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Förord 

 
Denna studie är till mesta del framarbetad lika mycket av båda författarna tillsammans. Vissa 

intervjuer har Sillfors utfört själv, medan Salman tagit ett större ansvar gällande enkätstudien 

och dess genomförande. Den initierande kontakten med respondenterna har sköts av Sillfors 

medan resterande arbete med intervjuerna har skett lika mycket av både Sillfors och Salman. 

Då benämningen ”författarna” skrivs i texten så är det Sillfors och Salmans egen ståndpunkt 

som det står för. 
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SAMMANFATTNING 

Nyckelord: Sociala medier, marknadsföring, marknadsföring via sociala medier, 

destinationsmarknadsföring, DMC, turism 

 

Syftet med denna studie är att undersöka vad destinationsmarknadsföringsorganisationerna 

(DMC) Stockholm Visitor Board och Destination har för syn gällande sociala medier. Samt 

att titta på hur dessa två arbetar med sociala medier i sin marknadsföring och även vilka 

fördelar och nackdelar en sådan marknadsföring kan ha.  

Studien har haft en kvalitativ utgångspunkt när det gäller metodval. Men ett inslag av 

kvantitativa aspekter har förekommit då en enkätstudie har utförts. Flertalet kvalitativa 

intervjuer har ägt rumt med relevanta personer för denna studie. En vardera representant från 

Stockholm Visitor Board och Destination Sigtuna har intervjuats. Även personer från den 

akademiska världen har kommit tills tals för att ge sin syn på sociala medier både generellt 

men även som ett marknadsföringsverktyg. 

Utifrån intervjuerna så har författarna kommit fram till att både Stockholm Visitor Board och 

Destination Sigtuna vill och strävar efter att ha en personlig kontakt via sociala medier med 

sina besökare. Detta är dock något som de inte lyckats med anser författarna. Närmast att 

lyckas kommer Destination Sigtuna. Då båda är mitt uppe i en ny satsning kring sociala 

medier så kommer det troligtvis ske stora förändringar när det gäller sociala medier för båda 

dessa företag. 

Det författarna menar är att dessa två använder sociala medier likt ett traditionellt sätt att 

marknadsföra sig, något som det inte är skapat för. Sociala medier ska inbringa till 

kommunikation mellan människor, både som företag till kund men även från människa till 

människa. 

Fördelarna med att marknadsföra sig via sociala medier är att det är ett billigt och enkelt att 

göra det. Det tar inte mycket av din tid och det kostar inte speciellt mycket. Men det krävs att 

man marknadsför sig på rätt sätt, annars kan det stjälpa mer än hjälpa. Nackdelarna är då att, 

som sagt, man gör det på rätt sätt. Att vara närvarande via sociala medier är viktigt, annars 

kan man inte svara på det som sägs om ens företag. 

 
ABSTRACT 

Keywords: Social media, marketing, marketing via social media, destination marketing, 

DMC, tourism 

This study has as purpose to analyze how two destination management companies reflect on 

social media. The two companies are Stockholm Visitor Board and Destination Sigtuna. The 

authors also want to analyze how they market themselves via social media and what the 

advantages and downsides of such marketing strategy may be. By using a qualitative research 

point with several interviews, the authors wanted to come with an answer to the purpose of 

this study. 

The authors came to the conclusion that neither Stockholm Visitor Board nor Destination 

Sigtuna uses social media as the media is attended to do. They talk about having a personal 

level of communication, but they do not pursue it. This is something that probably will change 

do to that both are in a reorganization within the social media aspect. 

The advantages of marketing via social media are many. It’s a cheap and easy way to market 

your company. And if you do it right, it will save you a lot of money. The downside is the 

absent from social media. If your company isn’t on social media and talk to the costumers, it 

can be quite expensive in the long run. 
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1. INLEDNING 

I detta avsnitt presenteras bakgrund, syfte samt frågeställning som ligger till grund för 

studien. Även avgränsningar och definitioner finns med.  

