Visit Copenhagen är en av 

de destinationer som arbetar aktivt med Instagram Stories. 

 

10.3. Inspiration från andra 
Många svenska turistföretag  och DMOs är aktiva på Instagram. Hämta gärna inspiration från 

exempelvis: 

• Jokkmokkguiderna - https://www.instagram.com/jokkmokkguiderna 

• Birdsafari Sweden - https://www.instagram.com/birdsafarisweden 

• Abloc som arbetar med cykelturism - https://www.instagram.com/abloccamps 

• Eriksberg Vilt och natur - https://www.instagram.com/eriksbergviltochnatur 

• Go Adventure Uppsala - https://www.instagram.com/goadventure_uppsala 

• Falu Gruva - https://www.instagram.com/falugruva 

• Catxalot som arbetar med hav och tång. www.instagram.com/catxalot/ 

• Visit Skåne - https://www.instagram.com/visit_skane 

• Turitrådet Västsverige - https://www.vastsverige.com/en/things-to-do/the-best-

instagram-locations-in-west-sweden 

• Adventure Sweden – Jämtland. https://www.instagram.com/adventuresweden_com 

 

Köpenhamnsbaserade Scandinavia Standard presenterar sig som ”Scandinavia Standard is 

your one-stop destination for Scandinavian lifestyle in English.” De har en förteckning över 

sex Instagram.konton som der är värt att följa för att få veta vad som sker i Sverige. Dessa är. 

1. Linda Lomelino. www.instagram.com/linda_lomelino 

2. Magnus Nilsson, Fäviken. www.instagram.com/magnusfaviken 

3. Mikael Axelsson. www.instagram.com/mikaelaxelsson 

4. Stockholm Food. www.instagram.com/Stockholmfood 

5. Swedish Marcus. www.instagram.com/Swedishmarcus 

6. Visit Sweden. www.instagram.com/visitsweden 

 

Organisationen ATTA är aktiv på Instagram och du kan hämta bra inspiration från deras 

konto.161 Det kan du även göra från många av deras medlemmar, som du hittar på ATTAs 

webb. Nya Zealand är en mästare på Instagram med över 800 000 följare.162 

 

10.4. Sponsrade inlägg och annonser 
Via Instagram kan du sponsra inlägg och skapa annonser precis som på Facebook. Att sponsra 

ett inlägg på gör du genom ett befintligt inlägg. Annonser skapas via Facebook Ads manager. 

Instagram blir allt viktigare för turismen och du kan nå fler genom att sponsra inlägg eller 

annonsera. Via Facebook får du bra information om hur du skapar annonser på Instagram.163 

 

                                                 
161www.instagram.com/adventure.travel_/?utm_source=ATTA+%26+AdventureTravelNews&utm_campaign=30cee2aae0-

EMAIL_CAMPAIGN_2018_06_21_06_20_COPY_01&utm_medium=email&utm_term=0_1e08e536bd-30cee2aae0-

412882305 
162 https://www.instagram.com/purenewzealand/ 
163 https://www.facebook.com/business/help/1639197963055851?helpref=page_content och 

https://www.facebook.com/help/1067656009937668 

https://www.instagram.com/jokkmokkguiderna
https://www.instagram.com/birdsafarisweden
https://www.instagram.com/abloccamps
https://www.instagram.com/eriksbergviltochnatur
https://www.instagram.com/goadventure_uppsala
https://www.instagram.com/falugruva
https://www.instagram.com/visit_skane
https://www.vastsverige.com/en/things-to-do/the-best-instagram-locations-in-west-sweden
https://www.vastsverige.com/en/things-to-do/the-best-instagram-locations-in-west-sweden
https://www.instagram.com/adventuresweden_com
http://www.instagram.com/linda_lomelino
http://www.instagram.com/magnusfaviken
http://www.instagram.com/mikaelaxelsson
http://www.instagram.com/Stockholmfood
http://www.instagram.com/Swedishmarcus
http://www.instagram.com/visitsweden
https://www.facebook.com/business/help/1639197963055851?helpref=page_content
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10.5. Analysera statistik 
Genom Facebook får du information om den statistik som du kan få från Instagram och vilka 

analyser du kan göra. Det slås fast att ”Instagram-statistik visar information om vilka dina 

följare är, när de är online med mera. Du kan även visa statistik för specifika inlägg och 

händelser som du har skapat för att se hur de gått och hur människor interagerar med dem.” 

 

Vidare visar Instagram-statistik ”information om vilka dina följare är, när de är online med 

mera. Du kan även visa statistik för specifika inlägg och händelser som du har skapat för att 

se hur de gått och hur människor interagerar med dem. Du kan visa statistik om inlägg, 

händelser och ditt konto generellt.” 

 

För ditt konto kan du se: 

• Exponeringar - totalt antal gånger dina inlägg och händelser har visats på skärmen. 

• Räckvidd - antal unika konton som visat dina inlägg och händelser. 

• Webbplatsklick - antalet klick till länkar som du har inkluderat i beskrivningen av 

företagsprofilen. 

• Profilbesök – antal gånger ett konto klickar på ditt användarnamn (för att besöka din 

profil). 

 

”Statistik och mått för ditt konto inkluderar även betald aktivitet. Räckvidd, konton som nåtts, 

exponeringar och exponeringar efter datum speglar både betald och organisk aktivitet. Du ser 

även statistik om kön, ålder och plats för dina följare.”164 

 

10.6. Instagram påverkar turismen 
Det är uppenbart att Instagram redan har påverkat turismen. Turisten lockas av bilder och 

videos, och många resebeslut påverkas av vad de upplever via Instagram. 

 

På vissa håll har effekterna blivit så stora att man börjar tala om Instagram som ett problem. 

Det gäller särskilt naturturism där inlägg på Instagram drar så stora mängder besökare att det 

blir ett problem. Det pågår en diskussion om att de som arbetar yrkesmässigt med Instagram 

behöver ta ett ansvar så att viktiga naturupplevelser inte förstörs av massturism.165 

  

                                                 
164 https://www.facebook.com/help/788388387972460 
165 https://www.outsideonline.com/2160416/instagram-ruining-great-outdoors och 

https://www.nationalgeographic.com/travel/travel-interests/arts-and-culture/how-instagram-is-changing-travel/ 

 

https://www.outsideonline.com/2160416/instagram-ruining-great-outdoors
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11. Övriga sociala media 
Utbudet av sociala media är rikligt och förändras konstant. Det är inget nytt utan har varit en 

del av internet redan från början. Ni som varit med på nätet ett tag kanske kommer ihåg 

Aftonbladets chatt som år 1998 hade över 300 000 besökare per dag. Några år senare lades 

chatten ned. 

 

Under samma period växte Lunarstorm fram som Sveriges ledande webbcomunity, 1,2 

miljoner medlemmar år 2008 och en halv miljon besökare per vecka. Lunarstorm lades ned år 

2010. Playahead var näst störst och köptes år 2007 av MTG (en del av Kinneviksfären) för 

102 miljoner kronor. MTG lade ner Playahead år 2010. Facebook och Myspace hade tagit 

över. 

 

Så ser en del av den tidiga svenska internethistorien ut. Och allt talar för att det kommer att 

ske stora förändringar även framöver. Facebook dominerar idag men tillväxer inte som 

förväntat och möter kraftig kritik. Twitter tappar användare. Så även om några av 

nedanstående sociala media inte är särskilt viktiga i dag, kan de komma att bli det även för 

turismens aktörer- Och allt talar för att nya digitala forum kommer att dyka upp. Så det gäller 

att ha ögonen öppna. 

 

11.1. Beautiful Destinations 
Beautiful Destinations är oerhört intressant men inte så uppmärksammat i Sverige än.166 Det 

startades år 2012 av bröderna Jeremy och Tom Jauncey som försörjer sig som en byrå bl.a. för 

aktörer inom resor och turism. Man arbetar mycket med hotell, resebyråer, restauranger m.fl. 

som med videformat vill arbeta med sin storytelling. 

 

Detta sociala nätverk utvecklas snabbt och anses vara på väg att revolutionera 

marknadsföringen inom resor och turism. Man har också sidogrenen Beautiful Hotels som 

finns på Instagram167 Där finns också Beautiful Homes168 och Beautiful Cuisines. 169 

 

Beautiful Destinations har över 10 miljoner följare och är engagerad på andra sociala media. 

På Facebook har man nära 1,3 miljoner följare. På Instagram har man flera konton och 

Jeremys eget konto har 140 000 följare. På Youtube har man nära 170 000 prenumeranter.170 

Räknas alla digitala plattformar in beräknas Beautiful Destinations nå drygt 50 miljoner 

följare dagligen. 

 

Deras konton handlar mest om lyx och eskapism, men också om äventyrliga naturupplevelser. 

Man började med att arbeta mes med stillbilder men nu är filmformat det som dominerar och 

man finns på Netflix och HBO. På Youtube har man reseformatet Let´s Go.171 

 

11.2. Flickr 
Flickr ägs av Yahoo och är en webbtjänst för att ladda upp bilder och videofilmer.172 Det är 

också ett socialt media där man kan skapa diskussionsgrupper samt kommentera bilder och 

videoklipp. Det går att använda hashtags #. 

                                                 
166 https://www.beautifuldestinations.com/index.html 
167 https://www.instagram.com/beautifulhotels/?hl=sv 
168 https://www.instagram.com/beautifulhomes/?hl=sv 
169 https://www.instagram.com/beautifulcuisines/?hl=sv 
170 https://www.youtube.com/channel/UC08NS8fyPpkYgnhj69fMXLg 
171 https://www.youtube.com/watch?v=S-4a6tBiWGk 
172 https://www.flickr.com/ 
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Flickr tycks inte vara särskilt vanligt inom svensk turism, men några aktörer gör försök, men 

aktiviteten är låg. Några exempel är: 

• Södra Dalarna Turism - https://www.flickr.com/photos/51533346@N07/ 

• Turism i Härryda - https://www.flickr.com/photos/turism/ 

• Värnamo turism- https://www.flickr.com/photos/varnamoturism/ 

• Siljan Turism - https://www.flickr.com/photos/49786901@N08/ 

• Paulsson Paleo - https://www.flickr.com/photos/132304891@N08 

 

 

Visit Sweden är aktivare men har inte mer än 49 följare.173 

 

11.3. Google Plus 
Google Plus skrivs oftast ut som Google+ eller G+. Det är Googles försök att konkurrera med 

stora sociala nätverk som Facebook och Twitter. G+ har funnits sedan 2011 men har inte 

blivit någon större succé. Tillsammans med Google My Business är det möjligt att G+ kan 

utvecklas och bli mer intressant.  

 

Som ett socialt media är G+ inte särskilt intressant i dag. Däremot kan G+ förbättra din 

position när man Googlar på dig. Google har en mängd produkter som Google search, Google 

Maps, Google Reviews och Google My Business. Google ser allt som delar av sin familj och 

prioriterar de som använder flera av Googles alternativ i sin sökmotor. Google gillar dig helt 

enkelt bättre om du också har G+.174 

 

Exempel på svenska aktörer inom turism som använder Google+ är: 

• Målsånna - https://plus.google.com/+MalsannaSe 

•  

 

11.4. Kik 
Kik är en app för mobiltelefoner och används för att chatta. Kik är populärt bland unga och 

kan förutom chatt användas för att skicka meddelanden, videos och bilder till andra 

användare.175 Appen används endast i begränsad utsträckning av företag. 

 

11.5. Linkedin 
Linkedin, som ägs av Microsoft, är ett socialt media som är ägnat för professionella nätverk. 

Eftersom Linkedin mer handlar om B2B än kontakter med turister går jag inte närmare in på 

detta media. 

 

11.6. Snapchat 
Snapchat är en app för att chatta och dela foton, videos etc176. Snapchat domineras av unga 

användare men gruppen äldre växer. Omkring 150 miljoner använder Snapchat dagligen, 

vilket kan jämföras med Instagram som har 500 miljoner följare. Goda råd om hur du 

använder Snapchat för din verksamhet med turism finner du på webben.177 

 

                                                 
173 https://www.flickr.com/photos/outdooracademyofsweden/ 
174 https://www.tourismtribe.com/shall-i-bother-with-google-plus/ 
175 https://www.kik.com/ 
176 https://www.snapchat.com/l/sv-se/ 
177 https://www.slideshare.net/MyTravelResearch/snapchat-for-tourism-marketing-made-easy 

https://www.flickr.com/photos/51533346@N07/
https://www.flickr.com/photos/turism/
https://www.flickr.com/photos/varnamoturism/
https://www.flickr.com/photos/49786901@N08/
https://www.flickr.com/photos/132304891@N08
https://plus.google.com/+MalsannaSe


107 

 

År 2017 introducerades "Snap Maps" som gör det möjligt för användare att spåra varandra i 

realtid genom att geotagga snaps på en karta. Snapchat skriver själva att ”vi har byggt ett helt 

nytt sätt att upptäcka världen! Se vad som händer, hitta dina vänner och inspireras till att ge 

dig ut på äventyr.” 

 

Det går att annonsera på denna app och eftersom Snapchat lyfter fram platser och kartor, har 

turistföretag internationellt börjat intressera sig för detta alternativ. Snapchat arbetar för att 

utveckla tjänster för företag som kommer att likna de alternativ som Facebook erbjuder. 

 

Visit Umeå använder Snapchat för att låta s.k. ”agenter” marknadsföra destinationen på det 

sätt som lokalbefolkningen själva upplever det.178 

 

11.7. Pinterest 
Pinterest är en plattform där användare kan ladda upp, organisera och dela med sig av sina 

bilder på digitala anslagstavlor, pinboards. Pinterest har omkring 200 miljoner användare. 

 

Det går att spara och dela bilder som man hittar på olika webbplatser på internet. Det går att 

publicera en knapp på sin webbplats som automatiskt delar webbplatsens innehåll på 

besökarens pinboard på Pinterest. Bilderna kallas för pins. Än så länge kan företag 

kostnadsfritt lägga ut bilder.  

 

Pinterest är en plattform där användare kan ladda upp, organisera och dela med sig av sina 

bilder på digitala anslagstavlor, pinboards. Det går också att spara och dela bilder som de 

hittar på olika webbplatser på internet. Det går att publicera en knapp på sin webbplats som 

automatiskt delar webbplatsens innehåll på besökarens pinboard på Pinterest. Bilderna kallas 

för pins. Än så länge kan företag kostnadsfritt lägga ut bilder.  

 

Några svenska turistaktörer som använder Pinterest är: 

• Skellefteå - https://www.pinterest.se/skeakommun/turism 

• Visit Skåne - https://www.pinterest.se/UpplevSkane/ 

 

11.8. Tumblr 
Tumblr är en plattform för bloggar där man kan publicera texter, bilder, videos, länkar, chat 

och ljud. Man kan följa andra användare och "gilla" och återblogga inlägg på Tumblr.179 

Yahoo äger Tumblr. Visit Sweden har fått internationellt beröm för hur de använder 

Tumblr.180 

 

11.9. Twitter 
Twitter är en s.k. mikroblogg där man skriver meddelanden, tweetar eller tweets, som inte får 

överstiga 280 tecken. Twitter kan du använda till exempelvis: 

• Få nyheter inom branschen 

• Nå potentiella kunder 

• Dela med sig av information och åsikter 

• Kommunicera 

                                                 
178 Se http://www.mynewsdesk.com/se/visitumea/pressreleases/visit-umeaa-oeverlaater-snapchat-till-lokalbefolkningen-

1425561 och http://www.agentsofumea.com/ 
179 https://www.tumblr.com/ 
180 http://www.mynewsdesk.com/se/visitsweden/pressreleases/visitsweden-vinnare-av-globala-smitty-awards-foer-baesta-

anvaendning-av-tumblr-1006205 

https://www.pinterest.se/skeakommun/turism
https://www.pinterest.se/UpplevSkane/
http://www.mynewsdesk.com/se/visitumea/pressreleases/visit-umeaa-oeverlaater-snapchat-till-lokalbefolkningen-1425561
http://www.mynewsdesk.com/se/visitumea/pressreleases/visit-umeaa-oeverlaater-snapchat-till-lokalbefolkningen-1425561
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• Sprida information’ 

• Få information 

 

Man kan prenumerera på andra användares meddelandeflöde, ”att följa”. På Twitter bör man 

ha ett enkelt och tydligt användarnamn som inleds med tecknet @, exempelvis 

@UrbanLaurin.  

 

Ofta använder man en hashtag vilket är symbolen #. Svenska datatermgruppen föredrar ordet 

fyrkantstagg. Man kan söka på dessa hashtaggar vilket medför att det blir lätt att hitta 

information om det man är intresserad av. Man kan också söka på ett användarnamn och se 

vad en person, ett företag eller en organisation har skrivit. Det går också att annonsera på 

Twitter.181 Det finns utmärkta verktyg för att analysera din närvaro på Twitter.182 

 

Företaget Rise Reports gör regelbundna rankningar av hur aktiva turismens aktörer 

internationellt är på Twitter.183 Titta gärna på dessa ledande tweetare inom turism för att få 

inspiration till om du själv kan använda Twitter på ett bra sätt. Det är DMOs som dominerar 

twitter, men en del enskilda företag är också aktiva. Organisationen Adventure Travel Trade 

Association, ATTA, är mycket aktiv på Twitter.184 

 

Intressanta exempel på svenska Twitterkonton som aktörer inom turism har är bl.a.: 

• Visit Sweden – senaste tweet 28 juni 2018. Aktiv och har konton för flera 

exportländer. 

• Halmstad tourism – senaste tweet 29 januari 2018. 

• Malmö Town – senaste tweet 7 mars 2017. 

• Region Västmanland – senaste tweet 4 juli 2018. Mycket aktiv. 

• Visit Östergötland – senaste tweet 7 juli. Tämligen aktiv. 

• Siljan Turism – senaste tweet 14 september 2017. 

• Hälsingland Turism – senaste tweet 29 september 2016. 

• Turistrådet Västsverige – senaste tweet 11 juli 2018. Mycket aktiv. 

• Tourism in Skåne – senaste tweet den 27 april 2018. 

• Wild Sweden – senaste tweet 11 oktober 2017. 

• Sweden by Bike – senaste tweet 12 juli. Mycket aktiv. 

• Fishing-in-Sweden - senaste tweet 25 mars 2018. 

• Jokkmokkguiderna (engelska) – senaste tweet1 juli 2081. Relativt aktiv. 

• Destination Järvsö – senaste tweet 5 juli. Relativt aktiv. 

• Slow Travel Stockholm – senaste tweet 12 juli 2018. Mycket aktiv. 

• Visit Stockholm – senaste tweet 12 juli 2018. Mycket aktiv. 

• Falu Gruva – senaste tweet 15 juni 2018. Relativt aktiv. 

 

Jag har också hittat en handfull turistföretag som länkar till sitt Twitterkonto, men när man 

klickar på det står det att kontot är avstängt på grund av missbruk. Det ger inget vidare 

intryck. 

 

                                                 
181 https://business.twitter.com/en/help/troubleshooting/how-twitter-ads-work.html 
182 https://www.socialmediaexaminer.com/twitter-content-

tools/?utm_source=Newsletter&utm_medium=NewsletterIssue&utm_campaign=New 
183 www.rise.global/touristboards 
184 https://twitter.com/adventuretweets 
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På senare tid har Twitter tappat användare. För min egen del är dock Twitter en fantastisk 

källa för information, inte minst om turism. Konton som är viktiga för min information är: 

• ATTA https://twitter.com/adventuretweets?lang=sv 

• World Travel & Tourism Council https://twitter.com/WTTC?lang=sv 

• UNWTO Publications https://twitter.com/UNWTO_pub?lang=sv 

• UNWTO https://twitter.com/UNWTO?lang=sv 

• SKIFT https://twitter.com/skift?lang=sv 

• Björn Andersson https://twitter.com/RazorBjorn?lang=sv 

 

11.10. Vimeo 
Vimeo är ett forum för att publicera videos. Det finns speciella konton och tjänster för 

företag.185 Några svenska användare inom turism är: 

• Catxalot som arbetar med turism kring ”tång, hav & kärlek.” 

https://vimeo.com/vattenbloggen 

• Svensk Turism - https://vimeo.com/277611097 

• Camping.se - https://vimeo.com/campingse 

 

11.11. WhatsApp 
WhatsApp Messenger är en mobilapplikation där man kan sända meddelanden och även 

bilder, videos och ljudmeddelanden.186 WhatsApp används av en del turistföretag.187 

 

11.12. Weibo 

Sina Weibo, kallas oftast för bara Weibo, är en social nätverkstjänst och mikroblogg med sina 

rötter i Kina. Weibo kan sägas vara en blandning mellan Facebook och Twitter. Den är en av 

världens mest besökta webbplatser och är av stor betydelse i Kina. För den entreprenör som 

riktar sig till den kinesiska marknaden är Weibo viktig. 

 

11.13. WeChat 
WeChat är en kinesisk chat med många funktioner.188 Man har omkrin en miljard användare 

dagligen. Kina som dominerar men WeChat har många användare i hela Asien och 

Australasien. Turism är ett område som växer.189  

 

ClubMed är ett företag som utvcklat speciella tjänster via WeChat.190 I Visit Swedens 

WeChat-kanal i Kina blev en artikel om bilrundturer i Sverige en av de mest lästa, med 10 

000 visningar. Inlägget gav inspiration om rundtursprogram i Skåne, på Västkusten och på 

Höga Kusten. 