1.1 Bakgrund 

I dagens samhälle har sociala medier blivit en större del av våra liv. Det är ett verktyg som vi 

använder oss av för att kommunicera med andra människor och företag.
1
  

Inom turismbranschen ser vi att flera företag och destinationer börjar använda sig av sociala 

medier så som Facebook, Twitter och Youtube för att nå ut till sina kunder på ett mer 

personligt plan. I och med detta så torde turismbranschen ha påverkats av detta. Då att vara 

aktiv på sociala medier idag anses av många snarare en regel än ett undantag.
2
   

 

Vi människor bokar våra resor online idag. De flesta läser på om destinationer och resemål 

utifrån vad andra människor säger. Vi sätter mer tillit till vad andra människor säger om en 

destination jämfört med traditionell reklam.
3
 Dessa är aspekter som dagens företagare måste 

ta till sig, oavsett bransch.  

 

Enligt statistik från Tillväxtverket så ökade turismen i Stockholm med 6,7 % 2010 jämfört 

med 2009.
4
 Detta i relation till att storstadsregionerna står för 44 % av de totala 

besöksvolymerna gör att Stockholm är av stort intresse för hela Sveriges turism.
5
 

Statistiska Centralbyrån för statistik över all inkvarteringsstatistik i Sverige. Enligt dem så 

stod utländska besökare för en liten del av de besökare som kom till Stockholm 2011. De stod 

för en tredjedel av de drygt 10 000 000 hotellnätter som spenderas i Stockholm.
6
  

 

Rese och turismbranschen i Sigtuna kommun omsatte år 2011 omkring 23 miljarder kronor. 

Då är även Arlanda flygplats inräknad.
7
 Många av de som ankommer på Arlanda flygplats är 

inte medvetna om att de landar i Sigtuna kommun och därmed Destination Sigtuna. Detta är 

något som förespråkarna för turismen i kommunen vill ändra på.
8
 Sigtuna har, med sitt rika 

historiska utbud av sevärdheter, stor genomslagskraft bland turister och marknadsför sig som 

en gemytlig oas en timme bort från Stockholm.
9
  

1.2 Problemformulering 

Att ha en ojämn kurva av besökare och antal gästnätter under ett år kan bidra till att en 

destination får det svårt rent ekonomiskt under ett helt år. Genom att sprida ut turisterna under 

årets alla månader och säsonger så optimeras hotellen och den turistiska verksamheten bättre. 

De dalar som finns under året (så som november) kan då motverkas med fler turister och 

beläggningen på stadens hotell blir då mer jämn.
10

  

                                                 
1
 http://www.prevent.se/sv/Arbetsliv/Lasarpanelen/2010/Forbattrad-kommunikation-med-sociala-medier/ 2012-

06-03 
2
 http://www.emarketer.com/Article.aspx?R=1008951 2012-04-19 

3
 http://www.emarketer.com/Article.aspx?R=1007630 2012-05-30 

4
 Terpstra, P, 2011 

5
 Ibid. 

6
 http://www.scb.se/Statistik/NV/NV1701/2011M12/NV1701_2011M12_SM_NV41SM1202.pdf 

7
 http://destinationsigtuna.se/om-oss/fakta 2012-05-28 

8
 http://destinationsigtuna.se/om-oss/fakta 2012-05-02 

9
 http://www.visitstockholm.com/en/to-do/Excursions/sigtuna/942 2012-05-09 

10
 http://www.scb.se/Statistik/NV/NV1701/2011M12/NV1701_2011M12_SM_NV41SM1202.pdf 2012-02-08 

http://www.prevent.se/sv/Arbetsliv/Lasarpanelen/2010/Forbattrad-kommunikation-med-sociala-medier/
http://www.emarketer.com/Article.aspx?R=1008951
http://www.emarketer.com/Article.aspx?R=1007630
http://www.scb.se/Statistik/NV/NV1701/2011M12/NV1701_2011M12_SM_NV41SM1202.pdf
http://destinationsigtuna.se/om-oss/fakta
http://destinationsigtuna.se/om-oss/fakta
http://www.visitstockholm.com/en/to-do/Excursions/sigtuna/942
http://www.scb.se/Statistik/NV/NV1701/2011M12/NV1701_2011M12_SM_NV41SM1202.pdf
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Att göra besökare mer medvetna om vad Sigtuna som destination erbjuder samt att de faktiskt 

ankommer i kommunen när de landar på Arlanda kan ses som ett steg att utveckla turismen på 

destinationen ännu mera.  

 

Marknadsföring via sociala medier är ett ganska nytt fenomen. Många inom turismbranschen 

använder sig utav det, men utan tillräcklig kunskap. Detta kan leda till att sociala medier inte 

utnyttjas på bästa sätt menar författarna.  

 

Sociala medier ses som ett billigare alternativ när det gäller marknadsföring, dessutom kan det 

ha en större genomslagningskraft gentemot de äldre sätten av marknadsföring menar vissa.
11

 

Det författarna vill bidra med till forskningen är en större insikt i hur marknadsföring via 

sociala medier fungerar i praktiken. Självfallet kommer denna studie inte att bryta helt ny 

mark, men inom Sveriges gränser ser författarna väldigt lite forskning kring detta sätt att 

marknadsföra sig på. 

 

Genom att ställa två ganska olika destinationer emot (och även bredvid) varandra så är det 

författarnas förhoppning att det ska ge en övergripande bild av hur sociala medier används i 

Sverige, på vilket sätt samt hur och om det fungerar. 

1.3 Syfte 

Syftet med denna studie är att se vad destinationsmarknadsföringsorganisationerna (DMC) 

Stockholm Visitor Board och Destination Sigtuna har för syn gällande sociala medier. Samt 

att undersöka på vilket sätt sociala medier används i deras destinationsmarknadsföring och 

vad det finns för fördelar och nackdelar med ett sådant marknadsföringssätt. För att uppnå 

syftet så kommer sociala medier samt marknadsföring inom sociala medier att beröras genom 

hela studien. Detta för att ämne är så pass nytt att det behöver en grundläggande plats i 

studien.  

1.4 Frågeställning 

 Vad fyller sociala medier för funktion i dagens samhälle, samt hur kan det användas i 

marknadsföringssyfte? 

 Hur definierar DMC:s så som Destination Sigtuna och Stockholm Visitor Board samt 

den akademiska världen sociala medier? 

 Hur arbetar Stockholm Visitor Board och Destination Sigtuna med marknadsföring via 

sociala medier? 

 Vilka fördelar och nackdelar finns det med en sådan marknadsföring? 

1.5 Avgränsningar 

Stockholm respektive Sigtuna valdes på grund av den geografiska närheten och kontakten till 

de båda. Författarna vill begränsa sig till en liten och en stor destination som Stockholm och 

Sigtuna faktiskt är. 

När det gäller sociala medier så finns det idag en uppsjö av dem. Denna studie berör dessa: 

Facebook, Twitter, Youtube, Google (plus) och Linkedin. Facebook med nästan 900 miljoner 

aktiva användare.
12

 Youtube med omkring 800 miljoner besökare varje månad.
13

  

                                                 
11

 http://www.idg.se/2.1085/1.283275/sociala-medier-kan-ge-dig-storre-bit-av-kakan 2012-05-30 
12

 http://newsroom.fb.com/content/default.aspx?NewsAreaId=22 2012-04-19 
13

 http://www.youtube.com/t/press_statistics 2012-04-19 

http://www.idg.se/2.1085/1.283275/sociala-medier-kan-ge-dig-storre-bit-av-kakan
http://newsroom.fb.com/content/default.aspx?NewsAreaId=22
http://www.youtube.com/t/press_statistics
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Twitter som har 100 miljoner aktiva användare varje månad och 50 miljoner per dag.
14

 