 

 

 

                                                 
185 https://vimeo.com/business?v=footer 
186 https://www.whatsapp.com/?lang=sv 
187 https://www.messengerpeople.com/messenger-marketing-whatsapp-and-chatbots-in-tourism/ 
188 https://www.wechat.com/en/ 
189 https://www.tnooz.com/article/attractions-added-to-wechat-ranking-

update/?utm_source=Tnooz+Mailing+List&utm_campaign=49803ccc92-

EMAIL_CAMPAIGN_2018_04_03_COPY_01&utm_medium=email&utm_term=0_c691357c44-49803ccc92-

137532561&mc_cid=49803ccc92&mc_eid=8225ca4d73 
190 www.chinatravelnews.com/article/124318  

https://twitter.com/adventuretweets?lang=sv
https://twitter.com/WTTC?lang=sv
https://twitter.com/UNWTO_pub?lang=sv
https://twitter.com/UNWTO?lang=sv
https://twitter.com/skift?lang=sv
https://vimeo.com/277611097
https://vimeo.com/campingse
http://www.chinatravelnews.com/article/124318
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11.14. Youtube 
Youtube är en videogemenskap, en webbplats med videoklipp som laddas upp av dess 

användare. Det finns över en miljard användare, vilket innebär att man räknar med att 

omkring en tredjedel av användarna på internet finns på Youtube. Det är således en viktig 

kanal. 
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Youtube ger: 

• Möjlighet till diskussioner. 

• Sociala mediefunktioner. 

• Videoannonser där man betalar först när någon tittar på videon. 

 

Studier av den amerikanska och europeiska marknaden visar att nära 80 procent av turisterna 

använder Youtube för att få inspiration inför sin nästa resa, och andelen ökar. Youtube 

utvecklas snabbt som en viktigare källa för turisternas information och beslutsfattande. 

 

På Youtubes webb hittar du information om hur du arbetar med videoannonser. Här finns 

också många framgångsberättelser, där några har med turism att göra.191 Flera företagare jag 

talat med menar att Youtube är särskilt viktigt för fisketurism. Ett av de fiskeföretag som 

arbetar med Youtubue är Fish your Dream.192 Det finns bra information på webben om hur du 

som entreprenör kan använda Youtube.193 

 

Några exempel på turistföretag som finns på Youtube är: 

• Swedish Countryside - www.youtube.com/channel/UC7YWVhoOZD0-

viDAzOFuIkA 

• Fish Your Dream - https://www.youtube.com/channel/UCRScEXLkBKTtW-

BKCxBr8uA 

• Catxcalot. 

www.youtube.com/channel/UCaQWdqrNfEhPl6RjmgzEO3g/featured?view_as=subsc

riber 

  

                                                 
191 https://www.youtube.com/intl/sv_ALL/yt/advertise/ 
192 https://www.youtube.com/channel/UCRScEXLkBKTtW-BKCxBr8uA 
193 https://www.socialmediaexaminer.com/how-to-get-started-with-youtube-

messages/?utm_source=Newsletter&utm_medium=NewsletterIssue&utm_campaign=New och 

https://www.socialmediaexaminer.com/4-influencer-tools-to-find-and-vet-youtube-

influencers/?utm_source=Newsletter&utm_medium=NewsletterIssue&utm_campaign=New 

http://www.youtube.com/channel/UC7YWVhoOZD0-viDAzOFuIkA
http://www.youtube.com/channel/UC7YWVhoOZD0-viDAzOFuIkA
https://www.youtube.com/channel/UCRScEXLkBKTtW-BKCxBr8uA
https://www.youtube.com/channel/UCRScEXLkBKTtW-BKCxBr8uA
https://www.socialmediaexaminer.com/how-to-get-started-with-youtube-messages/?utm_source=Newsletter&utm_medium=NewsletterIssue&utm_campaign=New
https://www.socialmediaexaminer.com/how-to-get-started-with-youtube-messages/?utm_source=Newsletter&utm_medium=NewsletterIssue&utm_campaign=New
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12. Google och andra söktjänster 
En söktjänst är en webbplats som hjälper till att leta efter relevant information på Internet. 

Mängden information på nätet är gigantisk och växer varje dag. Utan dessa söktjänster skulle 

det vara omöjligt att få ordning och reda på informationen. Google är helt dominerande i dag. 

 

12.1. Sökmotor och sökrobot 
Dessa söktjänster använder sökmotorer, kallas även för sökrobotar eller sökmotorrobotar, för 

att upptäcka och presentera relevant information. Ofta kallas söktjänsterna för sökmotorer, 

men Svenska datatermgruppen tycker att det är viktigt att skilja på begreppen. Förvisso är 

sökmotorn en avgörande del av en söktjänst, men en bra söktjänst lägger ned mer resurser på 

att ge bra svar på det du söker efter, än att bara samla in webbsidor åt dig. 

 

12.2. Olika söktjänster 
Först på plan var Altavista som lanserades år 1996 och ägs nu av den tidigare konkurrenten 

Yahoo. I dag är Google, som lanserades 1998, helt dominerande. När man söker information 

på nätet säger man ofta att man Googlar. 95 procent av svenskarna på webben använder 

Google.  

 

Microsoft satsar mycket på att lansera alternativet Bing, men har inte varit särskilt 

framgångsrika. Undantaget är äldre där Bing växer. Riktar du dig till den målgruppen kan 

Bing vara intressant. Men i en del länder är det helt andra söktjänster som dominerar. Vill du 

nå kinesiska kunder så är det deras egen Baidu som gäller. 

 

Det naturliga för dagens turist när hen vill bestämma sig om nästa resa, är att leta upp en 

söktjänst, troligen att googla, för att få information om vad som lockar. Söktjänsten kommer 

upp med massor av sidor, och givetvis är det de första träffarna som man läser först. Ska du 

locka turister till dig så är det viktigt att försöka komma högt upp på ex. Google. Då gäller det 

att arbeta med sökmotoroptimering (SEO). 

 

Det finns massor att läsa på webben om hur du lyckas med söktjänster.194 Google har 

utmärkta webbkurser, många på svenska, för att du ska lära dig hur du når framgång. De 

kallar sin utbildning för Digitalakademin.195 

 

12.3. Algoritmer 
Algoritmer är ett centralt begrepp för sökmotorer. En algoritm är i detta fall en formel med ett 

antal steg som ska genomföras för att behandla data. Sökmotorer bygger algoritmer för att leta 

upp och ranka webbsidor i sökträfflistan, för att presentera de mest relevanta svaren på 

användares frågor överst. 

 

Eftersom Google är ledande så är deras algoritm viktig. Google använder över 200 faktorer i 

sin algoritm för att rangordna webb-sidor, och uppdaterar ständigt sin algoritm. Google och 

andra sökmotorer håller sina algoritmer strikt hemliga. Ett viktigt skäl är att det skulle vara 

lätt att manipulera sökningarna om algoritmernas konstruktion var kända. 

 

Även om algoritmen är hemlig är det viktigt att du ständigt arbetar för att förbättra ditt resultat 

på exempelvis Google. Även om du inte känner till algoritmen eller de uppdateringar som 

                                                 
194 https://blog.hubspot.com/marketing/how-to-do-keyword-research-ht#sm.000q1jbh51efbf2luma1ae1g8z191. Se också 

https://interactivesolutions.se/grunderna-i-seo-sokmotoroptimering/#content 
195 https://learndigital.withgoogle.com/digitalakademin/topic/1 

https://blog.hubspot.com/marketing/how-to-do-keyword-research-ht#sm.000q1jbh51efbf2luma1ae1g8z191
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görs, så kan du göra experiment med din webbsida och annat material, för att lära dig hur du 

ska hamna högre upp i sökmotorns rankning. På webben finns det intressanta analyser av hur 

Googles algoritmer fungerar, vilket du som vill fördjupa dig i hur man kan påverka Google 

har nytta av.196 

 

12.4. Google och turism 
En analys av 45 000 sökningar om turism på Google i USA första halvåret 2018, visar att 

TripAdvisor kom först i listningarna, tätt följd av Expedia, Kayak och Hotels.com. Men de 

stora aktörernas dominans var inte särskilt stor. TripAdvisor stod för 9 procent av 

sökträffarna, Expedia för 8, Kayak för 6 och Hotel.com för 6 procent.  

 

Särskilt för sökningar där det fanns en tydlig geografisk plats angiven, så kom även de små 

aktörerna högt i träffarna. Trots de storas dominans, så finns det således goda möjligheter att 

synas i Googles träfflistor. De turister som har en tydlig fokusering på plats och upplevelse i 

sina sökningar, möter ofta de lokala aktörerna högt i listorna från Google. Det gäller särskilt 

de webbsidor som har intressanta nyheter, foton och videos på sin hemsida. 

 

Det är dock viktigt att ha sina bilder och videos ”geotaggade” eller koordinatsatta, vilket 

innebär att de knyts till en exakt geografisk position. Även artiklar, händelser och personer 

kan geotaggas. Moderna mobiltelefoner kan automatiskt geotagga de bilder man tar. 

Programmet Google Earth kan användas för att visa geotaggat material. 

 

12.5. Det är mobilen som gäller 
Eftersom konsumenterna spenderar mer tid på mobiltelefonerna och mindre på datorer och 

plattor, flyttar Google sitt fokus till ett mobilt innehåll. I slutet av mars införde Google ett nytt 

system för sökning, indexering och rankning av webbplatser, där de som är anpassade för 

mobiltelefoner får en större vikt.  

 

Det innebär att Google till övervägande del använder den mobila versionen av webb-sidan. 

tidigare användes den stationära versionen vid utvärdering av en hemsidas relevans i 

förhållande till en användares fråga. Det innebär att man i sin SEO måste prioritera mobila 

gränssnitt. 

 

Att Google nu prioriterar mobiltelefoner kan betyda en del för en webb-sida. Det är URL-

sidan för mobiltelefoner som Google indexerar. Om du har olika ULR för din hemsida som 

visas på mobilen och den som visas på en dator, så är det versionen för mobilen som Google 

bryr sig om. Webbplatser som är utformade med en enda webbadress för mobil och dator 

behöver inte oroa sig. 

 

När Googles sökrobot ”crawlar”, eller undersöker, webbsidorna så är det de mobilanpassade 

sidorna som prioriteras. Efter denna crawling avgör roboten om innehållet på webb-sidan är 

värd att indexera, visa publikt, eller inte. Det är en fördel om din hemsida för mobiler är 

snabb, även om snabbheten påverkar indexeringen endast i mindre utsträckning. 

 

                                                 
196 https://backlinko.com/google-ranking-factors och https://neilpatel.com/blog/google-algorithm-

change/?utm_source=email&utm_medium=email&utm_campaign=email 

https://backlinko.com/google-ranking-factors
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13. Sökmotoroptimering (SEO) 
Sökmotoroptimering handlar om att påverka så att din webbsida kommer högt upp i 

söktjänsten. Det finns många sätt att arbeta så att den som söker information om den turism 

som du erbjuder, i bästa fall får möta dig överst eller i alla fall på Googles första sida. 

 

Du behöver hela tiden arbeta med att identifiera rätt sökord, lära dig av erfarenheterna och 

förbättra placeringarna på dina sökord. Konkurrensen om synlighet på webben blir allt tuffare 

och syns du inte bland de övre sökresultaten kommer få kunder att hitta dig. Det är viktigt att 

du förstår vad Google gillar hos dig, vad som gör att du kommer högt i deras sökningar. Du 

måste göra det lätt för sökmotorn att förstå innehållet på din sida.  

 

Det handlar inte bara om hur relevant innehållet är på din sida utan även om bl.a. hur din 

webbplats tekniskt sett är uppbyggt, vilken struktur den har, vilka länkar du har och vilka 

sidor som länkar till dig. Google väger samman allt detta och bedömer hur viktig din sida är i 

jämförelse med andra. Google ogillar webbsidor som tar lång tid att ladda och sådana kommer 

längre ned i listningen. 

 

Det finns många sökmotoroptimeringsverktyg som du kan använda för att göra en SEO-

analys, en analys av hur bra du är på att komma högt i träfflistan på den som Googlar dig. Ett 

verktyg som ofta används är Screaming Frog (www.screamingfrog.co.uk/seo-spider). Ett 

alternativ är Portent (www.portent.com/serp-preview-tool). 

 

13.1. Att vara populär 

Det finns många sätt att arbeta med sökmotoroptimering. Men vad du än gör så kom ihåg att 

en sak är viktigare än allt annat, och det är att vara populär. Givetvis vill Google ranka 

webbsidor som är populära, som många älskar att läsa och följa. Att lyckas med det är ju vad 

som i sin tur gör Google så populär. Om Google listade sidor som folk inte gillar, skulle inte 

Google överleva särskilt länge. 

 

Google arbetar intensivt för att ta reda på vad deras besökare gillar, för att därefter lista just de 

sida som besökarna vill ha. Därför är det extra viktigt att du förstår dina kunder, att du har en 

dialog med dem och presenterar precis den information dom vill ha på nätet. Det gör dig 

populär, vilket Google märker och lyfter fram dig längre upp i sina listningar. 

 

Ett sätt att bli populär är att stimulera folks nyfikenhet. Det kan du göra på många sätt. Gör 

gärna försök med din metatitel. Låt oss anta att du arbetar med landsbygdsturism och vet att 

dina kunder tycker att det är viktigt med social hållbarhet. Gör ett försök att skriva ”10 sätt att 

stötta landsbygden (#4 överraskar dig)”. Givetvis måste då nummer 4 vara något som 

förvånar och öppnar folks ögon. Du kan räkna med att en sådan text väcker intresse. 

 

Det räcker inte med att det är många som klickar på din webbsida för att bli populär hos 

Google. Om en stor del av dem som besöker din sida snabbt klickar sig tillbaka till Googles 

söksida, så kommer det att försämra din rankning. Du måste få besökarna att stanna kvar, 

vilket de gör om du ger dem precis den information de letar efter. 

 

Ett bra sätt att engagera dina besökare är att ställa en fråga till dem, direkt när de besöker din 

sida. En lämplig fråga är ”har du tips på hur jag kan göra min sida bättre?” Troligen kommer 

du att få många goda idéer från dina besökare. De flesta uppskattar att du vill lyssna till som. 

http://www.screamingfrog.co.uk/seo-spider
http://www.portent.com/serp-preview-tool
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Ett bra verktyg för att ställa sådana frågor på din webb är Qualaroo.197 Du kan också välja 

detta verktyg för att ställa en fråga om varför folk besöker just din webbsida. 

 

Googla runt och titta på andra sidor, får att få idéer om hur du kan väcka besökarnas 

nyfikenhet. Det räcker som sagt inte med traditionell SEO utan du måste arbeta för att bli 

populärare än vad dina konkurrenter är.  

 

13.2. Googla och se din rankning 

En bra början är att googla på de ord, de fraser, som passar bra in på de upplevelser som du 

erbjuder och där ditt företag borde komma högt i synlighet. Riktar du dig till svenska kunder 

så sök på svenska fraser. Riktar du dig till en internationell marknad så bör du söka även efter 

engelska fraser eller fraser på det språk som talas i det land som du riktar dig till. Sök både 

allmänna fraser som ”vandringsturism” och mer specifik som ”vandringsturism Dalarna”.  

 

Se vilka företag som kommer högt upp i träfflistan och jämför med var ditt företag hamnar. 

Fundera över vad du kan göra för att komma högre i listan. Var noga med att Googla i det 

som kallas inkognitoläge (ctrl+N) eller använd Explorers inkognitofönster. Annars kommer 

din egen sökhistorik att påverka sökresultaten. 

 

Kommer din sida lågt i rankningen så är det läge att fundera på om du har ett tillräckligt 

tydligt innehåll som är nischat, unikt och relevant, i jämförelse med den sökfras som det är 

naturligt att använda när man letar efter dina produkter. Jämför med de sidor som kommer 

högt upp. Har de bättre bilder, mer lockande videos, mer precis text eller har de ett varumärke 

som redan är känt? Kanske det istället handlar om att de har en bättre webbdesign? Fundera 

över vad du ser och tänkt efter hur du kan utveckla din webbsida. 

 

Vi har upprepade gånger lyft vikten av att vara unik på din webbsida och olika digitala 

plattformar. Det är bra att lära sig av andra, att jämföra sig med andra, för att första vad som 

fungerar. Googla och fundera. 

 

Turistrådet Västsverige ger ett illustrerande exempel: ”Du ska publicera en artikel om 

Västsveriges 10 bästa badplatser. Börja då med att leta efter en ny infallsvinkel genom att titta 

på de webbplatser som rankas högt på sökfrasen ’badplatser Västsverige’. Fundera på varför 

de ligger högt upp. Beror det på textproduktionen och bilderna, ett starkt varumärke, 

högkvalitativ webbdesign, eller har en välproducerad video fått en central roll? När du jämför 

tre-fyra webbplatser hittar du förhoppningsvis ett mönster. Försök därefter vinkla och anpassa 

så att det stämmer överens med just din verksamhet. Tänk alltid nyskapande.”198 

 

13.3. Relevant webbsida 

En söktjänst arbetar genom att en sökmotor går igenom miljontals webbsidor, tester, bilder, 

filmer etc., för att leta rätt på vad du söker efter. Sökmotorn undersöker, eller ”crawlar” som 

man ofta säger, innehållet på allt den finner. Ju mer rätt och relevant din webbsida är 

utformad, desto större är sannolikheten att du hamnar högt i listningen så att den som söker 

information möter just dig och ditt företag. Ju högre kvalitet din hemsida har, desto större 

sannolikhet att du rankas högt. 

 

Viktigt är att din webbsida är: 

                                                 
197 https://qualaroo.com/home 
198 https://www.vastsverige.com/globalassets/turistradet-vastsverige/pdf/digital-narvaro/turistradet-vastsveriges-seo-guide-

3.3.pdf 
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• Relevant - uppdatera regelbundet och använd samma ord som de som söker för att hitta din 

produkt eller tjänst. 

• Lättläst - använd inte bilder som rubriker. 

• Trovärdig - om en annan webbplats länkar till din sida så länka gärna tillbaka till den. Det 

ökar din trovärdighet. 

• Ärlig – försök inte att använda sökord eller länkar som dina besökare inte ser, för att lura 

sökmotorerna. Det var vanligt tidigare men upptäcks nu. 

• Välbyggd - om det är lätt för människor att navigera på din sida, kommer Google att gilla 

det. Se till att länkarna till dina undersidor är logiskt namngivna. Minimera tillägg som 

automatisk uppspelning av videor eller popup-fönster som frågar efter e-postadresser. 

• Utan misstag - som de flesta människor gillar Google inte stavningsfel eller länkar som inte 

fungerar. 

• Optimerad för mobilen - webbplatser som är mobilvänliga belönas. 

 

Det är viktigt att skapa ett intressant och engagerande innehåll på din hemsida. De som söker 

på nätet vill ha något som är trovärdigt och som erbjuder ett nyhetsvärde. Google tar hänsyn 

till sådant i sina listningar. 

 

Vikten av att ha bra länkar verkar öka för att lyckas på Google. Att få media att skriva om dig, 

särskilt internationell media, är ett stort plus. Det är också bra om du blir omskriven i viktiga 

bloggar och får positiva kommentarer av de som kallas för influencers. Sådana länkar skickar 

signaler till Google att du är intressant och värd att komma högt upp. 

 

Även om det kan vara lockande med mycket text på en webb-sida, så är det ofta lättare att ta 

till sig informationen om man arbetar med ett strukturerat innehåll i form av listor. Inom 

turismen verkar det vara särskilt vanligt med sådana listor, gärna med punkter, s.k. ”bullet-

points”. Turisterna vill ha många och överskådliga detaljer och beskrivningar. eftersom de 

ofta jämför många alternativ.  

 

Relevanta texter och illustrationer är särskilt viktiga för turismens webb-sidor i jämförelse 

med andra näringar. Man talar om att en bra hemsida ska vara holistisk, erbjuda en helhet som 

ger tydliga svar på de frågor som besökaren har. Sådana sidor kommer högt i Googles 

listningar. 

 

13.4. Att bli crawlad 

Uppgiften för en sökmotor är som sagt att ”crawla”, att undersöka, innehållet på digitala 

plattformar. Som Turistrådet Västsverige framhåller att ”sökmotorroboten hittar till nytt 

innehåll via länkar. Hemsidor som är enkla att crawla och vars innehåll är högkvalitativt 

rankas högt och på så sätt får hemsidan mer trafik.”  

 

Vidare konstateras att ”sökmotorer gillar hemsidor där innehållet är enkelt att crawla. För att 

förenkla crawlingen för en sökmotorrobot skapar man en tydlig länkstruktur så att roboten 

enkelt kan ta sig ner djupare i trädstrukturen för att hitta till nytt innehåll.”  

 

De illustrerar med ett exempel från vastsverige.com. Länkstrukturen ser ut som följer: 

• Startsida www.vastsverige.com 

• Destinationssida www.vastsverige.com/bohuslan 

•  Portalsida www.vastsverige.com/bohuslan/batluffa 

• Artikel www.vastsverige.com/bohuslan/batluffa/planera-din-batluff/  

 

http://www.vastsverige.com/
http://www.vastsverige.com/bohuslan
http://www.vastsverige.com/bohuslan/batluffa
http://www.vastsverige.com/bohuslan/batluffa/planera-din-batluff/
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Turistrådet konstaterar vidare att ”notera att varje sida har en länk som guidar roboten längre 

ner i trädstrukturen. På så sätt blir crawling-upplevelsen för sökmotorroboten tydlig och 

logisk istället för att den hoppar runt för mycket mellan olika trädstrukturer. Men det är inte 

dåligt att länka mellan olika trädstrukturer så länge målsidan är relevant.”199 

 

13.5. Att bli indexerad 

Sedan sökmotorn gjort sin undersökning på webben, avgör den vilka innehåll som är värda att 

indexera, vilket innebär att informationen visas publikt som ett sökresultat. Den avgör om 

innehållet är värt att “indexera” (att visas publikt som ett sökresultat). 

 

För att få din hemsida att komma med när man Googlar så har vi redan konstaterat att din sida 

måste vara relevant och så unik som möjligt. Den måste ha ett värdeskapande innehåll. Men 

det räcker inte, utan sökmotorn måste hitta till innehållet, din sida. 

 

Turistrådet Västsverige ger följande råd. ”Se därför alltid till att länka till den nypublicerade 

sidan från en sida som du vet är indexerad, till exempel från din startsida eller via menyn eller 

sidfoten. Det kan ta ett par timmar upp till flera veckor att få sidan indexerad.” 

 

För att ta reda på om sidan kommit med i indexet kan man skriva in följande rad på Google: 

site: vastsverige.com/sida_som_jag_vill_ska_bli_indexerad  

 

I sin digitala guide skriver Turistrådet att ”om sidan visas som ett sökresultat har den blivit 

indexerad. Om den inte visas beror det antingen på att sökmotorroboten har svårt att hitta till 

den specifika sidan eller att innehållet inte är tillräckligt unikt. Förmodligen beror felet på att 

sökmotorroboten inte hittar till sidan. Testa därför att internlänka till sidan från en indexerad 

sida, så bör sidan dyka upp inom ett par dagar i indexet.” 

 

13.6. Metatitel (Title tag) 

När man arbetar med att optimera sin synlighet på en söktjänst så är begreppen metatitel och 

metabeskrivning viktiga. Metatitel är den text, som hjälper söktjänster att förstå den 

information du lagt upp på din webbsida. Metatiteln är den rubrik som syns i listan över 

resultat från söktjänsten.  

 

Metatiteln får vara högst 70 tecken lång och ska locka besökaren att klicka in sig på din 

hemsida. En del experter menar att de maximalt ska vara 60 tecken. I praktiken innebär det att 

det bästa är om du klarar dig med några få ord, helst två till tre som är verkligen talande. 

 

En bra metatitel medför att just din sida blir mer sökbar. För att lyckas bra ska du välja en 

beskrivande titel. För att komma högt i rankningen behöver du ha beskrivande, relevanta och 

viktiga ord i beskrivningen. Tänk på de ord och fraser som det är troligt att din potentielle 

turist söker på. 

 

I den digitala guiden konstaterar Turistrådet Västsverige att ”det är viktigt att metatiteln 

innehåller det viktigaste sökordet som du vill ranka på. För högst effekt får den gärna vara 

identisk eller snarlik rubriken inne på sidan. Att skapa en riktigt bra metatitel är en vetenskap i 

sig självt. Den ska vara sökordsoptimerad, tydlig, problemlösande, kreativ och samtidigt vara 

en uppmaning till en handling.” 

                                                 
199 https://www.vastsverige.com/globalassets/turistradet-vastsverige/pdf/digital-narvaro/turistradet-vastsveriges-seo-guide-

3.3.pdf 



118 

 

 

Det handlar om att du måste välja relevanta nyckelord, precis de ord som dina potentiella 

kunder letar efter. Du ska helst inte använda mer än 60 tecken och arbetar du med att förstå 

vad dina kunder söker efter så kommer du att lyckas mycket bättre med din metatitel. 

Surfa och låt dig inspireras av andra hemsidors metabeskrivningar.  

 

13.7.. Metabeskrivning 

Metabeskrivningen är den text du har under metatiteln. Metabeskrivningen får vara högst 300 

tecken lång. Är den längre klipps den ofta av mitt i meningen. En bra metabeskrivning är en 

lockande kort text om vad din blivande kund kan förvänta sig att få hos dig. Men 

beskrivningen ska också göra att Google ger en bra sammanfattning av vad du erbjuder 

turisterna.  

 

Skriv en text som ger bra information och som väcker turisternas intresse. Här handlar det 

verkligen om kvalitet och inte kvantitet. Även om du får använda 300 tecken, visar 

erfarenheterna att det är bäst att inte använda mer än 155 tecken. Från maj 2018 

rekommenderar Google att man max ska använda 160 tecken. Använd ett eller två nyckelord, 

men upprepa inte dessa. 

 

Det är viktigt att din webbsida är unik och inte liknar andras. Tycker söktjänsten att det finns 

flera sidor som liknar varandra, struntar den ofta i att ta med alla. Och för att bli unik är det 

extra viktigt att vara unik på just metatitel och metabeskrivning. Använd verktygen för 

sökmotoroptimering och jämför resultaten från olika sidor. 

 

13.8. Tecken och pixlar 
Nu räcker det inte med att tänka på tecken vad gäller Google. Du behöver också tänka på 

pixlar. En pixel eller bildpunkt är den minsta delen av en rastergrafik som används för att visa 

text och bilder på en skärm.  

 

Från maj 2018 tar Google inte bara hänsyn till antalet tecken utan även till pixlar. Din 

metatitel är begränsad till 600 pixlar. Rent praktiskt innebär detta att bokstaven W tar mer 

plats än vad bokstaven i gör. Överstiger du 600 pixlar kommer resterande text att synas med 

”….” på Googles söksida. Risken är då stor att besökaren missar lockande information och 

klickar sig vidare till en sida där texten inte avbryts av punkter. 

 

13.9. Bildsökning 

Google arbetar också med bildsökning och det är viktigt att du även optimerar dina foton och 

videos så att du lockar Google. Det kan vara illustrationer som du har på din webbsida eller 

blogg. Men även videos på YouTube kan indexeras av Google så att de kommer med i 

sökresultaten. 

 

Det är viktigt att lägga till rätt nyckelord, sökord, i ditt bild- eller videofilnamn så att du 

kommer högt i Googles bild- och videosökningar. Använd ord som du tror att dina potentiella 

gäster söker efter på nätet, som riktade sökord till dina bilder och videos. Se till att du lyfter 

fram ditt varumärkesnamn tydligt. 

 

13.10. Geotaggning 

Geotaggning eller geotagging är att koppla en geografisk position till något, en bild, video, 

text, en händelse eller personer. De kan få koordinater och visas på en karta på nätet. Dagens 
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mobiltelefoner har inbyggd kamera och GPS, och kan automatiskt koordinatsätta, geotagga, 

bilden. Med Google Earth kan man visa geotaggade illustrationer. Även det bidrar till att bli 

hittad på Google. 

 

13.11. Annonserna allt viktigare 
Sökmotoroptimering (SEO) har hittills varit den billigaste kanalen för att locka besökare till 

din webbplats. Men nu är det betydligt svårare att arbeta med SEO, eftersom den organiska 

trafiken minskar kraftigt. Öppnar du din webbläsare och letar efter något, så kommer du 

sannolikt att hitta ett flertal annonser överst innan du ser SEO-länkar.  

 

I dag kan du inte lita på organisk sökmotoroptimering för att se till att ditt varumärke hamnar 

överst när en potentiell kund letar efter de produkter som du kan erbjuda. Annonserna blir allt 

viktigare för att få trafik till din hemsida. I dag talar man inte bara om SEO, utan även om 

SEM (search engine marketing), sökmotormarknadsföring, liksom SEA (search engine 

advertiseing), sökmotorannonsering. 

 

Denna utveckling medför att det blivit än viktigare att förstå dina kunder, för att kunna 

optimera din annonsering på webben. När konkurrensen ökar på grund av allt fler annonser på 

nätet, är det viktigt att din annons når precis de turister som vill ha det du erbjuder. Det blir 

också viktigare att du finns på de kanaler på webben som turisterna ser när de vill boka sina 

resor och upplevelser.  

 

Även om de stora som Booking.com och Expedia dominerar sökresultatsidorna, behöver 

entreprenörerna inte ge upp. Det går att komma högt i listningarna även om man inte har råd 

med en massa annonser. Det gäller särskilt dig som har din verksamhet på en geografiskt 

tydlig plats som är lätt att hitta. Då är det lättare att komma högt i Googles listningar. 

 

De stora aktörerna som Booking och Expedia lägger ned flera miljarder dollar på 

marknadsföring, till stor del på Google AdWords. Det är givetvis en tuff utmaning för mindre 

aktörer att konkurrera och synas via att betala för att komma högt i listningen på Google.  

 

Det är väldigt lätt att förlora pengar med betald sökning, att betala för att synas i den digitala 

trafiken. För att komma högt upp i Googles sökning så behöver du ha en djup information om 

ditt företag, dina kunder, dina produkter och ditt varumärke. Du måste vara tydlig i ditt 

budskap för att annonsering på sociala media ska vara lönsamt.  

 

Intressant är att Google gör det lättare att segmentera sina annonser med hjälp av filter som 

ålder, kön och om de är intresserad av det du erbjuder. Det finns också möjlighet att rikta 

annonser till "look-alikes" - personer som delar egenskaper med din befintliga kundbas, dina 

personas. 

 

13.12. Engagera dina följare 
Har du många som följer dig på sociala media och har du en nära dialog med dom, kan du 

fundera över om det är lämpligt att be om deras hjälp för att hamna högre upp på Googles 

listningar. 

 

Låt oss anta att det relevanta sökordet för din turistverksamhet är fiske. Vi antar vidare att du 

hamnar på plats tio i Googles listning. Då kan dina engagerade kunder hjälpa till att du 

kommer högre.  
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Det kan man göra genom att be dem om att först klicka på det företag som hamnar övers på 

listan. Så fort det företagets sida har laddats upp klickar man på pilen för bakåt för att komma 

tillbaka till Googles sida med listningar. Därefter gäller det att få dina följare att klicka på just 

din sida. Kan du få något hundratal att göra det, kommer du troligen att snabbt märka att du 

hamnar högre upp på Googles lista. 

 

Men givetvis är detta en känslig metod. Det måste handla om att dina följare verkligen gillar 

din verksamhet och tycker att den är värd att hamna högt. Det hela måste vara trovärdigt. Om 

du får en massa av dina vänner att agera på detta sätt, så kommer Google med stor sannolikhet 

att avslöja dig och placera dig långt bak på sin lista. Det handlar om att få många att klicka på 

din sida, men det måste vara relevanta och inte konstruerade klick.  
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14. Google för bättre affärer 
Google är inte bara en fantastisk söktjänst utan har också flera kommersiella tjänster. Att 

använda sig av Googles många möjligheter borde vara en självklarhet för en entreprenör inom 

turismen. 

 

Låt mig ge en personlig erfarenhet. På väg från stugan vid Galvsjön hem till Froghult, tog vi 

vägen över Sigtuna. Det var dags för lunch och vi var sugna på sushi. Jag Googlade på sushi 

och Sigtuna. Överst på söksidan dyker det upp en karta med tre sushirestauranger. En av dem 

hade 1 recension med 4.0 i betyg. En annan hade 22 recensioner med 3,4 i betyg. Den tredje, 

UM Thai & Sushi hade 103 recensioner med betyget 4.1. Givetvis valde vi UM och maten var 

utmärkt. 

 

14.1. Google och turismen 
Utan tvekan är Google en central aktör för turismens affärer. Google har stora ambitioner att 

vara ledande vad gäller personliga kontakter mellan turismens entreprenörer och turisterna. 

Mer utvecklade tjänster för turismens entreprenörer är på gång. Google vill bli den ledande 

mötesplatsen mellan turister och turismens entreprenörer.200 Det finns mycket intressant 

information om Google och turism på nätet.201 

 

Google slår fast att ”we set out to help partners understand travel expectations and deliver 

automated, connected, and personalized experiences at scale—and measure effectiveness. 

We’re also continuing to expand our partnerships to ensure we have the comprehensive 

information consumers have come to expect from Google. Plus, we’re stitching together the 

many pieces of trip planning so it’s easy for users to save, revisit, and share their plans. This 

allows travelers to pick up where they left off, efficiently finish tasks, and progress to the next 

step intuitively. In short, we’re making the travel search experience on Google the best it can 

be.”202 

 

Google har nyligen gjort en studie om varför folk behöver veta innan de beslutar sig för att 

resa. En slutsats är att idag kan människor förbereda sig för alla aspekter inför en stor eller 

liten upplevelse. Det är också precis vad de gör. Oavsett om de tar semester jorden runt eller 

äter på ett kafé i grannskapet, så har människor en låg tolerans för överraskningar.  

 

14.1.1. Skapa spänning 

Studien har gjorts genom att undersöka söktrender och tala med konsumenter. Google hittar 

tre motiv för turisterna, och menar att turistföretagarna bör studera dessa data för att förstå hur 

de kan stärka sitt varumärke och ge kunderna det värde de vill ha.203 

 

Det första motivet är att skapa en gnista eller spänning (spark) inför en kommande upplevelse. 

Tidigt i planeringen vill många se vad den upplevelse de söker kan innebära. Denna första 

                                                 
200 På denna länk finns ett intressant samtal med Googles ansvarige för turism. 

https://www.youtube.com/watch?v=p24wxGH0B0Y 
201 Se ex. https://www.tourismtribe.com/google-hub/ 
202 https://www.thinkwithgoogle.com/consumer-insights/age-of-assistance-travel-

marketing/?utm_medium=social&utm_campaign=thinkwithgoogle&utm_source=twitter&utm_content=age-of-assistance-

travel-marketing 
203 https://www.thinkwithgoogle.com/feature/search-

insights/?mkt_tok=eyJpIjoiTVRRMlkyVXpZVE0yTlRBNCIsInQiOiJyNWZrS25FdTZ0c0JVNG90S0ZcL2tmZnY1S0I2dG

VLaVwvTUI2ZVNaMFFWS3VkbWlNZVlEbER0TTJXRHRTRjNLZzhcL2Q1eCtBdW5TQnlLVFwvUXdmRndNWGNM

MTNSTzZYZkM3MDVHdzBXdnNsOE42QkJnak1cLzNIdzg0dzArRkR2SVphIn0%3D#/?utm_source=newsletter&utm_ca

mpaign=20180719-twg-US-A-Search-alert&utm_team=twg-us&utm_medium=email-d 
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smygtitt på webben stimulerar deras spänning, iver, inför resan. Detta beteende sticker ut i 

sökbeteendet. Till exempel har Google sett en tillväxt på över 55 procent i mobila sökningar 

efter ”menus” under de senaste tvår åren. Förväntan byggs därefter upp när folk fortsätter att 

söka på Google och upptäcker mer om sin kommande upplevelse. 

 

14.1.2. Förtroende 

Det andra motivet handlar om att man vill utveckla ett förtroende innan man reser till en 

destination. Människor känner ett behov av att förbereda sig för varje detalj inför deras 

upplevelse, från att utforska kartor till att få öppettider bekräftade. Google tycker att det är 

värt att reflektera över vad det innebär att mobila sökningar efter "väntetider" har ökat med 

120 procent under de senaste två åren. Kundens sökande efter dessa mindre detaljer lindrar 

deras stress och ger dem ett förtroende inför deras resa till en upplevelse. 

 

14.1.3. Budget 

Det tredje motivet är att kunden vill få ut det mesta av sin budget. Ingen gillar att bli 

överraskad av en oväntad kostnad. Man vill kunna beräkna och känna sig säker på vart varje 

krona går. Under de senaste två åren har mobila sökningar efter om man förväntas ge dricks 

ökat med över 70 procent. Men det handlar inte bara om att spara pengar. Människor vill 

känna sig säkra på att de får det största utbytet av sina pengar. 

 

14.1.4. Effekter för marknadsföring 

Google menar att dessa resultat medför tre effekter för dig som marknadsför turism. För det 

första är det viktigt att förstå kundernas signaler om sina avsikter. Oavsett om det handlar om 

att bli exalterad, bygga ett förtroende eller hantera sina pengar, använder folk sina sökningar 

på Google för att skapa och värdera de beslut de fattar. För att försäkra dig om att du ska bli 

ett av deras alternativ är det viktigt att du är uppmärksam på avsikten bakom deras sökningar 

och att du anpassar dina budskap efter detta. 

 

För det andra behöver du utveckla användbara verktyg. Människor är beroende av webben för 

att planera sin bösta möjliga upplevelse. Se till att hjälpa kunderna med verktyg som 

tillgodoser de upplevelser som de letar efter. Du kan hjälpa människor att förstå alla 

möjligheter, funktioner och bekvämligheter du erbjuder. Du kan hjälpa kunderna genom att 

föra en dialog med dem innan de bokar. Du kan också hjälpa dem med hur de reser för att 

komma till dig. 

 

För det tredje är det viktigt att du gör din hemläxa, att du undersöker vad dina potentiella 

kunder vill ha. För att få sitt varumärke högt i Googles sökningar, så är det viktigt att förstå de 

oväntade sätten folk ofta söker på. Med verktyget ”trends” kan man med hjälp av olika sökord 

förstå om vad och när folk söker på Google.204 Du kan söka på olika länder. 

 

14.2. The Google Knowledge Graph 
Googles The Knowledge Graph består av en stor samling av människor, platser och saker i 

världen, med information om hur de är kopplade till varandra. Med den här tekniken kan 

Google ge dig bästa möjliga svar och hjälpa till att få en snabb start på din upptäcktsfärd.  

 

Google menar att de med detta verktyg går från att vara en ”informationsmotor” till att bli en 

”kunskapsmotor”.205 Google bygger helt enkelt en enorm databas över kunskap. Det stämmer 

                                                 
204 https://trends.google.com/trends/?geo=SE 
205 https://www.youtube.com/watch?v=mmQl6VGvX-c 
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väl överens med att ”Google´s mission is to organize the world´s information and make it 

universally accessible and useful.” 

 

The Knowledge Graph kan du se när du söker på Google genom det som kallas för The 

Knowledge Panel, som är en ruta du ibland finner till höger om sökresultaten. Informationen i 

den rutan hjälper kunderna att hitta information, men påverkar också ditt resultat i Googles 

listning. Här står kort information om ditt företag. Ofta står det även vilka andra sökord de 

som sökt på ett visst ord har sökt efter. 

 

Om du kommer med i denna ruta eller inte beror helt på hur värdefull Google bedömer att din 

information på webben är. Du kan påverka det genom att ha en bra webbsida och genom att 

arbeta aktivt för att synas på webben, inte minst på Google. Däremot kan du inte betala för att 

synas i denna ruta.206 Att komma med i the Knowledge Panel förbättrar placeringen i Googles 

listning. 

 

Det bästa sättet att få nytta av detta verktyg är att hjälpa Google att förstå din webbsida, 

främst om vad du och ditt företag arbetar med. Det finns goda tips på nätet hur du ska arbeta 

med optimering av att finnas på The Knowledge Graph.207 

 

14.3. Google my Business 
Google My Business (ofta förkortat till GMB) är gratis och du kan se det som ett skyltfönster 

där du informerar om ditt företag och dina produkter, för att få bättre kontakt med potentiella 

kunder.208 Det går snabbt och enkelt att registrera ditt företag på GMB. Tidigare tog det flera 

dagar att bli bekräftad av Google, men nu tar det bara några sekunder genom att ta emot en 

kod via ett sms. 

 

Du kan lägga in ditt företags fysiska destination, öppettider och telefonnummer samt andra 

nödvändiga uppgifter som dina kunder behöver. Det förbättrar dessutom dina möjligheter att 

ranka bättre på lokala sökningar om du kopplar GMB till din webbsida. Lockande foton och 

videos är lämpliga att lägga upp på din GMB. 

 

Med GMB syns på söksidans hägra del med bild, recensioner m.m. Du kan bestämma vilka 

bilder som syns. Här finns också vägbeskrivning med Google Maps. Det händer att Google på 

egen hand lägger upp ett företag och då har du möjlighet att i efterskott ta kontroll över det 

kontot. 

 

Det är också viktigt att du ständigt uppdaterar din information. GMB kan också användas rö 

att inspirera kunder och ge dem information med dina senaste nyheter, erbjudanden etc. 

Kanske viktigast av allt är att du med GMB kan föra en dialog med dina kunder. De kan 

nämligen skriva omdömen om dig, både positiva och negativa.  

 

Se dessa recensioner som ett samtal där du kan utveckla en positiv dialog med kunden. Det är 

viktigt att du håller dig uppdaterad och ger en positiv återkoppling oberoende av om du får 

positiv eller negativ kritik. Uppmuntra dina kunder att bedöma dig på Google. Många positiva 

recensioner påverkar hur du rankas av Google, inte minst på Google Maps och Google Trips. 