Google plus som är Googles motsvarighet till Facebook.
15

 Samt Linkedin, med över 150 

miljoner användare i mars 2012.
16

 

 

1.6 Definitioner 

 

Sociala medier: Sociala medier är ett kommunikationssätt där man som deltagare kan dela 

idéer, tankar, innehåll och relationer online i olika nätverk. Det skiljer sig från traditionella 

kommunikationssätt i det avseendet att vem som helst kan skapa, kommentar och lägga till 

saker inom en sociala media. Sociala media kan ta form i text, ljud, video, bilder och 

konversation över nätet. 
17

 

 

Marknadsföring via sociala medier: Skillnaden mellan traditionell marknadsföringsätt så 

som TV, radio och tidningar och sociala medier är att om du läser en annons i en tidning så är 

det envägskommunikation; Tidningen skickar ett budskap och du som läsare mottar det. Du 

kan inte svara på budskapet eller påverka innehållet. Om samma budskap skickas via sociala 

medier så blir du om du tar del av budskapet, direkt inblandad i det, i det avseendet att du kan 

respondera det som skrivs med bara ett knapptryck. Det blir då en möjlighet till 

tvåvägskommunikation.
18

 

 

DMC 

Destinationsmarknadsföringsorganisation. Exempelvis Stockholm Visitor Board och 

Destination Sigtuna. Är den organisation som marknadsför en destination på plats när det 

gäller events, guidningar och liknande.
19

  

 

Destination 

En central plats/ort som är huvudsyftet till varför man kommer dit för att uppleva turism.
20

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
14

 http://mashable.com/2011/09/08/twitter-has-100-million-active-users/ 2012-04-19 
15

 http://gadgetwise.blogs.nytimes.com/2011/09/20/google-for-everyone-what-you-need-to-know/ 2012-06-01 
16

 http://press.linkedin.com/about 2012-06-01 
17

 Scott, D, 2010 
18

 Zarella, D, 2010 
19

 http://www.adme.org/dmc/what-is-a-dmc.asp 2012-06-01 
20

 http://media.unwto.org/en/content/understanding-tourism-basic-glossary 2012-04-19 

http://mashable.com/2011/09/08/twitter-has-100-million-active-users/
http://gadgetwise.blogs.nytimes.com/2011/09/20/google-for-everyone-what-you-need-to-know/
http://press.linkedin.com/about
http://www.adme.org/dmc/what-is-a-dmc.asp
http://media.unwto.org/en/content/understanding-tourism-basic-glossary
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2. METOD 

I detta avsnitt beskrivs det vilka metoder och tillvägagångssätt som ligger till grund för 

studien. En diskussion kring olika vetenskapssyner och kunskapsteorier förs även. 

2.1 Vetenskapssyn 

Inom den akademiska världen så finns det två erkända metoder att använda sig för när man 

utför en vetenskaplig studie. Den första, en kvalitativ metod, ämnar till att forskaren ska 

använda sitt resultat för att få fram en teori. Alltså ska studien vara teorigenererande. 

Kvalitativa metoden bygger även på det mänskliga och fysiska planet, hur man tolkar 

verkligheten samt hur världen förändras.  

Ett induktivt tankesätt tillämpas när en forskare använder sig av den kvalitativa metoden. 

Induktiv är förklaring på det ovan, att man genererar en teori genom sin studie.
21

 Det är detta 

synsättet som används i denna studie då författarna ämnar skapa en teori utifrån det resultat 

som de kommer fram till. 

 

En kvantitativ metod bygger på en redan befintlig teori. Forskaren har en teori den vill pröva 

för att se om den är funktionell. Det är detta som är ett deduktivt angreppssätt, som är en 

motsats till induktivt tankesätt.
22

 Kvantitativ forskning fokuserar mer på siffror och statistik 

och det kräver en större kontroll av den som forskar med hjälp av en kvantitativ metod.
23

 Det 

krävs även en större planering när om man väljer att utföra en kvantitativ undersökning. 