                                                 
206 https://support.google.com/business/answer/6331288?hl=en 
207 https://neilpatel.com/blog/the-beginners-guide-to-the-googles-knowledge-graph/ och https://moz.com/ugc/the-future-of-

search-search-is-the-future 
208 https://www.google.se/intl/sv/business/?gmbsrc=se-sv-ha-se-z-gmb-s-z-h~bk-46163944943-

c&ppsrc=GMBS0&utm_campaign=se-sv-ha-se-z-gmb-s-z-h~bk-46163944943-c&utm_source=gmb&utm_medium=ha 

https://support.google.com/business/answer/6331288?hl=en
https://neilpatel.com/blog/the-beginners-guide-to-the-googles-knowledge-graph/
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Genom GMB får du även möjligheter till insikter om hur bra ditt företag fungerar i den 

digitala världen. Du får reda på hur dina kunder använder dina företagsuppgifter, hur dom 

hittade dig, varifrån de kommer m.m. Genom att analysera denna information kan du se hur 

du ligger till och få idéer om hur ditt företag ska kunna skilja sig från mängden och synas mer. 

 

Turistrådet Västsverige har ett intressant webinar om Google my Business med många goda 

råd. Du kan se det på webben, ca. 35 minuter in på inspelningen.209 

 

14.4. Google Ads (tidigare Google AdWords) 
Vi har redan konstaterat att det nu är viktigare att annonsera på Google, eftersom de organiska 

resultaten minskar i betydelse. Genom att annonsera kan du hitta fler kunder och få fler 

besökare till din webbplats. På så sätt kan du öka din försäljning. Som företagare kan du rikta 

in dina annonser till allt från hela världen till den plats du är verksam på. Du kan rikta din 

annons till väldefinierade grupper, just de personer som du vill ha som kunder i ditt företag. 

 

Konkurrensen är dock stor bland annonsörerna. År 2010 omsatte Google 28,24 miljarder 

dollar på annonser. År 2017 hade den siffran stigit till 95,38 miljarder dollar och ökningen av 

annonsering på Google har ökat kraftigt under år 2018. 

 

Google har mycket lättfattlig information om hur du annonserar, vad det kostar etc.210 Det 

kostar inget när du registrerar dig för Google Ads, utan det är först när någon klickar på din 

annons för att besöka din webbplats eller ringa dig som du behöver betala. Sommaren 2018 

införde Google strömlinjeformade annonser för hotell i en ny plattform för Google Ads.211 

 

14.5. Google Maps 
Google Maps är en gratis tjänst med kartor och satellitfoton som täcker nästen hela världen. 

Med Google Maps får man inte bara exakta kartor utan också en mängd information om vad 

som finns på den plats man är, allt från kommunal service till restauranger. Via Google My 

Business visas ditt företag på kartan.  

 

Google Maps kan också visa platser som är anpassade för funktionshindrade. Det går även att 

boka en restaurang via Google Maps, men den tjänsten finns än så länge bara i USA. 

 

14.6. Google Trips 
Google Trip är en gratis app för smarta mobiler och fungerar både som reseplanerare och 

guide.212 Den håller koll på dina flygbiljetter, hotellbokningar, hyrd bil etc. Alla biljetter och 

bokningsbekräftelser samlas i en överskådlig resekalender. Här finns också information om 

sjukvård, försäkring och andra nödsituationer som kan uppstå. Allting kan laddas ned vilket 

innebär att appen även fungerar när det inte finns någon täckning. 

 

Appen har också egna guider för över 200 städer världen runt, och dessa guider utvecklas 

ständigt och kommer att täcka fler platser. Givetvis får användaren personliga råd som styrs 

av vad denna har sökt på Google tidigare. Google har ju koll på allas sökhistorik. Google Trip 

                                                 
209 https://www.youtube.com/watch?v=Rodiwft8DGA&feature=youtu.be 
210 https://ads.google.com/intl/sv_se/home/ 
211 https://www.phocuswire.com/Google-new-hotel-ads?utm_source=eNL&utm_medium=email&utm_campaign=Daily 
212 https://get.google.com/trips 

https://www.youtube.com/watch?v=Rodiwft8DGA&feature=youtu.be
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listar allt som tänkas kan, från muséer till restauranger och konserter. Det finns olika flikar för 

vad man kan tänkas vilja göra på resmålet.  

 

För många destinationer finns speciella guider, som litterära London eller tre intensiva dygn i 

Paris. Allt är kopplat till GoogleMaps vilket gör det lätt att hitta dit man ska. Google Trips 

håller inte bara koll på hur lång din resa är utan kan även ge dig massor med specialtips, 

exempelvis om vad som är lämpligt att göra om du reser med barn. 

 

Med denna app får Google unik information om användarna, för det är ju inte hemligt vad 

man gör. Det kommer Google ihåg, vilket gör att de nästa gång kan ge sökarna än mer 

personliga tips. Google får samtidigt stora datamängder om vad olika typer av turister vill 

göra på olika platser.  

 

För dig som turistföretagare ger Google Trip fantastiska möjligheter. Det helt avgörande är att 

du på Google har goda omdömen från många av dina gäster. I större städer verkar det som att 

bara företag som har minst 4.0. i omdöme och bedöms av minst 40 personer kommer med 

som förslag. Utanför de verkligt populära turistområdena verkar det som att 3.5. i omdöme 

räcker för att komma med. 

 

Med Google Trips och Google Maps är det än viktigare att få goda omdömen av många på 

Google. Det är också viktigt att du i din information på webben är tydlig med gedigen 

information som är relevant. Om exempelvis dina öppettider på nätet inte stämmer med de 

verkliga, så får Google snabbt reda på det och det kommer att märkas i deras listningar. 

 

14.7. Google Hotel Finder 
Med Google Hotel Finder, Google Hotellsök, får en lista över hotell med priser, foton, 

recensioner och ”Street View-vyer”. De hotell som använder ”Hotel Ads” har stor sannolikhet 

att komma högt i rankningen.213 

 

Många hotell irriterar sig på att behöva betala avgifter till det OTAs som bokar hotellrum. 

Med denna tjänst från Google tar man hotellen själva hand om bokningen och slipper 

avgifterna. Denna tjänst antas komma att växa snabbt och det finns alla anledning för hotell 

att använda Hotellsök.214 

 

14.8. Google Flyg 
Med Google Flyg kan man boka flyg världen runt.215 Denna tjänst visar hur intresserad 

Google är av resor och turism. Man kan förvänta sig att fler tjänster dyker upp. Kanske det är 

tänkbart att Google kopplar boende och upplevelser till denna tjänst. 

 

14.9. Förbättra din lokala rankning 
Med tjänster som Google Maps och Google Trips är det viktigt att du arbetar för att komma 

högt i Googles lokala rankningar. Google har bra och handfasta tips på hur du ska göra.216 

Lokala resultat visas för turisten när den söker efter företag och platser i närheten. Söker 

turisten exempelvis efter en ”italiensk restaurang” på sin mobil, så kommer sådana 

restauranger att dyka upp i mobilen, om de nu har tillräckligt med goda omdömen. 

                                                 
213 https://www.google.com/ads/hotels/#?modal_active=none 
214 https://www.hotel-internet-marketing.com/blog/hotel-on-google-hotel-finder/ 
215 https://www.google.fr/flights/#flt=/m/0zw1_..2018-08-07*./m/0zw1_.2018-08-11;c:SEK;e:1;sd:1;t:h 
216 https://support.google.com/business/answer/7091 

https://www.google.fr/flights/#flt=/m/0zw1_..2018-08-07*./m/0zw1_.2018-08-11;c:SEK;e:1;sd:1;t:h
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Du kan förbättra företagets rankning med hjälp av Google My Business. Genom att 

tillhandahålla och uppdatera dina företagsuppgifter i Google My Business, kan ditt företag få 

en bättre lokal rankning på Google och högre närvaro i Sök, Maps och Trips. 

 

Google anger följande faktorer som avgörande för att du ska synas bra: 

• Ange fullständiga och korrekta uppgifter och håll dessa uppdaterade. 

• Verifiera dina platser, adresser. 

• Hantera och svara på recensioner. 

• Lägg till foton. 

 

Google grundar den lokala rankningen på i första hand på följande tre faktorer: 

• Relevans vilket är hur väl lokala företagsuppgifter motsvarar en sökning någon gör. 

När du lägger till fullständiga och utförliga företagsuppgifter kan Google få en bättre 

förståelse av ditt företag, vilket leder till matchningar i relevanta sökningar. 

• Avstånd handlar om avståndet från den platsterm som används i en sökning till det 

potentiella sökresultatet. Om en användare inte anger någon plats i sökningen beräknar 

Google avståndet utifrån känd information om din plats. 

• Exponering handlar om hur välkänt ett företag är. Företag som redan är välkända 

hamnar högre i listningen. Den information som Google har på internet är oerhört 

viktigt, särskilt de recensioner ditt företag har fått. Placeringen i webbresultat är också 

viktigt, vilket gör att sökmotoroptimering fortfarande är centralt. 

 

Google konstaterar bestämt att det inte går att påverka den lokala rankningen genom att 

annonsera. De slår fast att ”vi gör vårt bästa för att inte avslöja några detaljer om 

sökalgoritmen för att rankningssystemet ska vara så rättvist som möjligt för alla.” 

 

Google uppdaterar regelbundet sina algoritmer. De flesta märker inte av dessa förändringar, 

men för en del företag kan det märkas kraftigt. Ofta leder dessa till att företag med dålig och 

liten information tappar i rankning, medan de som har god webbinformation premieras. 

Företag som försöker ”lura” Google, exempelvis genom att betala för att många länkar till 

dem, kan förväntas straffas rejält. Så för den som är ärlig och ständigt utvecklar sin webb, 

innebär förändringar i algoritmerna bara något positivt. 

 

14.10. Det senaste om att synas på Google 
En ny analys av sökresultat på Google är värd att reflektera över.217 Tidigare brukade Google 

visa 10 träffar på första sidan men nu är snittet 8,8 träffar. Alltmer plats tar The Knowledge 

Graph och att finnas med där som turistföretag gör att fler klickar på dig. De viktigaste sätten 

för dig som turistföretag att komma högt i listningen är följande: 

1. Kartor. Se till att finnas på Google Maps och ha relevant information kopplad till den. 

2. Bilder. Relevanta med hög kvalitet. 

3. AdWords- Annonsering blir allt viktigare. 

4. Knowledge Graphs.  

5. Nyheter från dig. 

 

                                                 
217 https://www.eyefortravel.com/mobile-and-technology/how-stop-slipping-google-

search?utm_campaign=TVL%2012JUL18%20Newsletter&utm_medium=email&utm_source=Eloqua&elqTrackId=f6606e8

4bb6e49e088f1d72a3deea2ca&elq=bb3764ab520b414c9f0b0468519913cf&elqaid=37774&elqat=1&elqCampaignId=20155 
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14.11. Google Assistant 
Google Assistant är värd att hålla ögonen på. Det är en digital assistent som drivs av artificiell 

intelligens och den kan föra samtal genom tvåvägskommunikation. Med den kan man göra 

allt från att dämpa belysningen hemma till att boka hotell. En svensk version är på gång. 

 

14.12. Google Pay 
Google Pay är en betalningstjänst som finns i ett 20-tal länder och är på väg att lanseras i 

Sverige. Tanken är att man ska kunna betala exempelvis i butiker, kollektivtrafik och på 

hotell.218 Det är möjligt att de som använder sig av Google Pay prioriteras i listningarna. 

 

14.13. Google Reserve 
Google Reserve är ett helt nytt verktyg för att göra bokningar.219 Man har börjat i USA med 

frisörer, gym, restauranger etc., men tjänsten kommer att spridas och utvecklas. Ett nyligen 

inlett samarbete med Peek visar att man också avser arbeta med detta verktyg för turism. 

 

14.14. Google Area 120 
Intressant är Googles Area 120, som är en digital workshop för Googles experimentella 

produkter.220 En produkt som utvecklat där är Touring Bird. 

 

14.15. Google som resebyrå (OTA)? 
Då och då dyker det upp rykten om att Google kommer att utvecklas till att även sälja resor 

och turistupplevelser. Många menar dock att det är orealistiskt eftersom Google tjänar så 

mycket på annonsering från andra företag som säljer resor och turism. Google framhåller att 

de kommer att utveckla nya tjänster för turism, men att de inte kommer att sälja resor 

själva.221 

 

14.16. Touring Bird 
Touring Bird är ett försök från Google som utvecklats i deras Google Area 120. Touring Bird 

är en app som är en sökmotor för resor och aktiviteter.222 Här ges goda råd och tips på vad 

man kan göra på ett än så länge begränsat antal destinationer. Google säger att här ska man 

hjälpa resenärerna att upptäcka, jämföra samt boka turer och aktiviteter. Det går således att 

boka biljetter, vilket gör Touring Bird, om inte till en OTA så till något mer än en ren 

sökmotor. Appen innehåller också upplevelser som är gratis. 

 

Touring Bird arbetar med att ge lokala tipps från lokala människor, och har vissa likheter med 

Airbnb Experiences. 

  

                                                 
218 https://pay.google.com/about/ 
219 https://www.google.com/maps/reserve/ 
220 https://area120.google.com/ 
221 https://skift.com/2018/07/06/video-why-google-is-happy-sticking-with-

search/?utm_campaign=Early%20Time%20Zone%20-

%20Skift%20Daily%20Newsletter&utm_source=hs_email&utm_medium=email&utm_content=64284911&_hsenc=p2ANqt

z--nuy63Pi2x5OXWbt5545XMNHjNBWomsLTCe4ni8Ai4h-ficFD3xDhsncAPiD3XM7TAmV6tlqWpBHXuR-

6Hn6ByN629eA&_hsmi=64284911 
222 www.touringbird.com 
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15. Bokning online  
Den snabba digitala utvecklingen ställer mycket på ända. Som vi redan konstaterat kräver 

dagens turist att det ska vara enkelt och snabbt. Ska du vara med så måste det vara lätt att hitta 

information om ditt företag och som vi berört är din hemsida A och O för att du ska lyckas. 

 

För det första så förväntar sig dagens turister att det ska vara enkelt och smidigt att boka sin 

upplevelse. Dom vill inte behöva ringa eller skicka mail utan vill boka på nätet, gärna på din 

hemsida. Det bästa är om kunden också kan betala på nätet. 

 

För det andra gör dig bokning online synlig på ett helt annat sätt på nätet. Genom att finnas 

med på kanaler som TripAdvisor och Bokin.com så är det betydligt fler som kan se dig. 

 

För det tredje har flera system olika verktyg som gör att du kan hantera din verksamhet 

mycket bättre. Verktygen kan hjälpa dig att hålla reda på vilka kanoter som är uthyrda, vilka 

rum du har kvar, hur många som vill vara med på vandringsturen etc. Du kan förenkla din 

administration med dessa system. 

 

Men de flesta är mycket medvetna om vad digitaliseringen både erbjuder och kräver. En av de 

naturturistföretagare jag intervjuade år 2017, konstaterar att ”redan för tio år sedan insåg jag 

vikten av att vara tillgänglig dygnet om på nätet. Faktiskt trillar det in mycket bokningar och 

förfrågningar på nätterna. Vi försöker kolla dygnet runt och det är nödvändigt att svara senast 

tidigt på morgonen om någon hört av sig på natten.” 

 

Internet erbjuder mängder med alternativ för den som arbetar med turism och det är inte helt 

lätt att hitta vilka alternativ som passar bäst för entreprenören. En av de intervjuade säger att 

”utvecklingen är oerhört snabb och det som gäller i dag kan om några månader ha tappat i 

betydelse för ett nytt alternativ. Det är också svårt att systematisera alternativen eftersom 

många tjänster går in i varandra.” 

 

En annan av de intervjuade konstaterar att ”det som dominerar helt i dag är plattformar som 

TripAdvisor och Booking.com. De utvecklas oerhört snabbt med skicklig marknadsföring och 

ständig utveckling. Det är på dessa vi måste finnas med våra produkter och sluta tro att vi kan 

skapa egna plattformar som kunderna ska leta sig fram till. Vi måste lära oss vilka plattformar 

som fungerar för olika produkter och skapa en relation med dessa. Det är där vi ska ha 

relevant information.” 

 

15.1. Ingen bokning online 
Att vara bokningsbar online borde vara en självklarhet för dagens turistföretag, men alldeles 

för ofta är så inte fallet. Det finns många företag som endast anger sitt telefonnummer eller sin 

mail på sin hemsida. Då är steget stort för den internetvana kunden att boka, särskilt om den 

är från ett annat land. Att ringa är ett stort steg och att behöva skriva ett mail är också ett 

betydande steg i jämförelse med att hemsidan har ett bokningssystem online. 

 

Det finns många berättelser om att det kan ta lång tid innan någon svarar på tel eller mail. 

Företagaren är ute på en långtur med sina kunder och kan inte svara på flera dagar. Givetvis 

väljer då kunden hellre ett företag där det är lätt och går snabbt att boka online. Får man inte 

en snabb kontakt så letar man vidare på webben. 

 

Men det finns tillfällen när det inte är lämpligt med bokning online, utan att det är nödvändigt 

med en tätare kontakt mellan entreprenör och kund. Matti Holmgren på Jokkmokksgudierna 
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som bl.a. erbjuder avancerade äventyr i fjällmiljö berättar ”vi kan inte dra ut med vem som 

helst en vecka eller mer på fjället med våra slädturer. Jag måste ha en dialog för att känna att 

den som bokar passar för turen och klarar av den. Jag måste kunna säga att du passar inte in 

på just den här turen. Men med kortare och enklare turer är bokning online självklart.” 

 

Matti konstaterar att dialogerna med kunderna gör att han ser andra fördelar med att inte vara 

bokningsbar online. ”Det går skruvat bra för oss nu. Många turer blir snabbt fullbokade. På en 

del turer köar kunder. Vi har massor med preliminära bokningar på turer vi inte släppt datum 

för. När vi pratar med våra gäster blir vi mer och mer fundersamma. De vill inte boka 

långturerna online utan de vill maila och ha en dialog först. Det blir mer så att folk får ansöka 

om en plats när vi har köer. Våra gäster vill känna sig speciella. De vill vara ute med folk som 

fungerar tillsammans. Dom vill inte vara med typiska turister. Och då behöver vi göra ett 

vettigt urval. Den personliga kontakten är helt avgörande för dessa turer.” 

 

15.2. Praktiska erfarenheter av bokningssystem och kanalhanterare 
Sommaren 2018 tog Marcus Eldh i sin blogg upp sina och kollegors erfarenheter av olika 

bokningssystem. Inledningsvis skriver han att ”många hotell och vandrarhem har redan 

onlinebokning. Men när det kommer till aktivitetsföretag så saknas ofta den funktionen. Där 

är det definitivt många bokningar som går förlorade.”223 

 

Han konstaterar att ”det finns en uppsjö med onlinebokningssystem för aktivitetsföretag att 

välja mellan. Minst hundra. Och fler är på väg. Ingen idé att lista alla här. Men det finns några 

som är mer populära än andra. Kan jag nämna några? Absolut, några av de mest populära 

bokningssystemen för aktivitetsföretag runtom i världen är Rezdy, Bokun, TrekkSoft, 

Checkfront, Bookeo och Rezgo. Det går inte att säga vilket av dem som är bäst. Det beror helt 

på vad du har för verksamhet och vilka funktioner du har nytta av. Gå in på deras sajter och 

kolla vilka funktioner de erbjuder. Men fundera inte för länge…Välj ett som känns bra och 

kom igång. Helst i går!” 

 

När han beslutade sig för att ha bokning på den egna sidan valde Marcus ”Rezdy för att de 

hade de funktioner jag ville ha, de hade många användare och jag fick bra respons från 

supporten. Och priset kändes vettigt. En liten nackdel är att supporten är i USA och 

Australien, men de svarar oftast på mejl samma dag. Om jag skulle välja 

onlinebokningssystem idag kanske jag skulle välja något annat, tex Bokun eller TrekkSoft. 

Men jag är väldigt nöjd med Rezdy.” 

 

Marcus ställer frågan vad som hände när han skaffade ett sådant system. ”Märkte jag nån 

skillnad? Ja, vi fick många fler bokningar. Så det var helt klart värt det. När jag hade 

installerat onlinebokningssystemet så kunde mina kunder gå in på wildsweden.com för att: 

• Se hur många platser som finns kvar på tex en älgsafari 

• Klicka på boka-knappen 

• Betala säkert och smidigt med kort online 

• Få en bekräftelse automatiskt (eller efter ett godkännande av mig, det går att välja) 

• Få påminnelser och trevliga välkomsthälsningar dagen innan safarin 

• Få uppföljningsmejl och utvärderingsmejl 

• Plötsligt fick vi många fler bokningar.” 