Stegen i den processen är längre och kräver (som nämnts) mer kontroll och strukturering av 

forskaren.
24

  

 

De båda metoderna går att använda vid en och samma forskningsstudie. Bryman talar om att 

det finns ett tydligt motstånd mellan vad han definierar som Siffror kontra ord.
25

 Men det han 

menar är att man som forskare faktiskt med fördel kan ha en kvalitativ utgångspunkt vid en 

kvantitativ undersökning och vice versa. Det är en trend som under senare tid visat sig inom 

forskarvärlden menar Bryman. Det samma gäller åt det andra hållet, att man har en kvantitativ 

utgångspunkt vid en kvalitativ undersökning.
26

  

I denna studie finns det ett inslag av den kvantitativa metoden. Dock är den inte den primära 

metoden i studien vilket gör att de kvantitativa data som samlats in enbart har en mindre del i 

det empiriska materialet.  

 

Ontologi handlar om läran om det varande, det fysiska ting vi har i världen, det som finns.
27

 

Inom ontologin så finns två delar: Objektivism och konstruktionism.  

Objektivismen utgår ifrån ett tankesätt där organisationen har sin grund.
28

 Man ser på en 

företeelse kring att det är oberoende av sociala företeelser, att det inte går att rubba. 

Objektivism är strukturerat och man följer regler och krav, det finns inget s.a.s. fritt spelrum. 

Det finns en press på individen att följa dessa regler och krav. Likt ett företag med regler och 

förordningar så kan man bli bestraffad om man inte följer dessa. Man kan då bli avskedad från 

organisationen. Man kan säga att dessa regler och krav ska följas för att man ska få vara en 

del av organisationen.  

                                                 
21

 Bryman, A, 2011, s.36ff 
22

 Bryman, A, 2011, s.28 
23

 Holme, I M, Solvang, B K, 2008, s.14 
24

 Bryman, A, 2011, s.151 
25

 Bryman, A, 2011, s.547-553 
26

 Ibid s.547-553 
27

 http://www.ne.se/ontologi 2012-03-08 
28

 Bryman, A, 2011, s.36ff 

http://www.ne.se/ontologi
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Konstruktionism å andra sidan har sin bakgrund i kulturen.
29

 Det bygger på det nästintill 

motsatta gentemot objektivismen. Med det menas att exempelvis organisation och kultur inte 

är på förhand bestämda. Alltså att inget är skrivet i sten enligt konstruktionism.  

Individen har möjlighet att påverka det som ska bli av det hela. Så konstruktionism är under 

ständig utveckling. Man kan även definiera konstruktionism med att den verklighet som en 

forskare beskriver utgör en konstruktion.
30

 Det menas att en forskare presenterar en 

beskrivning som i sann konstruktionisk anda inte är slutgiltig. Konstruktionismen menar även 

på att kunskap är obestämbar och att det alltid kan byggas på.
31

 

Konstruktionism är det ontologiska förhållningssätt som denna studie har. Författarna menar 

på att kunskap är oändligt och att inget är skrivet i sten. Detta gör sig extra tydligt genom att 

sociala medier är något som ständigt förändras och därmed inte kan vara något fast. 

2.2 Forskningsansats 

Författarna anser att denna studie utgår ifrån en kvalitativ ansats med ett induktivt 

tillvägagångssätt.
32

 För att svara på frågeställningen så kommer det att krävas både intervjuer 

och en enkätundersökning. Därmed ingår även ett inslag av kvantitativt tillvägagångssätt i 

denna studie. 

Genom att ha intervjuer med de ansvariga för Stockholm Visitor Board och Destination 

Sigtuna sociala medier marknadsföring så ville författarna skapa sig en uppfattning om hur 

DMC:s så som dessa har för syn gällande sociala medier och möjligheterna att marknadsföra 

sig med hjälp av det. Intervjuer med personer inom den akademiska världen gjordes för att se 

hur de ser på sociala medier generellt, men också ur ett marknadsföringsperspektiv. En 

mindre enkätstudie utfördes även, och den ger ett kvantitativt inslag i en annars kvalitativ 

studie.  