 

Marcus konstaterar vidare att han plötsligt som ägare till verksamheten kunde: 

                                                 
223 https://www.turismnytt.se/onlinebokningssystem-for-aktivitetsarrangorer/ 

http://www.wildsweden.com/
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• Se alla bokningar i ett översiktligt webb-baserat system 

• Se om det är någon som inte har betalt 

• Klicka på en knapp så att ett mejl skickas för att be om betalning 

• Se vilka som kommer på en viss aktivitet en viss dag 

• Låta mina anställda guider logga in för att skriva ut dagens deltagarlista 

• Se hur mycket jag sålt för en viss månad och jämföra med föregående år 

• Enkelt sälja extra tillval som enkelrumstillägg, transfers och utrustning 

• Och så finns det en massa funktioner som jag knappt använder 

 

15.3. Att göra det svårt för kunden 
Även om många svenska turistföretag är duktiga på att utnyttja digitaliseringens möjligheter, 

ligger många efter. Det är inte länge sedan som turisterna var vana vid att det krävde lite 

arbete för att boka ett hotellrum eller en campingplats. Men är det så i dag? Surfa runt själva 

och fundera.  

 

Många använder fortfarande formulär som ska fyllas i på hemsidan, men dagens internetvana 

kunder ger då snabbt upp för att istället gå till en sida där man kan boka och helst betala 

online.  

 

Titta exempelvis på den fem-stjärniga campingen Apelviken utanför Varberg. När du klickat 

in de datum du vill bo där, så hamnar du på en sida där du måste registrera dig för att skapa 

”min sida”. Finns det enklare alternativ så kommer många att klicka vidare på nätet. Och för 

den som läser den tyska eller engelska sidan blir det hopplöst eftersom bokningen sker på 

svenska.224 Då är det betydligt enklare att satsa på Skrea Camping utanför Falkenberg, som 

man kan boka snabbt och enkelt via booking.com.225 Ett betydande andel personer som ger 

positiva omdömen gör det också lockande att satsa på Skrea. 

 

Det finns dem som låter potentiella kunder logga in och fylla i ett formulär via Linkedin 

Facebook eller Google. Det går lite fortare men är för krångligt för de flesta om det finns 

enklare alternativ. Och vad sägs om hotell dit man måste maila eller ringa för att boka? Till 

och med en del välkända hotell har valt det som enda alternativ.226 

 

15.4. Egna system 
Det finns fortfarande aktörer som utvecklar egna system för bokning. En aktör inom 

naturturism jag intervjuade år 2017 konstaterade att ”för några år sedan hade vi ett stort 

projekt som slutade med att ett 50-tal företagare samarbetar med marknadsföring och 

bokning. Vi utvecklade ett bra kontaktnät med researrangörer och ett eget system. Men 

internet utvecklas så snabbt så det system vi byggde upp blev gammalt fort. Och vi är nog inte 

ensamma om den erfarenheten. I dag finns det ingen som helst anledning att arbeta med egna 

system. Det var en totalt onödig satsning att vi gjorde något eget.” 

 

En aktör som helt nyligt tagit fram ett eget system är föreningen Bo på Lantgård. År 2017 

intervjuade jag föreningens ordförande som sa att ”vi utvecklar vår hemsida och har som 

ambition att den ska bli en viktig portal, inte bara för boende utan även för upplevelser på 

landsbygden. Vi funderade på att arbeta med paketering men det har inte fungerat. Vi tror på 

att bli webbplatsen där de som söker upplevelser hittar vad de söker. Men det är en utmaning 

                                                 
224 https://www.apelviken.se/ 
225 https://www.booking.com/hotel/se/skrea-camping-stugby-vandrarhem.sv.html 
226 Se ex. http://www.tjoloholm.se/en/visit-tjoloholm/accommodation/ 
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att hitta målgrupper och lämpliga kanaler eftersom medlemmarna har så olika produkter att 

erbjuda.” 

 

Hon konstaterade vidare att ”vi arbetar inte med bokning eller betalning online, men vi länkar 

till medlemmarna och deras egna hemsidor kan ha dessa funktioner. Många av dem arbetar 

med booking eller TripAdvisor, men vi tror att vår nya webbsida har en viktig funktion i alla 

fall. Vi hoppas att medlemmarna genom vår hemsida ska få så många bokningar att det är mer 

än värt medlemsavgiften. Men visst är det en tuff konkurrens från det nya.” 

 

15.5. Bokning på externa webbplatser - OTA 
Det finns många plattformar på nätet som tar hand om marknadsföring och försäljning, de vi 

kallar för Online Travel Agenies - OTA. Vi har redan belyst dessa i avsnitt 5.5. Viss är det en 

styrka att finnas på siter som Booking och TripAdvisor, men frågan är om det räcker. Att du 

samverkar med en OTA innebär inte att det går att boka direkt på din webbsida. 

 

Den kund som hittar din egen webbsida vill gärna kunna boka från den. Du kan ju länka till en 

OTA, men det kan upplevas som krångligt. Det är mycket bättre om den som besöker din 

webb också kan boka enkelt och smidigt på den. 

 

Dessa stora OTAs står inför växande utmaningar. Hotell och flygbolag lanserar allt flitigare 

stora kampanjer som uppmuntrar konsumenterna att boka direkt hos dem. Det finns också en 

klar tendens till att hotell och flygbolag arbetar med paketering av upplevelser för de som 

reser. På så sätt kan de locka fler turister direkt och slipper betala provisioner till OTAs. 

Särskilt Expedia och Booking ökar sin annonsering kraftfullt för att möte denna konkurrens, 

men studier i USA visar att resultatet inte blivit så bra som förväntat. 

 

15.6. Bokningssystem och kanalhanterare 
Det kan vara frustrerande att navigera bland alla system som finns på nätet för att hantera 

bokningar. Låt oss börja med att definiera några viktiga begrepp som ofta blandas samman: 

• Onlinemarknadsplatser – OTA- har vi redan tagit upp. 

• Onlinebokningssystem där du tar hand om bokningar via på din egen webb. 

• Kanalhanterare som hjälper dig att hålla ordning på din administration. 

 

Det är bokningssystem online och kanalhanterare som i tar upp i detta avsnitt. De har olika 

syften men sammanfaller ofta i praktiken. Många alternativ erbjuder både och. De flesta 

onlinebokningssystem som Rezdy och Bokun har inbyggda funktioner för att du ska kunna 

koppla ihop din försäljning med OTAs. En kanalhanterare gör det alltså möjligt att sköta 

kontakten med onlinemarknadsplatser på ett smidigare sätt.  

 

15.6.1. Bokningssystem 

När du kopplar ihop ditt onlinebokningssystem med hjälp av den inbyggda kanalhanteraren 

till en eller flera OTAs, så behöver du bara hantera antal tillgängliga platser och bokningar i 

ditt eget system. Kontakten med onlinemarknadsplatser sker mer eller mindre automatiskt. 

Fördelen med det är att du kan sälja via flera OTA, men du behöver bara hantera produkter 

och tillgänglighet i ditt eget onlinebokningssystem. 

 

Det finns minst hundra olika bokningssystem där kunderna kan boka och betala direkt på 

företagets egen hemsida. Några är Checkfront, Bookeo, Rezdy, Rezgo, TrekkSoft och 

isländska bokún.  
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Sirvoy, Visbook och Book Visit (Citybreak) är system som hanterar bokningar, betalningar 

och all hantering som krävs kring uthyrning av rum. Det finns speciella onlinebokningssystem 

för bordsbokning som TheFork och Bookatable. Exempel på onlinebokningssystem för 

aktivitetsföretag är iTicket, Visitnorth och Bókun 

 

15.6.2. Kanalhanterare 

Kanalhanterare hjälper dig som sagt att hålla koll på dina produkter på ett och samma ställe. 

Bokningar från din egen hemsida och andra kanaler som OTAs håller koll på om du har 

lediga rum, lediga kanoter, plats på slädturen etc. via kanalhanteraren. Du minskar riskerna 

för dubbelbokning och har kontroll över vad du har sålt och vad som finns kvar att sälja. 

 

Kanalhanterare för boende är Sirvoy, Visbook och Book Visit (Citybreak). Dessa fungerar 

både som bokningssystem och kanalhanterare. Kanalhanterare för aktiviteter är bl.a.  iTicket, 

Visitnorth, Rezdy, Bókun, Livn, Trekksoft, Checkfront. Dessa fungerar både som 

bokningssystem och kanalhanterare för aktivitetsföretag. 

 

Det är en snabb utveckling av dessa kanalhanterar och deras tjänster och priser förändras. 

Därför är det viktigt att du själv undersöker vilka kanalhanterare som är relevanta för dig, för 

att sedan kontinuerligt följa deras utveckling. Inte minst TripAdvisors köp av Bokún har satt 

fart på konkurrensen. 

 

15.7. Citybreak 
Många aktörer i Sverige har använt Citybreak och Book Visit, som är ett svenskutvecklat 

internetbaserat boknings-, informations-, paketerings- och distributionssystem för 

turistnäringen. För några år sedan satsade Tourism in Skåne på detta system, men har nu valt 

att lämna det eftersom det inte levererar på ett relevant sätt. STF med sina vandrarhem är en 

av de aktörer som håller kvar vid Citybreak. 

 

Flera regioner och destinationer satsar fortfarande på detta system. En aktör som har många år 

på nacken och samarbetar med andra entreprenörer landet runt säger att ”svensk turism har 

huvudsakligen baseras på regionala strukturer som arbetar med produktutveckling och 

marknadsföring. Jag menar att i nio fall av tio har de satsat på Citybreak som bokningskanal. 

Det är ett hotellbokningssystem som hävdar att de utvecklas sig till att sälja aktiviteter, men 

det har de inte levt upp till.” 

 

En annan entreprenör jag intervjuade år 2017 konstaterade att ”men nu börjar en del regionala 

aktörer förstå att Citybreak inte fungerar längre. När företagen ser att det inte säljer via 

Citybreak väljer de andra system som Viator, Expedia, Airbnbn och Booking. De regionala 

aktörerna har haft en tung del av intäkterna genom provision från försäljning av boende via 

Citybreak. Men nu har botten gått ut och när allt fler väljer andra kanaler försvinner dessa 

provisioner. De regionala aktörerna är ofta inte med utan står där förvånade och undrar vad 

som händer.” 

 

15.8. Bokún 
Det finns anledning att beröra isländska Bokún speciellt. Dels är det många entreprenörer som 

använder detta system och dels att företaget köptes upp av TripAdvisor våren 2018. Med 

tanke på TripAdvisors allt starkare position på marknaden är det troligt att Bokún kommer att 
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utvecklas än snabbare som ett ledande system. På Youtube kan du följa en intervju med 

Bokuns VD, som gör det tydligt vad företaget vad företaget har att erbjuda. 

 

TripAdvisor slog vid köpet fast att man avser att ta en betydligt större marknadsandel av 

upplevelsesektorn, och att Bokun är en viktig del av det arbetet. Tillsammans kan Bokun och 

TripAdvisor förenkla och automatisera distributionen både för turistföretagen och för 

resenärerna.227 

 

TripAdvisors köp av Bokún ger stora effekter som inte uppmärksammats så mycket än så 

länge. TripAdvisor har nämligen bestämt att Bokún bara ska ha 0,1 procent som avgift för 

bokningar. Det är unikt lågt och blir ett hårt slag mot konkurrenterna. TripAdvisor gör denna 

subvention för att stärka sin position på marknaden. Man ser också stora fördelar med 

samordning med plattformen Viator. 

 

15.9. Godo Property  
Godo Property är en kanalhanterare och bokningssida.228 Den kommer från Island och kan 

vara en intressant uppstickare. 

 

15.10. Rezdy 
Rezdy är ett bokningssystem.229 Flera i Sverige använder Reazdy, som har en månatlig avgift. 

 

15.11. TrekkSoft 
TrekkSoft är ett bokningssystem.230 

 

15.12. Visit North 
Visit North är en ny svensk satsning som är en kanalhanterare som också har tjänster som 

betalningssystem m.m. Företagets ambition är att digitalisera de 9 000 bolag som i dag säljer 

upplevelser i Norden, för att sedan fortsätta på en europeisk marknad. Såväl upplevelser i stad 

som på landsbygd riktar man sig mot.231 

 

Företaget tar ingen avgift för registrering men när någon säjer en produkt tar man 3,9 procent 

i avgift. Det ska bara ta 20 minuter att lägga upp sig på plattformen. Visit North skickar sedan 

ut informationen till världens stora bokningssidor som TripAdvisor, Holidaycheck, Zoover 

och Skyscanner med flera. 

 

15.13. Destygo 
Nystartade franska Destygo har snabbt tagit en plats på marknaden. Destygo riktar sig till 

turismens aktörer arbetar med artificiell intelligens och har chatbotar som en viktig produkt.232 

16. Omdömen online 
Detta avsnitt återstår det mycket att skriva om. 

 

                                                 
227 https://www.youtube.com/watch?time_continue=301&v=8isaFYJhy6s 
228 http://www.godoproperty.com/ 
229 www.rezdy.com 
230 www.trekksoft.com 
231 www.visitnorth.info 
232 www.destygo.com 
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Det är viktigt att du har en plan för kvalitetssäkring för dina produkter och hur du ska arbeta 

med feedback från dina kunder. Det kan du göra på många sätt, allt från att ha en bra dialog 

vid måltiden runt lägerelden till digitala plattformar. De senare blir allt viktigare. 

 

16.1. Kundernas omdömen mycket värdefulla 
På senare år har omdömes-siter, webb-sidor där kunderna betygsätter och kommenterar sina 

upplevelser, snabbt fått en stor betydelse. Låt mig citera vad som Skånes turism framhåller i 

en video på sin sida. ”I den här världen är det inget som väger tyngre än ett positivt omdöme 

från en nöjd kund. Aldrig tidigare har det funnits så goda möjligheter och varit så enkelt att nå 

ut globalt!” 

 

Det finns fantastiska möjligheter tack vare det som kallas word of mouth, när folk delar av sig 

med synpunkter till varandra. Det är viktigt att underlätta för besökarna att dela med sig via 

TripAdvisor och andra plattformar. 

 

Trip Advisor har snabbt utvecklats som den ledande sidan för bedömningar och får allt större 

betydelse även som den mötesplats där kunderna bokar det boende, de upplevelser etc som de 

söker efter. Expedia är en annan betydande aktör 

 

En viss betydelse har även sidor som byggs upp via crowdsourcing, där Wikipedia är den 

mest betydande. Det finns också en egen Wikivoyage som handlar om olika resmål och vad 

de erbjuder. Sverige har än så länge ett begränsat utrymme där, men det står alla fritt att vara 

med och utveckla dessa sidor. Här saknas annonser. På alternativet Wikitravel finns annonser. 

 

En företagare jag intervjuade under våren 2017 sa att ”jag försöker vara med på så många 

omdömes-siter som möjligt. Trip Advisor är den viktigaste men fler finns och fler är på väg 

att bli viktiga”. En annan aktör säger att ”om jag får några negativa kommentarer på Trip 

Advisor så kan min framtid vara körd. Det gäller att hålla hög kvalitet jämt, och skulle man få 

en negativ kommentar så gäller det att svara på ett vettigt sätt så snart som möjligt”. 

 

En annan kommentar är att ”för många av mina kollegor är det skrämmande med alla 

kommentarer som dyker upp på nätet. De ser det som ett hot. Men för mig är det helt 

fantastiskt. Helt gratis får jag en ständigt pågående marknadsundersökning där mina kunder 

ger mig massor med synpunkter om vad som är bra eller dåligt. Tänka vad jag skulle få betala 

för en sådan undersökning. Och eftersom jag ser till att mina gäster är nöjda får jag nästan 

bara positiva kommentarer. Det blir ju en fantastisk gratis marknadsföring för mig.” 

 

En menar att Trip Advisor är precis vad som behövs. ”Tänk när det bara fanns hemsidor. Då 

kunde vi ju skriva vad som helst och ingen kunde kommentera det. Det var på ett sätt 

fantastiskt men inte hållbart. Och givetvis är det bättre med nöjda kunder som i praktiken 

marknadsför oss, för att inte tala om alla konstruktiva kommentarer vi får alldeles gratis.” 

 

Men det finns framgångsrika företag som inte ser dessa siter med omdömen som relevanta. 

Ett av företagen som har drygt 15 års verksamhet på nacken konstaterar att ”Trip Advisor är 

inget för oss i dag men vem vet med tiden.  

 

En av entreprenörerna slår dock fast att ”man ska ha en sak klar för sig. Slaget står på Trip 

Advisor och den betydelsen ökar ständigt. Tyvärr upplever jag det som att Sverige inte är en 

prioriterad marknad för Trip Advisor. Andra länder är mycket hetare. Många av våra svenska 

kollegor har inte förstått hur viktigt det är att finna med på Trip Advisor. Det är oroande.” 
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16.2. Ryktesekonomin 
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17. TripAdvisor 
TripAdvisor är världens största resesajt och har sommaren 2018 över 660 miljoner omdömen 

från resenärer och det tillkommer omkring 200 nya per minut. Varje månad besöker omkring 

456 miljoner personer TripAdvisor, vilket innebär en av 16 människor världen över besöker 

någon del av TripAdvisor för att planera sin resa.  

 

TripAdvisor informerar om allt från låga flygpriser, kostnadsfria reseguider, förteckningar 

över semesterbostäder över hela världen till populära forum med råd om nästan vartenda 

resmål och mycket mer. 

 

På många sätt är TripAdvisor lika dominerande som Google är som sökmotor och Amazon är 

för e-handel. Man kan ha åsikter om TripAdvisor men det går inte att komma ifrån dess 

dominerande inflytande.233 

 

Innehållet är användargenererat eftersom det är mängder med privatpersoner och inte utsedda 

experter som fyller denna plattform med ett innehåll. TripAdvisor är oerhört viktig som 

inspiration när turisten fattar beslut och letar efter resor, hotell, restauranger och sevärdheter. 

TripAdvisor är kopplad till många andra sajter som Facebook och booking.com. 

 

Man har länge sagt att kunden, gästen, är kung, även om ofta så inte var fallet i praktiken. 

Men med TripAdvisor och andra digitala plattformar för bedömningar, så är kunden verkligen 

kung. En del menar att i praktiken är gästen inte kung utan snarare en tyrann, med oerhörd 

makt. Negativ kritik kan knäcka ett företag, medan positiv kritik kan leda till stora 

framgångar. 

 

TripAdvisor har många sidor och är svår att placera in i någon tydlig kategori. På ett sätt är 

det ett socialt nätverk, ett socialt media, med fantastiskt många användare. Man kan se 

TripAdvisor som en öppen gigantisk gästbok där folk berättar om toppar och floppar under 

sina resor och upplevelser. Det är en levande gästbok som ständigt uppdateras. Samtidigt är 

denna site en plats med ständiga nyheter om turistiska produkter världen runt. 

 

Men TripAdvisor fungerar också som en OTA, en marknadsplats on-line. Men den är i 

jämförelse med andra OTAs som Expedia.com och Booking.com mycket mer än en OTA- 

 

17.1. Trip Advisor är avgörande 

I augusti 2018 hade TripAdvisor nära 1,3 miljoner recensioner och artiklar om turism i 

Sverige. Man finns världen runt på 28 språk. På TripAdvisor recenseras hotell, 

semesterbostäder, flygresor, restauranger och ”saker att göra”. Under denna rubrik finns allt 

från sevärdheter till privata rundturer. Allt går att boka och betala via Tripadvisor, som tar en 

avgift på normalt 8 till 16 procent. 

 

I dag är TripAdvisor inte bara viktig utan ofta avgörande för turistens val. Vill man hårdra det 

hela kan man säga att finns du inte på TripAdvisor, så finns du inte för den moderne turisten. 

Och har du inte goda recensioner från dina gäster, kommer du ha svårare att hitta nya kunder. 

Turistrådet Västsverige har ett utmärkt webinar med praktiska tips om hur man kommer igång 

med TripAdvisor.234 

 

                                                 
233 För en kritisk granskning, se www.theguardian.com/news/2018/aug/17/how-tripadvisor-changed-travel 
234 https://www.youtube.com/watch?v=Rodiwft8DGA&feature=youtu.be 

 

https://www.youtube.com/watch?v=Rodiwft8DGA&feature=youtu.be
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Internationellt är TripAdvisor det främsta sökresultatet för resenärer när de är i början av sin 

planering, sitt sökande. Alltfler resenärer letar efter recensioner, information och inspiration. 

Under åren har TripAdvisor byggt upp ett starkt förtroende, och de flesta anser att 

recensionerna är korrekta och trovärdiga. Man vet att det är verkliga människor som ligger 

bakom det som står på TripAdvisor. Det har gjort det möjligt för TripAdvisor att strukturera 

recensionerna så att de blir sökvänliga på Google. 

 

17.2. Kan vi lita på TripAdvisor? 

Till en början möttes TripAdvisor av ett raseri bland företagare som driver hotell, restauranger 

och andra turistverksamheter. Många var rasande över att ”amatörer”, vanligt folk, skulle 

bedöma deras verksamhet.  

 

Men i dag är det istället mängder med företag som uppmanar folk att ge omdömen på 

TripAdvisor. Förutom att man får bra reklam med goda omdömen, får också företagen 

alldeles gratis in mängder med konstruktiva synpunkter och förslag från gästerna. Förr fick 

man betala dyrt för marknadsundersökningar om sitt företag, men nu får man regelbundet in 

tydliga åsikter om vad ”marknaden” tycker. 

 

Liksom digitala plattformar som Facebook och Twitter drabbas av det växande problemet 

med Fake news, falska nyheter, gör givetvis TripAdvisor det. Det finns många exempel på att 

företag som hotell och restauranger betalar för att folk ska skriva positivt om dem. Dessa 

plattformar har utsatts för intensiv kritik för detta och arbetar intensivt för att komma åt 

problemet. 

 

TripAdvisor har hundratals anställda som bara ägnar sig åt att kontroller så att inte falska eller 

köpta omdömen kommer med. De arbetar också med att se till så att inte olämpliga och 

oförskämda kommentarer dyker upp. TripAdvisor vill hålla vad man kallar för en god och 

familjevänlig ton på sina sidor. 

 

17.3. Registrera ditt företag 
Det är enkelt att registrera ditt företag på TripAdvisor.235 Du behöver svara på ett flertal 

frågor så att din verksamhet hamnar på rätt plats. Dina svar blir underlag för information till 

de potentiella kunder som hittar dig på TripAdvisor. Bra bilder är viktiga på TripAdvisor, som 

också har goda råd om vilka bilder som passar.236 

 

TripAdvisor har också ytterligare funktioner som du får tillgång till om ditt företag betalar, 

Företagsfördel (Business Advantage). Till exempel visas inte dina kontaktuppgifter (telefon 

och webbplats) för boenden i gratisversionen. Olika regler gäller för olika 

verksamhetskategorier. 

 

Även andra, som dina gäster, kan registrera ditt företag på TripAdvisor. Så har du inte gjort 

det själv är det viktigt att du håller koll på att inte någon annan har gjort det. I så fall är det 

enkelt för dig att ta kontroll över ditt konto. 

 

Under rubriken ”mitt företag” finna ett hanteringscenter där du kan svara på omdömen, 

uppdatera din information, göra analyser för din verksamhet på TripAdvisor, hantera bilder 

och få goda råd m.m. 

                                                 
235 https://www.tripadvisor.se/Owners 
236 https://www.tripadvisor.se/TripAdvisorInsights/w597 
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Du kan skicka ”expresspost” med standardmeddelanden för att uppmuntra dina gäster att 

skriva om dig på TripAdvisor. Det går också att automatiskt skicka en påminnelse till de som 

inte skriver något. 

 

17.4. Tjänster du får betala för 
TripAdvisor har många av sina tjänster gratis, men vill du få full effekt är det bäst att betala 

för de tjänster som erbjuds. Det finns flera alternativ och nya dyker upp kontinuerligt.237 

 

17.4.1. Lösningar för boenden 

Med tjänsten Business Advantage eller Företagsfördel kan boendeanläggningar som hotell 

och B&B använda tjänster som: 

• Se till att miljontals potentiella gäster bara är ett klick eller samtal från en bokning hos 

dig med kontaktuppgifter och klicka-och-ring-funktionen för mobilen. 

• Stick ut bland konkurrenterna genom att dela med dig av exklusiva specialerbjudanden 

och meddelanden på datorer och mobila enheter. 

• Dra nytta av omfattande data från TripAdvisors analyspaket för att driva igenom 

viktiga affärsbeslut och skapa bättre kundupplevelser. 

• Presentera ditt boende på det sätt du vill inför potentiella gäster med favorit- och 

omslagsbilder. 

• Inspirera potentiella gäster genom att visa upp ett nyskrivet och positivt omdöme 

överst på din TripAdvisor-sida med favoritomdöme. 

 

Man kan också betala för sponsrade placeringar vilket ger: 

• De bästa placeringarna: Få extra synlighet ovanför sökresultaten, på lokala 

konkurrenters sidor och mer därtill. 

• Högkvalificerad: Locka rätt resenärer till din verksamhet – precis när de fattar 

bokningsbeslut. 

• Utan risk: Betala endast för klick som görs för dig – och avbryt när du vill! 

 

Mot provision erbjuder TripAdvisor även direktbokning, vilket innebär: 

• Ha kontroll över relationen med gästen från början 

• Inga risker med vår enkla provisionsmodell ”betala för vistelser” 

• Inga åtaganden eller betalningar i förväg 

 

14.7.2. Lösningar för restauranger 

TripAdvisor har annonstjänster även för restauranger som gör att man kan marknadsföra sig 

till olika målgrupper. Vad som erbjuds är: 

• Exklusiva placeringar - Med TripAdvisor-annonser får din restaurang större synlighet 

i sökresultat som är viktiga för ditt område – inklusive den första placeringen i din 

kategori. 

• Kvalificerad trafik - Varje klick på en TripAdvisor-annons är mycket kvalificerad: de 

är webbplatsbesökare som aktivt söker efter restauranger i ditt område och är redo att 

omvandlas till kunder med hjälp av ditt TripAdvisor-objekt. 

• Inga risker -Betala endast för klick som görs för dig! Inga åtaganden, inga dolda 

avgifter och du kan avsluta när som helst. 

 

                                                 
237 https://www.tripadvisorsupport.com/hc/sv/articles/200615047-Hur-annonserar-jag-p%C3%A5-TripAdvisor- 
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TripAdvisor har också produkten Premium för restauranger. Den ar flera funktioner som: 

• Storyboard: En dynamisk och visuell presentation som kombinerar bilder och 

omdömen överst på din TripAdvisor-sida. 

• De 3 bästa anledningarna: Ett nytt avsnitt ovanför dina omdömen som innehåller dina 

bästa utdrag ur omdömen och bilder för att locka potentiella gäster med det som gör 

dig speciell. 

• Favoritomdömen: Inspirera resenärer genom att visa upp en favorit bland dina senaste 

omdömen överst på din verksamhetssida på TripAdvisor. 

 

17.5. Omdömen 
Det är viktigt att du svarar på de omdömen du får. Nästan alla kunder som använder 

TripAdvisor väljer att bli kund just till de företag som bryr sig om att ge vettiga svar på de 

kommentarer de fått. 

 

Det går inte att fuska och skriva kommentarer om sig själv, i alla fall inte från ditt företags ip-

adress eller via din Wi-Fi. Inte heller gästerna kan skriva från din Wi-Fi. TripAdvisor har bra 

metoder för att kontrollera att fusk inte sker. 

 

Det är viktigt att svara på alla omdömen, såväl positiva som negativa. Se till att vara 

professionell och trevlig. Kommer du ihåg den gäst som skriver så var gärna extra personlig, 

men skriv aldrig ut gästens namn eller annat som avslöjar identiteten. Gästen får ett mail när 

du svarar och du får ett mail när du får nya kommentarer. 

 

Får du negativ kritik är det viktigt att svara och berätta hur du ska ta itu med det som kritiken 

handlar om. Gå inte i polemik och kritisera vad dina gäster tycker. Ha en tydlig riktlinje om 

hur du ska svara - tänk igenom i förväg. Du får bara skriva ett svar så det är viktigt att det blir 

bra redan från början. Du får goda råd på TripAdvisors webb. 238 

 

Du kan inte klaga på kritiska gäster. Däremot ska du ta kontakt med TripAdvisor om det är 

felaktigheter i en kunds omdöme. Bedömer de att det är trovärdigt att det är en felaktighet, så 

åtgärdar TripAdvisor det. Men som sagt måste det handla om ett uppenbart fel och inte om en 

åsikt som du tycker är fel. 

 

17.6. Omdömen på Facebook 
Du kan koppla dina omdömen på TripAdvisor till din sida på Facebook. Då kan besökarna 

både läsa dessa omdömen och skriva nya omdömen direkt via Facebook. 

 

17.7. Partners till TripAdvisor 
Hotel.com är partner till TripAdvisor och Viator ägs sedan år 2014 av TripAdvisor. Därför 

dras gästers omdömen från dessa siter direkt in till TripAdvisor. Så är däremot inte fallet med 

Booking.com. TripAdvisor äger också isländska Bokún. 

 

17.8. Bilder 
Det är viktigt att ha lockande bilder på TripAdvisor, gärna många. Ha gärna minst tio foton 

men gärna upp till runt 30. Givetvis ska bilderna vara av hög kvalitet och lockande. Bra 

bildtexter är också ett måste. Besökarna på TripAdvisor gillar att se på lockande foton över de 

boenden och upplevelser de väljer mellan. 

                                                 
238 https://www.tripadvisorsupport.com/hc/sv/articles/200614337 
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Även gästerna kan lägga in bilder och dessa kan du inte få bort. Lägger en gäst in en negativ 

bild så får du leva med det. Vanligen visas de senaste bilderna först och det kan du påverka. 

Se till att hela tiden uppdatera dina bilder, även om det bara handlar om att ta bort en bild för 

att direkt lägga tillbaka den igen. 

 

17.9. Dekaler och widgets 
Du kan få dekaler och widgets från TripAdvisor. Widgets är digitala dekaler som du kan ha på 

din webbsida. Du kan också beställa dekaler, klisterlappar som du kan ha i dina lokaler, 

exempelvis vid entrén. En typ uppmanar dina gäster att skriva om dig på TripAdvisor, vilket 

ju är viktiga. Andra handlar om utmärkelser du kan få. 

 

17.10. Utmärkelser 
Sedan år 2011 delar TripAdvisor ut utmärkelsen ”Certificate of Excellence” till företag som 

gjort sig förtjänta av den genom att genomgående leverera utmärkt service. Det är ungefär tio 

procent av företagen som får utmärkelsen. Det går inte att söka om att få Certificate of 

Excellence utan det är TripAdvisor som på egen hand delar ut det.239 

 

Utvärderingsperioden sker mellan 1 april och 31 mars och ett företag måste vara registrerad 

under hela 12-månadersperioden för att vara aktuell. Den algoritm som används tar främst 

hänsyn till användaromdömenas kvalitet, kvantitet och kontinuitet. Följande krav måste 

uppfyllas: 

• Bibehålla ett genomsnittlig TripAdvisor-betyg på minst fyra av fem. 

• Uppfylla minikravet på antal omdömen. 

 

Att man får utmärkelsen ett år innebär inte att man automatiskt behåller den nästa år. Får man 

inte lika goda omdömen så får man inte heller behålla Certificate of Excellence. Sedan år 

2018 får företag som fått utmärkelsen under fem år i rad beteckningen Hall of Fame. 

 

Travelers’ Choice är TripAdvisors finaste utmärkelse. Den fasttäller och rankar de allra bästa 

företagen som hotell, restauranger, öar, sevärdheter m.m. inom specifika kategorier och 

geografiska områden. Exempelvis världens ”Top 25 Experiences” är intressant och lärorikt att 

ta del av. Dessa har utsetts av kunderna och överst hamnar en ”Cooking Class and Lunch” hos 

en bonde i Toscana, kombinerat med ett besök på den lokala marknaden i Florens. På 

andraplats kommer en cykeltur i Berlin.240 

 

17.11. Greenleader - miljöledare 
TripAdvisor arbetar med ett miljöledarprogram som heter Greenleader eller miljöledare på 

svenska. Det är till för företag som arbetar miljövänligt med återvinning, lokal och ekologisk 

mat, laddningsstationer för elbilar m.m.241 

 

Som företag kan man ansöka om att få vara med i detta program. Samtliga miljöledare får en 

av fyra statusar, nämligen brons, silver, guld och platina. Som Greenleader har företaget en 

större chans att komma högre upp i listningarna på TripAdvisor. 

 

                                                 
239 https://www.tripadvisor.se/TripAdvisorInsights/w604 
240 https://www.tripadvisor.com/TravelersChoice-Experiences-a_Mode.expanded 
241 https://www.tripadvisor.se/GreenLeaders 
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17.12. The Fork 
The Fork är TripAdvisors bokningsmodul för restauranger med närvaro i 11 länder, bl.a. 

Sverige.242 Publicering på The Fork är kostnadsfritt. En mindre kommission tas ut för de 

gäster som bokar.243 The Fork erbjuder verktyg för att hantera kunder och för att få stamgäster 

 

TripAdvisor är också delägare i asiatiska Eatigo, där man kan boka restauranger i för tillfället 

sex länder.244 

 

17.13. Flipkey 
Flipkey ägs av Tripadvisor och hyr ut privata bostäder världen runt.245 Flera boenden i 

Sverige finns med.246 

 

17.14. Ett intressant exempel 
Återigen lyfter jag fram Wild Sweden som ett intressant exempel. Ta del av hur de 

presenteras på TripAdvisor och ta dig en funderare. Wild Sweden har i augusti 2018 

omdömen från 295 gäster och får toppbetyget fem cirklar.  

 

89 procent av gästerna ger toppbetyget utmärkt, 9 procent mycket bra och en procent betygen 

medel respektive hemskt. Wild Sweden har fått ”Certificate of Excellence”. Hela 230 bilder 

finns på TripAdvisors sida. Marcus Eldh ger kommentarer till många omdömen.247 Det finns 

också en sida på engelska.248 

  

                                                 
242 https://www.thefork.se/kontakt 
243 https://www.theforkmanager.com/sv/avgifter/ 
244 https://eatigo.com/th/bangkok/en 
245 www.flipkey.com 
246 www.tripadvisor.se/Rentals 
247 https://www.tripadvisor.se/Attraction_Review-g2015066-d3547934-Reviews-Wild_Sweden_wildlife_tours-

Skinnskatteberg_Vastmanland_County.html 
248 https://www.tripadvisor.co.nz/Attraction_Review-g2015066-d3547934-Reviews-Wild_Sweden_wildlife_tours-

Skinnskatteberg_Vastmanland_County.html 
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18. Airbnb 
I år, 2018, firar Airbnb sitt tioårsjubileum. Grundarna inledde sin verksamhet med att hyra ut 

en madrass i sitt vardagsrum, för att få in medel att betala sin hyra. Under dessa tio år har 

drygt 300 miljoner gäster använt sig av Airbnb. Nu finns drygt 4,5 miljoner boenden på 

81 000 platser världen runt. Målsättningen är att uppnå 1 miljard bokningar år 2028.  

 

Airbnb är således ett alternativ till att bo på hotell, men många konsumenter upplever i dag 

Airbnb som en ledande och pålitlig hotellkedja. I en amerikansk studie upplevdes Airbnb som 

den näst bästa hotellkedjan. Kedjan Premier kom först och Airbnb upplevdes som bättre än 

Sheraton, Holiday Inn och Hilton. Vad gäller varumärkets engagemang och övertygelse 

kommer Airbnb högst. I dag är det inte bara boende som Airbnb förmedlar utan även 

upplevelser. 

 

18.1. Airbnb i Sverige 
I Sverige växer Airbnb så att det knakar. Sommaren 2018 ökade boningarna till Sverige med 

26 procent, vilket motsvarar 325 000 gäster. Sommarens populäraste städer var i tur och 

ordning Stockholm, Göteborg, Malmö, Visby, Kalmar, Helsingborg, Strömstad, Halmstad, 

Varberg och Ystad. 

 

Airbnb är en del av det som kallas för delningsekonomin, som går ut på att man lånar, delar 

eller hyr av varandra istället för att köpa. För Airbnb handlar det om att man kan hyra ett rum, 

en lägenhet eller ett hus av en privatperson, istället för att bo på hotell. En svensk studie visar 

att delningsekonomin utvecklas snabbt i Sverige, men att vi inte har en tätposition 

internationellt. 

 

Delningsekonomin är starkast på Island. Danmark kommer på plats åtta och Norge på plats 

16. Sverige hamnar på plats 42.249 Studien granskar Airbnb i Sverige och visar att det är stora 

kommunala skillnader. Intressant är att ett antal mindre kommuner har högre aktivitet i 

delningsekonomin än storstadskommunerna.  

 

Bodelningen är störst i turistkommuner som Åre och Gotland, samt kommuner runt 

Stockholm. Åre kommer på första plats följt av Tanum, Sotenäs, Solna, Båstad, Vaxholm, 

Gotland, Borgholm och Simrishamn. Längst ned i rankningen finns bruksorts- och 

glesbygdskommuner som Hallstahammar, Fagersta och Lycksele. 

 

Det är tydliga skillnader mellan storstäderna. Sannolikheten att en malmöit hyr ut sitt boende 

på Airbnb är hälften så stort som att en Stockholmare gör det. Men det är också dubbelt så 

stor sannolikhet att en person i Åres hyr ut som att den som bor i Stockholm gör det. 

 

18.2. Sverige på Airbnb 
I maj 2017 la Visit Sweden ut Sverige som första land på Airbnb.250 Syftet var att lyfta fram 

den svenska allemansrätten i över 130 länder genom att visa upp nio natursköna platser i hela 

Sverige för sajtens miljontals besökare. Visit Sweden informerade också om de skyldigheter 

som allemansrätten innebär. Satsningen gav en stor respons med mängder av artiklar och 

inlägg på sociala media. 

 

                                                 
249 https://timbro.se/app/uploads/2018/08/tsei-svensk-version-9.pdf 
250 https://sweden.withairbnb.com/ 
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18.3. Airbnb privat boende 
Airbnb började som en onlinemarknadsplats för uthyrning och bokning av privat boende. Det 

är privatpersoner som står som både leverantör och kund. Airbnb erbjuder boende i allt från 

enkla trädkojor till lyxiga lägenhet eller hela hus. Det går bl.a. att söka på vacation homes, 

botiquehotel, B&B och unique. Man arbetar även med kategorin Airbnb Plus som är lyxigare 

hem där man garanterar en hög nivå på standard och med värdar som fått höga betyg. Ny är 

Beyond by Airbnb som erbjuder riktigt lyxigt boende. 

 

Det är enkelt att bli värd.251 Airbnb har blivit en betydande konkurrent till hotell och andra 

kommersiella boenden. På senare tid har Airbnb blivit allt populärare även bland 

affärsresenärer och speciella produkter finns för dessa.252 

 

Hyresgästföreningen beräknade sommaren 2018 sedan starten 2017 hyrts ut 12 700 lägenheter 

i Stockholm, 5 5000 i Göteborg och 2 705 i Malmö. I juni 2018 var 2 600 lägenheter i 

Stockholm upplagda för uthyrning på Airbnb, i Göteborg 1 330 och i Malmö 780.253 

 

18.4. Airbnb för hotell - SiteMinder 
Redan tidigare har företag som arbetar med B&B och mindre privatägda hotell kunnat vara 

med i mindre skala på Airbnb. Men från och med 2018 satsar Airbnb även på hotellbokningar. 

Man utmanar därmed de stora sajterna för hotellbokning.254 Satsningen sker i partnerskap med 

SiteMinder.255 Provisionen sägs vara låg, mellan 3 och 5 procent. Airbnb säger att man inte 

kommer att arbeta med stora hotellkedjor. 

 

18.5. Airbnb upplevelser 
För dig som turistentreprenör är Airbnb satsning på upplevelser intressant. Upplevelser 

handlar om något man gör under en dag. Airbnb konstaterar att ”Airbnb-upplevelser är 

aktiviteter som utformats och leds av inspirerande individer i lokalbefolkningen. De går 

utöver typiska guidade turer eller lektioner genom att fördjupa gäster i varje värds unika värld. 

Detta är en möjlighet för alla att dela sina hobbyer, färdigheter eller sin expertis utan att 

behöva hyra ut ett extra rum.”256 

 

Tanken är att människor världen runt ska kunna dela sin passion med besökare. Airbnb vill att 

folk ska introducera andra till aktiviteter och platser de är passionerade för. Den som vill 

erbjuda en upplevelse får hjälp av Airbnb att utforma produkten.257 Under år 2017 växte 

denna produkt med fantastiska 2 500 procent. Mot slutet av år 2018 räknar man med att vara 

etablerad på 1 000 destinationer världen runt. 91 procent av de kunder som bokat upplevelser 

har givit dessa det högsta betyget fem stjärnor. 

 

Som värd behöver du ange ett schema som fungerar för dig. Det kan vara att du är värd 

dagligen, vecko- eller månadsvis. Värden väljer sitt pris och sin gruppstorlek och hanterar alla 

detaljer när som helst med en bekväm mobilapp från Airbnb. Du får en egen webbsida på 

Airbnb, där resenärerna bokar den upplevelse som du erbjuder. Airbnb sköter om betalningar, 

                                                 
251www.airbnb.se/host/homes?af=43720035&c=.pi0.pk56412827508_254190518097_c_438573530298&gclid=Cj0KCQjwiJ

ncBRC1ARIsAOvG-a4ArDrEQVSOHFqMUbHQVtc7aghhCBqYCsVMd5aTOpj5EXpEZyanW7AaArCFEALw_wcB 
252 https://www.airbnbforwork.com/ 
253 https://digital.di.se/artikel/sa-mycket-tjanar-svenskarna-pa-airbnb 
254 https://skift.com/2018/03/13/airbnb-makes-its-battle-against-booking-and-expedia-official-with-new-hotel-campaign/ 
255 https://www.siteminder.com/ 
256 https://www.airbnb.se/host/experiences?from_footer=1 
257 https://www.airbnb.se/host/experiences?from_nav=1 
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har kundtjänst dygnet runt samt täcker en ansvarsförsäkring. Givetvis får du betala en 

provision för det hela. 

 

Utbudet av värdar är stort och oerhört variationsrikt, med bl.a. musiker, konstnärer, kockar 

och experter på historia. I Stockholm fanns i augusti 2018 historiska rundturer, rundtur för att 

fotografera, kulturpromenad, shopping för vintage och retro samt en teceremoni.258 

 

Airbnb-upplevelser kan vara en stor möjlighet för dig som turistföretagare, men också en 

konkurrent. Genom att sälja en av dina produkter via Airbnb-upplevelser så kan du enkelt och 

billigt nå en stor grupp potentiella kunder.  

 

Men i och med att det är så enkelt att ta del av denna tjänst så kan nya konkurrenter lockas. 

Helt vanliga personer med ett specialintresse kan snabbt skapa sig en marknad som en rolig 

lokal guide. En del företag som arbetar med lokala underleverantörer känner också en oro. 

Varför arbeta som underleverantör när du via Airbnb själv kan etablera en marknad som guide 

för fågelskådning eller rundturer i en stad? 

 

Den stora framgången gör att Airbnb fortlöpande lanserar nya underkategorier. Några 

exempel har du nedan. 

 

18.5.1. Adventure 

Under hösten 2018 lanseras produkten Adventure med 150 företag världen runt som arbetar 

med aktiviteter under flera dagar. Som vi redan berättat om i avsnitt 2.7. så har Wild Sweden 

blivit en av de 150 utvalda. Det kommer att bli intressant att ta del av hur denna möjlighet 

påverkar företaget. 

 

18.5.2. Concerts 

Nyligen lanserades Airbnb Concerts som är till för personliga och mer intima föreställningar. 

Helst vill man ha musik i mer udda lokaler eller platser. Nu finns konserter i bl.a. kyrkor, 

parker och vinkällare.259 

 

18.5.3. Social Dining 

Social Dining handlar om speciella måltidsupplevelser som planeras av en lokal värd och där 

gästerna umgås med värden och andra gäster. Denna produkt är mycket spännande och kan 

komma att ge allt från matlagningsintresserade privatpersoner i staden till bönder på landet 

möjlighet att erbjuda spännande måltider. 

 

18.5.4. Social Impact 

Social Impact Experiences, eller på svenska ideella upplevelser, finns sedan en tid tillbaka 

men utvecklas ytterligare. Det handlar om aktiviteter som för samman resenärer med lokala 

icke vinstdrivande organisationer, eller med andra ord om inspirerande aktiviteter som stöder 

lokal välgörenhet.260 

 

                                                 
258 https://www.airbnb.se/s/Stockholm--Sverige/experiences?refinement_paths%5B%5D=%2Fexperiences 
259www.airbnb.se/s/experiences?refinement_paths%5B%5D=%2Fexperiences%2FConcept%2FRefinement%2FConcerts 
260www.airbnb.se/s/experiences?refinement_paths%5B%5D=%2Fexperiences%2FConcept%2FRefinement%2FSocial%20I

mpact 
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18.5.6. For Work 

Airbnb for work ären satsning på att nå affärsresenärer, där man bl.a. erbjuder arbetsvänliga 

hem, upplevelser för team-building, utrymmen för brainstorming och möten.261 Hösten 2018 

hade omkring 700 000 företag intresserat sig för tjänsten och Airbnb menar att sterila 

konferensanläggningar inte lockar längre utan att företagen söker nya kreativa miljöer och 

upplevelser. 

 

18.6. Guider över platser 
Airbnb utvecklar i samarbete mes sina värdar guider över platser jorden runt. Än så länge 

finns det bara en guide över Stockholm vad gäller Sverige, men fler sägs vara på gång. I 

guiden över Stockholm finns i september år 2018 3 243 ställen som rekommenderas av lokala 

guider.262 När många lokala guider rekommenderar ett ställe, en upplevelse, kan man givetvis 

räkna med att en stor del av kunderna hos Airbnb kommer att besöka det. 

 

18.7. Händelser och evenemang 
Airbnb vill ge sina kunder råd om vad som finns att göra och har lanserat en tjänst där 

händelser och evenemang lyfts upp.263 Har du något lockande att erbjuda så är det bara att 

berätta om det för Airbnb, varefter dom skapar en anpassad webbsida för händelsen och en 

Airbnb-widget som du kan montera på din egen webbplats. Denna tjänst gör att personer som 

vill delta i ett event också kan hitta boende i närheten. 

 

18.8. Healthy Tourism 
Airbnb arbetar intensivt med satsningen ”Office of Healthy Tourism” som kortfattat går ut på 

att stärka den lokala ekonomin på de platser som Airbnb finns.264  

 

År 2017 inledde Airbnb sin satsning på ”Community Tourism Program”, som är en del av 

Healthy Tourism. Detta program handlar om att tillsammans med lokala aktörer utveckla en 

sund turism.265 

  

                                                 
261 www.airbnbforwork.com och https://press.airbnb.com/airbnb-for-work-expands-sep-2018/ 
262 https://www.airbnb.se/things-to-do 
263 https://www.airbnb.se/events 
264 https://www.airbnbcitizen.com/officeofhealthytourism/ 
265 https://www.airbnbcitizen.com/community-tourism-programme-our-partners/ 

http://www.airbnbforwork.com/


146 

 

19. Ledande On Line Travel Agencys (OTA) 
Den digitala världen utvecklas snabbt och det finns all anledning att hålla ögonen på vad som 

händer. Nya digitala plattformar dyker ständigt upp och vi har antagligen bara sett början på 

en utveckling som ger stora möjligheter, inte minst för minder entreprenörer.266 

 

Några OTA är internationellt ledande. Vi har redan presenterat TripAdvisor och Airbnb. I 

övrigt är det Booking.com, Expedia och Viator som är de stora. 

 

19.1.Booking.com 
Booking.com är en stor OTA och erbjuder boende, flyg, hyrbilar och flygtaxi. Boendet 

omfattar allt från hotell till privata rum, lägenheter och Bo på lantgård. Booking har ett fokus 

på oberoende hotell. År 2017 hade man 426 miljoner besökare per månad och är därmed 

internationellt ledande. Det är besökare med mobiltelefoner som dominerar. 

 

19.1.1. Flera varumärken 

År 2017 köpte Bookings ägare Momondo Group, som också arbetar med flyg, hotell, hyrbilar 

och paketresor. År 2018 köptes även HotelsCombined som har sin bas i Australien. Booking 

äger också dotterbolaget Kayak. HotelsCombined drivs av Kayak, som också ansvarar för 

metasöksmärkena Chepaflights, SWOODO, Chackflix och Mundi. Booking äger även 

amerikanska FareHarbor som är en mjukvara för resor och upplevelser. Priceline ägs också av 

Bookings moderbolag. 

 

Booking har ett partnerskap med GetYourGuide och har som ambition att bli världens största 

digitala plattform för upplevelser. Därmed utmanar man Tripadvisor. 

 

19.1.2. Booking Experiences 

I USA har Booking lanserat produkten Booking Experiences som erbjuder turer och 

upplevelser.267 Den lanserades först i USA men finnshösten 2018 i 60 städer världen runt. 

Tjänsten dyker upp efter det att en kund har bokat hotell, men kommer tydligen att utvecklas 

till en separat produkt. 

 

Booking Experiences arbetar inte bara med befintliga produkter utan utvecklar även nya. Ett 

exempel på att man tagit hjälp av berömde grammy-nominerade DJ Khaled för en upplevelser 

på de platser han spelar. 

 

Booking har mött hård kritik från hotellnäringen på grund av den klausul som funnits i 

kontrakten som förbjuder hotellen att erbjuda ett lägre pris och bättre villkor på de egna 

webbsidorna och andra webbkanaler. År 2016 stämde Visita Booking för denna klausul och i 

juli 2018 gav Patent- och marknadsdomstolen rätt. Det är en konkurrenshämmande klausul 

som Booking måste ta bort.  

 

Detta kommer att gynna hotellens möjligheter att med bra erbjudanden locka kunder att boka 

direkt hos dom, och därmed slippa bokningsavgifter. Domen gäller även andra företag som 

har liknande villkor. 

 

                                                 
266 Bra översikter brukar finnas på https://www.arival.travel/insights/the-almost-ultimate-directory-of-digital-

distributors-for-tours-activities-attractions/?utm_source=phocuswire_article&utm_campaign=OTA-directory 
267 https://news.booking.com/booking-experiences/ 
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19.2. Expedia 
Expedia arbetar med hotell, flyg, biluthyrning, semesterboenden och aktiviteter.268 Expedia 

samarbetar med Amazon Web Services vilket har stärkt deras digitala närvaro. Expedia satsar 

starkt på molnbaserade applikationer och har som ambition att fungera som en ledande 

sökmotor för turism.  

 

Expedia arbetar nu med 23 varumärken i sin grupp.269 Till dessa hör Hotels.com, Egencia, 

Trivago och HomeAway. Det är möjligt att Expedia kommer att satsa på egna hotell med just 

Expedia som varumärke. 

 

19.3. Viator 
Viator är världens största, distributör av lokala turer och aktiviteter. Sedan år 2104 ägs 

företaget av TripAdvisor.270 Även om Viators grundare Rod Cuthbert har varit kritisk till hur 

TripAdvisor sköter företaget, så finns det stora fördelar med samordning. Både Viator och 

TripAdvisor är också starka varumärken. 

 

TripAdvisor har oerhört många besökare och kunder. De har därmed en fantastisk databas 

över kunder och deras intressen. Detta ger Viator en stor fördel. En styrka med Viator är att de 

har ett stort utbud av lokala och individuella guider som alternativ till guidade turer. Viator 

har också många års erfarenhet och ett väl fungerande samarbete med massor med 

entreprenörer världen runt. 

 

Viator har sedan tidigare drygt 3 000 partners, ofta stora hotellkedjor och flygbolag. Genom 

TripAdvisor när de även mängder med små aktörer och stärker därmed sina möjligheter att 

hitta potentiella kunder världen över. 

 

Genom den exponering produkter på Viator får genom TripAdvisor kan både stora och små 

aktörer hitta potentiella kunder i hela världen. Viator tar ingen avgift för att man presenterar 

sin produkt, men man ställer vissa krav på upplevelsen och företaget för att man ska få vara 

med. Viator tar däremot ut en provision vid bokningar. 

  

                                                 
268 https://www.expedia.se/ 
269 https://skift.com/2018/07/23/every-one-of-expedia-groups-brands-

explained/?utm_campaign=Early%20Time%20Zone%20-

%20Skift%20Daily%20Newsletter&utm_source=hs_email&utm_medium=email&utm_content=64617274&_hsenc=p2ANqt

z--

tHaM7PQZRXeZdhcI5gzCj99vnXFhXsW6sHyqj8yn9njPo6qMhywiDephX0AWiLRUzhqGEIbtAOUD8GIZoWSGuK3kkP

g&_hsmi=64617274 
270 www.viatorcom.se/ 
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20. Övriga globala och regionala OTA 
Booking och Expedia är för närvarande två ledande OTAs. Båda arbetar för att bli en 

plattform som kan erbjuda allt för turisten, en ”one-stop shop”. Viator är störst vad gäller 

lokala produkter för turister. Amazon kan vara på väg att bli en aktör inom turismen. 

 

Det finns flera globala aktörer där de flesta är OTA, men en del specialiserar sig på B2B. 

Vissa OTA arbetar bara med hotellrum. 

 

20.1. BeMyGuest 
BeMyGuest är en OTA som är specialiserad på den asiatiska marknaden.271 Företaget har 

många produkter i Europa men tycks inte arbeta med Sverige än. 

 

20.2. Bidroom 
Bidroom är ett nytt företag som förmedlar hotellrum med avgifter som är betydligt lägre än de 

stora OTAs.272 Visa lyfter fram Bidroom till sina kunder i Europa. 

 

20.3. Bookingkit 
Tyskägda bookingkit arbetar med bokningar av aktiviteter, allt från naturupplevelser till 

rundturer i städer.273 Företaget har inlett ett samarbete med teknologiföretaget Amadeus.  

 

20.4. Ceetiz 
Ceetiz erbjuder upplevelser främst i Europa. Det svenska utbudet är begränsat.274 

 

20.5. Culture Trip 
Brittiska Culture Trip är en mötesplats för folk som vill utforska världens kultur och 

kreativitet.275 Man har mängder med medarbetare världen runt och publicerar över 3 000 

artiklar per månad. Siten har många tips om vad man kan göra i Sverige. Inom kort kommer 

man att lansera en egen OTA. 

 

20.6. Get Your Guide 
För dig som erbjuder upplevelser är Get Your Guide ett intressant alternativ.276 De erbjuder 

olika upplevelser jorden runt, inte minst i Sverige, som guidade turer, båtutflykter, utflykter 

på landsbygden, matlagningskurser och mycket annat. 

 

I augusti 2018 körde Get Your Guide igång “Project incredible”, där man satsar på produkter 

under eget varumärke.277 Man inledde med fem turer på tre europeiska destinationer. Målet är 

att man under 2019 ska ha 100 turer på 15 destinationer. 

 

Get Your Guide satsar stort på artificiell intelligens och maskinlärning för att effektivisera sin 

verksamhet. 

 

                                                 
271 https://bemyguest.com.sg/ 
272 www.bidroom.com 
273 https://bookingkit.net/ 
274 https://www.ceetiz.com 
275 https://theculturetrip.com/about-us/ 
276 www.getyourguide.se/ 
277 http://gygoriginals.getyourguide.com/ 

http://www.getyourguide.se/
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20.7. Groupon 
Groupon har ett brett utbud av upplevelser, boende etc., men har ännu inte svenska produkter 

med.278 

 

20.8. Hipcamp 
Amerikanska Hipcamp är som en Airbnb för privatägda platser lämpliga att campa på, eller 

för hyddor, trädhus etc.279 Man utvecklar också mer lyxig camping. Finns nu bara i USA men 

avser att bli verksam internationellt. 

 

20.9. Holidaychek 
Holidaycheck är mycket stor på den tysktalande marknaden och har ett brett utbud från 

Sverige, med främst hotell men också andra boenden, upplevelser, biluthyrning m.m.280 

 

20.10. Hotelbeds Group 
Hotelbeds Group fungerar inte som en OTA utan förmedlar hotell, aktiviteter, biluthyrning 

m.m. till OTAs och andra som säljer resor. Således B2B.281 Hotelbeds äger Isango. 

 

20.11. Isango 
Isango har upplevelser världen runt och dessa bedöms av gästerna.282 Isango ägs av företaget 

Hotelbeds. 

 

20.12. Klook 
Klook förmedlar turer, attraktioner och aktiviteter världen runt, med en tyngdpunkt på Asien. 

Vad gäller Sverige finns produkter från Stockholm, Göteborg och Abisko (september 

2018).283 

 

20.13. Lastminute 
Lastminute är en global OTA som säljer allt från flyg och hotell till upplevelser.284 Det 

svenska utbudet är främst hotell med koncentration på storstäderna. 

 

20.14. Musement 
Musement säljer upplevelser världen runt.285 En hel del svenska produkter finns. 

 

20.15. Peek 
Amerikanska Peek säljer aktiviteter världen runt, men tycks inte vara aktiva i Sverige än. 286 

De arbetar med sightseeing, ooutdoor, båtutflykter, luftballonger etc, restauranger och nattliv, 

kultur, vattensporter samt kurser och workshops. Nyligen köpte Peek det konkurrerande 

                                                 
278 www.groupon.com 
279 www.hipcamp.com/about 
280 www.holidaycheck.de 
281 http://group.hotelbeds.com 
282 www.isango.com 
283 www.klook.com 
284 www.lastminute.com 
285 www.musement.com 
286 https://www.peek.com/ 
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företaget Zozi. Peek har ett partnerskap med nya Google Reserve, vilket gör att Peek kommer 

att bli mer synlig och lättare att boka via Googla. 

 

20.16. Placepass 
Placepass har ett brett utbud av upplevelser världen runt.287 En hel del svenska upplevelser 

finns, bland annat ett antal naturupplevelser. 

 

20.17. Skyscanner 
Brittiska Skyscanner arbetar med flyg, hotell och hyrbilar, men har också många tips om 

upplevelser i destinationer världen runt.288  

 

20.18. Touracti 
Touracti säljer uppleveser världen runt och gästernas omdömen är viktiga.289 Svenska 

produkter saknsa i september 2018. 

 

20.19. TourRadar 
Tourradar förmedlar upplevelser världen runt. Många är upplevelser på landsbygd och i natur. 

Ett flertal produkter från Sverige finns.290 Tourradar har sin bas i Wien och har nyligen tagit 

in 50 miljoner dollar från investerare. 

 

20.20. TravelBird 
TravelBird är en nederländskt OTA med ett brett utbud av boenden och upplevelser världen. 

Det svenska utbudet är än så länge rätt begränsat.291 

 

20.21. Travello 
Travello har sin bas i Australien men arbetar världen runt, och är en app för socialt 

nätverkande för turister.292 Travello arbetar också med bokningar av upplevelser och säger sig 

över 50 000 bokningsbara aktiviteter. Travello säger att man har drygt 350 000 användare i 

180 länder. 

 

20.22. Trivago 
Trivago har sin bas i Tyskland och är en söksida för hotell, vandrarhem samt B&B.293 Ägs av 

Expedia. 

 

20.23. Truestory 
Truestory säljer upplevelser i sju svenska regioner samt Köpenhamn.294 

 

                                                 
287 www.placepass.com 
288 https://www.skyscanner.se/ 
289 www.touracti.com 
290 www.tourradar.com 
291 https://travelbird.se/semester-i-sverige/ 
292 www.travelloapp.com 
293 www.trivago.se 
294 www.touracti.com 
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20.24. Utrip 
Utrip är en plattform får individanpassade resor och upplevelser.295 Sverige tycks man inte 

arbeta med för närvarande. Man har bl.a. TUI som kund. 

 

20.25. Veltra 
Veltra har ett brett utbud av upplevelser i städer världen runt.296 Ett brett utbud av upplevelser 

i Stockholm finns. 

 

20.26. Zoover 
Zoover erbjuder över 2 300 boenden, llt från hotell till privata stugor, i Sverige och har också 

ett brett utbud av upplevelser. Kunderna uppmanas ge omdömen om de företag de har 

erfarenhet av.297 

  

                                                 
295 https://utrip.com/ 
296 www.veltra.com 
297 http://www.zoover.se 
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21. OTA specialiserade på att sälja biljetter 
Flera företag är specialiserade på att sälja biljetter till attraktioner världen runt. 

 

21.1. Attraction Tickets 
Attraction Tickets säljer biljetter världen runt.298 I september 2018 finns inga svenska 

produkter. 

 

21.2. Tickmate 
Ticmate säljer biljetter till internationella evenemang. I september 2018 har man 4 000 

produkter i 30 städer.299 Svenska produkter saknas. 

 

21.3. Tiqets 
Tiqets säljer biljetter världen runt med inriktning mot underhållning och kultur.300 Ett antal 

produkter i Stockholm finns. 

 

21.4. 365Tickets 
365Tickets säljer upplevelser världen runt, med en betoning på att sälja biljetter.301I 

september 2018 finns inga svenska produkter. 

  

                                                 
298 www.attraction-tickets-direct.co.uk 
299 www.ticmate.se 
300 www.tiqets.com 
301 www.365tickets.com 
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22. Delningstjänster, peer to peer 
Intressant och snabbt växande är delningstjänster, eller det som kallas för peer to peer 

(jämlike till jämlike), där idén är att förmedla direktkontakt mellan resenärer och 

privatpersoner vad gäller boende och upplevelser. Airbnb är det ledande exemplet. 

 

22.1. Airbnb 
Airbnb är det stora och ledande exemplet på den delningstjänst tom vi presenterar i avsnitt 17. 

 

22.2. BonAppetour 
BonAppetour förmedlar måltidsupplevelser hemma hos privatpersoner, pop-up upplevelser, 

turer med mat eller drycker, provningar och kurser.302 Än så länge finns inga svenska 

produkter. 

 

22.3. Cookapp 
Cookapp förmedlar privata måltidsupplevelser.303 Finns inte i Sverige än. 

 

22.4. Cityunscripted 
Cityunscripted arbetar med upplevelser som förmedlas av lokalt boende till turister världen 

runt. Gästerna uppmanas skriva bedömningar av vad de lokala guiderna presterat.304 Vad 

gäller Sverige finns det flera lokala guider i Stockholm. 

 

22.5. EatWith 
EatWith förmedlar måltidsupplevelser hemma hos privatpersoner.305 Flera svenska erbjuder 

sådana måltider. Hette tidigare VizEat. 

 

22.6. Evanoes 
Evanoes arbetar med att utveckla skräddarsydda upplevelser tillsammans med lokala 

entreprenörer, som kalla för ”local travel agents”. I september 2018 arbetar man med 1 300 

lokala entreprenörer världen runt. Kunderna kommer med kommentarer om upplevelserna 

men rekommenderar även platser där det ännu inte finns en lokal entreprenör som erbjuder 

produkter.  

 

En stor del av produkterna handlar om naturupplevelser. Flera platser i Sverige 

rekommenderas men än finns ingen svensk entreprenör med. Däremot finns flera produkter i 

Norge och på Island.306  

 

Företaget har sin bas i Frankrike och har funnits sedan 2009. Man satsar nu starkt på en 

internationell expansion och har tagit in 80 miljoner dollar från utomstående investerare. 

Många av Evaneos lokala partners har tidigare arbetat med OTAs som paketerar och säljer 

upplevelser. Med Evanoes modell blir det en direktkontakt mellan kund och lokal entreprenör, 

vilket medför att kunden får en specialsydd upplevelse och den lokala entreprenören får 

behålla en större del av intäkterna. 

                                                 
302 www.bonappetour.com 
303 https://www.cookapp.com/en/about 
304 www.cityunscripted.com 
305 www.eatwith.com 
306 www.evaneos.net 
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22.7. Getguided 
Getguided arbetar med konceptet ”live a little local” och har familjeturer, historiska turer, 

lokala upplevelser och mycket annat i sitt utbud.307 I september 2018 finns inga svenska 

produkter. 

 

22.8. hihiguide 
Hihiguide arbetar tillsammans med lokala guider för att kunna erbjuda en ”sann” upplevelse. 

”Make new friends” är ett viktigt tema.308 I Stockholm hade man 24 lokala guider i september 

2018. 

 

22.9. HomeAway 
HomeAway förmedlar privata lägenheter, lantstugor och strandvillor runt om i världen.309 Ett 

betydande utbud av boenden i Sverige finns. 

 

22.10. Hometogo 
Hometogo förmedlar privata boenden världen runt. I Sverige förmedlar man ett brett utbud av 

såväl lägenheter som stugor, spridda landet runt.310 

 

22.11. Like A Local 
Lika A Local förmedlar lokala upplevelser världen runt, allt från saker att göra till måltider, 

nattliv till olika aktiviteter.311 Lokala guider erbjuder många produkter, inte minst i Sverige. 

 

22.12. Lokafy 
Lokafy förmedlar tjänster mellan turister och lokala invånare. Tjänsten går ut på att man talar 

om vart man vill åka och vad man vill uppleva. Därefter matchar Lokafy turisten med en 

”Lokafyer” för lokala upplevelser.312 

 

22.13. Meal Sharing 
Meal Sharing förmedlar private måltidsupplevelser världen runt.313 Sverige finns ännu inte 

med. 

 

22.14. Swedish Countryside 
En privat satsning är Swedish Countryside,314 Den portalen fungerar som en förmedling 

mellan besökare och lokalbor. Turisten kan bo, uppleva och äta på landet, direkt hos en som 

bor där. Fenomenet kallas för ”rent a local”, och man kan göra allt från att göra getost till att 

träffa en landsbygdskomiker. 

 

                                                 
307 https://getguided.net/ 
308 www.hihiguide.com 
309 https://www.homeaway.se 
310 www.hometogo.com 
311 https://www.likealocalguide.com/pages/about 
312 https://lokafy.com/ 
313 www.mealsharing.com 
314 https://swedishcountryside.se/om-oss/ 
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22.15. Toursbylocals 
Toursbylocals erbjuder i September 2018 2 683 guider i 153 länder, som erbjuder turister en 

personlig lokal upplevelse.315 Flera guider finns i Stockholm, Göteborg och Malmö. 20.20.  

 

22.16. Urban Adventure 
Urban Adventure förmedlar lokala upplevelser världen runt., ledda av lokala guider.316 I 

augusti 2018 finns inte Sverige med, däremot Köpenhamn. 

 

22.17. Vayable 
Vayable förmedelar upplevelser med lokalbefolkning som fungerar som guider och värdar.317 

Flera svenskar finns med. 

 

22.18. Ventoura 
Från början var Ventoura, som grundades 2014, en app där resenärer kunde få kontakt med 

varandra och lokalbefolkning.318 Nu kan man också boka lokala guider för personliga 

upplevelser. 

 

22.19. Wimdy 
Wimdy förmedlar över 350 000 citylägenheter och semesterhus världen över.319Flera boenden 

i Sverige finns med. 

 

22.20. Withlocals 
Withlocals förmedlar 1 200 upplevelser världen runt tillsammans med lokala guider. En stor 

produkt är måltider antingen på restaurang eller hemma hos en lokal guide.320 I september 

2018 finns ingen svensk produkt. 

 

22.21. Yelp 
Yelp är en digital plattform och fungerar som en guide som knyter samman människor med 

lokala företag genom recensioner från sina användare. Yelp arbetar inte bara med restauranger 

och ”nattliv”, utan även med hantverkare m.fl.321 

 

22.22. 9flats 
9flats hyr ut privat boende och säger sig ha 9 miljoner boenden världen runt.322 Flera boenden 

i Sverige finns med. 

  

                                                 
315 www.toursbylocals.com 
316 www.urbanadventures.com 
317 www.vayable.com 
318 http://www.ventoura.com/ 
319 www.wimdu.se 
320 www.withlocals.com 
321 https://www.yelp.com/ 
322 www.9flats.com 
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23. Nischade OTA 
Det finns flera OTA med tydligt avgränsade nischer och nya dyker kontinuerligt upp. Här ger 

jag några exempel. 

 

23.1. Book Yoga Retreats 
Book Yoga Retreats arbetar med resor kring yoga. Ett flertal produkter finns i Sverige.323  

 

23.2. Handiscover 
Handiscover är ett svenskt företag som förmedlar boenden som är anpassade till personer med 

begränsad rörlighet.324 Företaget som fortfarande är i en startfas, har tusentals boenden i drygt 

80 länder. Man har fått in starka finansiärer, bl.a. familjen Kamprads stiftelse. Ett samarbete 

med Amadeus har inletts. 

 

23.3. International Gay & Lesbian 
International Gay & Lesbian Travel Association har gruppen HBTQ som målgrupp och har 

flera partners i Sverige.325 

 

23.4. Journey Woman 
Journey Woman riktar sig till kvinnor. Arrangerar inte egna resor utan informerar om 

andras.Man kan annonser på sidan. Inget svenskt företag finns med.326 

 

23.4. Solotravel 
Solotravel riktar sig till de som reser själva och förmedlar flera resor till Sverige.327 

  

                                                 
323 www.bookyogaretreats.com/all/d/europe/sweden?q=Sweden 
324 https://www.handiscover.com/sv-SE/ 
325 . www.iglta.org 
326 www.journeywoman.com 
327 www.solotravel.org 

http://www.bookyogaretreats.com/all/d/europe/sweden?q=Sweden
http://www.iglta.org/
http://www.journeywoman.com/
http://www.solotravel.org/
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24. Vad händer med Amazon? 
Den amerikanska e-handelsjätten Amazon är på väg in på den svenska marknaden och många 

oroar sig över vad som kommer att hända. När Amazon gick in på den australienska 

marknaden föll e-handelspriserna med 16 procent. Men medan vissa oroar sig så har andra 

redan lärt sig att tjäna pengar genom att sälja sina varor via Amazon. 

 

Amazon har en oerhörd styrka med sin djupa kunskap om kundernas intressen genom sina 

inköp. Inte minst inköp av böcker lär Amazon mycket om kundernas intressen, inte minst de 

som kan tänkas vara relevanta för kundernas resor. Medan kunden på en renodlad OTA gör en 

eller kanske två inköp per år, så gör de stora kunderna hos Amazon ett par inköp per månad. 

Det gör att Amazon får en överlägsen kunskap om sina kunder. Amazon har också en gedigen 

erfarenhet av ”reviews” från kunder. 

 

24.1. Amazon och turism 
Resor och turism är ett av de få konsumentområden som Amazon inte är aktiv på. Tidigare 

hade Amazon en kortvarig satsning på bokning av hotell med Amazon Destination, men den 

upphörde år 2015. Men nu spekuleras det friskt om att Amazon kommer att ge sig in på resor 

och turism på allvar.328 Det skulle i så fall antagligen bli som en ny OTA.  

 

En amerikansk studie visar att 44 procent av konsumenterna skulle överväga att köpa resor 

och upplevelser av Amazon. Amazon har redan en mindre tjänst för annonser för resor. 

 

En del bedömare menar att det troliga är att Amazon inte bygger en egen tjänst utan köper upp 

exempelvis en befintlig OTA: Det finns en del spekulationer om att Amazon är intresserade 

av att köpa upp företaget Lonely Planet, som är en ledande producent av reseguider, 

traditionellt i bokform. Det skulle ge Amazon en intressant bas för att arbeta med turism. 

Tillsammans med sina gedigna kunskaper om kunderna skulle det kunna leda till att Amazon 

blir experter på att ge sina kunder precis de råd de önskar som turister. 

 

24.2. Amazon Alexa 
Amazon har sedan tidigare den röststyrda  AI-tjänsten Alexa och har nyligen lanserat Alexa 

for Hospitality, som tagits fram i samarbete med hotellkedjan Mariott. Alexa är en AI-

assistent (AI = artificiell intelligens) som är specialanpassad för hotell.329 En bygger på så 

kallade echo-enheter, eller AI-högtalare, som kommer att finnas på hotellrummen. 

 

Med Alexa kan gästerna styra belysningen i rummet, få information om hotellet, beställa 

room service, spela upp musik och annat. De hsom har ett Amazon-konto kan koppla detta till 

"Alexa for Hospitality", och kan komma åt sin egen musik och annat personligt man har 

liggande i Amazons moln. 

 

Det röststyrda systemet kommer troligen att utvecklas för att kunna användas för bl.a. 

bokningar av hotellrum. Bedömare tror att Amazon kommer utvecklas till en betydande 

konkurrent till befintliga OTA: 

                                                 
328 https://skift.com/2018/07/20/skift-podcast-the-amazon-factor-in-

travel/?utm_campaign=Corporate%20Travel%20Innovation%20Report&utm_source=hs_email&utm_medium=

email&utm_content=64725207&_hsenc=p2ANqtz-87P34I3ur1D7YxAwmhUs0MN2c4Xp-

2aZIcy5uwrM42qaDzls9v0yuAyQ87SZAJrDzEx1QCapNWQTclTiJ_aQRgZeHPbA&_hsmi=64725207 
329 www.amazon.com/alexaforhospitality 
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25. Övrigt av intresse 
Det finns några andra plattformar som är intressanta, men som jag har svårt att placera in 

under rubrikerna ovan. 

 

20.7.1. Foursquare 
Foursquare är en sökapplikation för mobiler och ger individanpassade rekommendationer om 

platser att besöka, restauranger etc.330 Dessa är anpassade efter personens tidigare sökningar, 

inköp, check-in etc. En hel del svenska företag finns med. Foursquare kan kopplas till 

Instagram. 

 

20.7.2. PackPoint 
PackPoint är en applikation för vad man ska ha med sig när man reser, och är anpassad till 

destinationer och typ av resa.331 

 

20.7.3. Wikilock 
Wikilock har nära 4 miljoner följare och presenterar nära 9,5 miljon ”outdoor trail” med drygt 

16 miljoner foton. Mot en avgift på €30,19 per år kan företag exponera sig på plattformen.332 

 

  

                                                 
330 https://foursquare.com/ 
331 www.packpnt.com 
332 https://sv.wikiloc.com/wikiloc/pois.do 

https://sv.wikiloc.com/wikiloc/pois.do
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26. Delningsekonomi och transformationsturism 
Här återstår en hel del att skriva 

Särskilt intressant är Peer to Peer eller jämlike till jämlike, som växer snabbt. Det utgår från 

ett intresse av att vilja dela upplevelser med lokalbefolkning, exempelvis en middag med 

lokalbefolkningen i deras hem. Det är svårt att hitta ett mer autentiskt sätt att ta del av en 

kultur är att äta hemmalagad mat hos någon, eller att ta en promenad tillsammans med 

lokalbefolkningen. 

 

26.1. Delningsekonomi 
Detta är en del i det som kallas för delningsekonomin, den kollaborativa ekonomin eller 

beställningsekonomin. Grunden är att man via digitala media kopplar ihop medvetna 

konsumenter med företagare eller frilansande privatpersoner, istället för att vända sig till 

traditionella och etablerade företag. Tourism in Skåne har en intressant analys av 

delningsekonomin.333 

 

Denna utveckling ger fantastiska möjligheter för små och inte minst nya företag att snabbt, 

enkelt och billigt komma ut på en internationell marknad. Och vi ser många effekter av denna 

utveckling. Fundera över frågor av denna typ: 

• Varför bo på hotell när du kan bo hemma hos en trevlig privatperson? 

• Varför dricka öl på puben när du kan komma hem till en erfaren öldomare, eller gå 

runt på stan med denna och prova öl? 

• Varför gå med på en stor guidad tur när du kan få en erfaren från lokalbefolkningen 

som visar dig runt i en liten personlig grupp? 

• Varför gå på restaurang när du kan äta hemma hos en kock eller välkänd matbloggare? 

• Varför bo på hotell och äta där, när du kan bo hos en bonde och äta bondens egen mat 

tillsammans med familjen? 

• Varför bara köpa biljett till dressyrtävlingen när du kan sitta tillsammans med en 

erfaren dressyrdomare som guidar dig genom tävlingen? 

 

Vi har bara sett början på denna utveckling. Delningsekonomin utvecklas snabbt och påverkar 

allt från ekonomi till politik. Hotell och taxi är de sektorer som kraftfullt märker av denna 

utveckling, men många fler branscher att påverkas. Airbnb som förmedlar boende hos 

privatpersoner har exploderat. I dag är Airbnb en gigant för övernattningar, långt större än 

någon hotellkedja. Givetvis är denna plattform också en fantastiskt för de lantbrukare och 

andra på landsbygden som vill hyra ut boende. 

 

Samåkningstjänsten Uber, har snabbt blivit en konkurrent till taxi. Företaget värderas i dag till 

astronomiska 50 miljarder dollar och växer ständigt. Självklart är denna plattform ett 

alternativ också till samåkning på landsbygden. Motsvarigheter utvecklas också för transport 

av gods. GoMore och Samåkning Sverige är andra alternativ. Plattformen Eatwith kopplar 

samman måltidsgästers önskningar om upplevelser med kockar som har egna 

serveringslokaler.  

 

Givetvis öppnar sådana plattformar otroliga möjligheter för landsbygdsupplevelser, 

exempelvis att bonden inte bara förädlar sina råvaror utan även serverar fullständiga 

måltidsupplevelser i sitt hem eller i naturen. Digitala plattformar gör det möjligt att skapa 

direkta kontakter mellan producent och konsument. 

                                                 
333 https://www.tourisminskane.com/delningsekonomin-anvands-av-allt-fler 
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Delningsekonomin växer mycket snabbt, men lagstiftningen hänger inte med. Det finns 

obesvarade frågor och många gråzoner där det är svårt att dra linjen över vad som är ett privat 

delande respektive vad som är en kommersiell aktivitet. Vi avser att genomföra en workshop 

om delningsekonomins behov av regelverk. En viktig fråga för denna workshop är att 

diskutera behov av ett antal nya branschriktlinjer. 

 

När turisterna söker information är sidor med andras rekommendationer ofta avgörande, sidor 

som Trip Advisor. För entreprenören är det viktigt att följa upp dessa sidor och inte se dem 

som ett hot utan till en möjlighet med kommunikation med kunderna. Sociala media är också 

oerhört viktiga. Många turistföretag har Facebook som sin marknadsplats och det finns goda 

exempel på att platser på den verkligt perifera landsbygden utvecklar en lockande destination 

just genom Facebook. Särskilt intressant är kanadensiska Inuvik där många medborgare 

hjälper till att inspirerande berättelser som lockar turister.334 

 

Turisterna söker inte bara information utan vill kunna beställa upplevelser, boka och betala 

boende. Det finns hotell där turisten inte behöver möta en levande människa utan sköter in-

checkning, rumsservice och allt via digitala alternativ. Särskilt många yngre turister bryr sig 

inte om att boka något utan förväntar sig att kunna boka boende och upplevelser när de väl är 

på plats. 

 

Satsning på augmented (förstärkt) och virtuell verklighet gör att turisten kan ta del av 

upplevelsen hemma innan man reser. Fenomen som artificiell intelligens, blockkedjor, big 

data och sakernas internet skapar enorma möjligheter för turismens aktörer. 

 

Plattforms- och delningsekonomin erbjuder också massor med möjligheter. Se bara vad 

AirBnB och Uber har inneburit. Lantbrukaren som erbjuder naturturism kan få direkt kontakt 

med turisterna världen runt så att de kan boka upplevelser samt boende och mat hos bonden, 

helt utan mellanhänder. Ett landsbygdens Uber kan lösa transportproblem, kanske med hjälp 

av självgående elfordon. 

 

26.2. Transformationsturism 
År 2009 myntades begreppet upplevelseekonomi på allvar. Boken ”The Experience 

Economy” väckte stor uppmärksamhet världen över.335 Slutsatsen var att intresset för att köpa 

varor och traditionella tjänster minskade, medan intresset för att lägga pengar på olika 

upplevelser ökade kraftigt. Onekligen fick författarna rätt. Allt mer pengar har lagts ned på 

upplevelser under de senaste decennierna, inte minst på turism. 

På svenska är det begreppet upplevelser som dominerat, men det är viktigt att komma ihåg att 

engelska experience även betyder erfarenheter. Vi kan också tala om erfarenhetsekonomi, 

vilket får en något djupare, allvarlig, betydelse än vad mer ytliga begreppet upplevelser. 

Författarna Pine & Gilmore menade också att upplevelseekonomin var ett övergångsskede till 

nästa form av ekonomi som kallades för transformationsekonomi. 

 

Transformationsekonomi innebär att vi istället väljer upplevelser som transformerar oss, som 

utvecklar och förändrar oss som människor. Redan år 2004 publicerade Kairos Future en 

                                                 
334 https://destinationthink.com/inuvik-canada-viral-facebook/ 
335 Pine III, Joseph B, & Gilmore, James H. (1999) The Experience Economy. Work Is Theatre & Every 

Business a Stage. Boston: Harvar Business School Press. 
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rapport om att transformationer eller ”gör om mig” -fenomenet, började bli en stark trend 

inom turismen. Då framhölls hälsa och medicinsk turism som ett viktigt fenomen.336 

 

Även om intresset för tranformativ turism har funnits en längre tid, så är det nu det börjar 

växa på allvar. Den öppenhet som alla digitala kanaler skapar ger helt andra förutsättningar 

för turistiska produkter som transformerar, som utvecklar, som förändrar. Och det är 

uppenbart att turisternas intresse ökar för att förändra sig själva, men även att bidra till att den 

plats de besöker utvecklas. 

 

Global Wellness Summit slog i sin Global Wellness Trends Report fast att en av de starkaste 

trenderna är ”a new era och transformative travel”.337 De beskriver transformativt resande 

som ”travel that challenges people on deeply personal level, creating emotion through the 

powerful medium of storytelling”. En närliggande trend är “the wellness kitchen”, där nyttig 

och lokalt producerad mat är viktiga inslag. 

 

Transformativt resande innebär att man söker mer än autentiska erfarenheter och upplevelser. 

Man vill ha något djupare som påverkar emotionellt, som förändrar ens insikter, förståelser 

och känslor. Sådana inslag finns redan bland annat hos flera svenska entreprenörer inom 

naturturism. Jag tänker på Mattti Holmgren och Jokkmokksguiderna som när han och 

kunderna sitter runt lägerelden på fjället, diskuterar frågor om hållbar utveckling, om 

demokrati och mycket annat med gästerna. 

 

Inom organisationen Adventure Travel Trade Association analyserar man och utvecklar detta 

fenomen.338 Det amerikanska företaget Austin Adventures arbetar allt tydligare med denna 

typ av resor, bland annat genom att samarbeta med ”Life is Good lifestyle”.339 Man arbetar 

med mindre grupper så att det blir mer tid för reflektion och dialog. En del produkter handlar 

om ”solo walks” där gästerna sprids ut för att få tid att reflektera på egen hand under 

exempelvis en vandring. Liknande produkter har Joro Experiences, vars resor hjälper gästerna 

att förstå världen.340 Ett viktigt inslag är att samlas till kvällen, gärna runt en lägereld, där 

guiderna bjuder in till dialog och reflektion över vad man har sett under dagen. 

 

Särskilt intressant är the Transformational Travel Council (TTC), som är en plattform och 

organisation för både resenärer och entreprenörer. Deras syfte är att “support both travelers 

and the travel industry in transforming lives and changing the world through deeper, more 

conscious, and more intentional travel experiences.”341 

 

Grundarna av TTC har också startat företaget Muddy Shoe Adventures som arbetar med resor 

i små grupper där man kombinerar fysiska aktiviteter med intensiva, uppslukande kulturella 

erfarenheter. Ett viktigt inslag är diskussioner i gruppen om vad man har upplevt och hur det 

kan påverka ens beteende när man återvänder hem.342 

                                                 
336 www.kairosfuture.com/se/publikationer/rapporter/gor-om-mig-snabbt/ 
337 www.globalwellnesssummit.com/2018-global-wellness-trends/ 
338 www.washingtonpost.com/lifestyle/travel/why-just-go-on-vacation-when-you-can-have-a-life-changing-

experience/2018/07/11/a2886b6c-7eee-11e8-bb6b-

c1cb691f1402_story.html?noredirect=on&utm_term=.56a5ea2c8611&wpisrc=nl_travel&wpmm=1 
339 www.austinadventures.com 
340 https://joroexperiences.com/ 
341 www.transformational.travel 
342 http://www.muddyshoeadventures.com/ 