2.3 Tillvägagångssätt 

Kvalitativa intervjuer  

Ett flertal kvalitativa intervjuer utfördes i samband med denna studie. Både med en person 

som representerar Stockholm Visitor Board och en person från Destination Sigtuna, men även 

med representanter från den akademiska världen. Mer utförligt om varför varje respondent 

valdes till intervju kommer i stycket om urval. 

Att lägga stor vikt vid att intervjua forskare och doktorander kan ge en onödig bild, kan 

tyckas. Detta eftersom de säkerligen har skrivit avhandlingar och artiklar om ämnet som 

annars kan passa in i den empiriska delen av studien. Dock menar författarna att de ämnar få 

ett djupare svar än vad forskningen visar. Sedan är forskningen på ämnet om marknadsföring 

via sociala medier inte så utbredd som hade varit optimalt för studien. Så genom intervjuer 

med personer på akademisk nivå så kan en djupare bild skapas om vad marknadsföring via 

sociala medier är. 

 

Två av intervjuerna har skett via e-post. Författarna anser att detta inte är lika positivt som att 

ha dem personliga, så därmed kommer de intervjuerna att behandlas extra varsamt och tolkas 

på ett annorlunda sätt än de personliga intervjuerna. Detta för att minska risken för att 

materialet används på fel sätt. Med detta menar vi att det som skrivs ska tolkas varsamt och 

                                                 
29

 Bryman, A, 2011, s.36ff 
30

 Ibid. 
31

 Ibid. 
32

 Bryman, A, 2011, s.38 
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att det således kräver stor försiktighet från författarens sida. Ödman talar om att inom 

hermeneutik så är tolka något subjektivt och att man därmed tolkar utifrån en viss aspekt.
33

  

Som forskare ska man då också vara medveten om att det finns olika aspekter. Detta för att 

det är en förutsättning att tolkandet ska vara fördomsfritt. Detta är något att ha i bejaktning när 

man analyserar och tolkar e-postintervjuer.  

 

Kvales sju steg för intervjuundersökning.
34

 

Nedan följer en beskrivning kring Kvales sju steg för en intervjuundersökning. 

 

1. Tematisering. Formulera undersökningens syfte och föreställning. Detta ska göras 

innan intervjuerna påbörjas.  

2. Planering. Genom att planera undersökningen och hur den ska läggas upp med hänsyn 

till de sju stegen. Utgå ifrån vilken kunskap som eftersträvas. 

3. Intervju. Utför intervjuer utifrån en intervjuguide och tänk på vad forskaren 

eftersträvar. 

4. Utskrift. Förbered intervjumaterialet för analys. Överför från talspråk till skriftspråk. 

5. Analys. Avgör vilka eller vilken analysmetod som är lämpliga för just den studie som 

skrivs. 

6. Verifiering.  Bestäm vad som gör resultatet validerande och trovärdigt. 

7. Rapportering. Rapportera resultatet av undersökningen samt visa vilka metoder som 

använts under studiens gång. 

 

Genom att följa Kvales sju steg för en intervjuundersökning så ger det denna studie en större 

akademisk kraft. Som författare av en akademisk studie så kan intervjuer utföras på flera olika 

sätt. Vilket sätt som är rätt är upp till var och en. Att författarna följer sju steg genom hela 

intervjuarbetet skapar en större tilltro till det som faktiskt blir resultatet i studien.  

Då det fjärde steget är utskrift så uppkom ett nytt sätt att se på vissa av intervjuerna, nämligen 

att svaren man tyckte sig få under själva intervjun i själva verket blev något helt annat när det 

skrevs ner.
35

  

Kvales sju steg kan ses som att de ska användas för en större intervjustudie, men författarna 

anser att den även är applicerbar på denna studie då dess grund även fungerar på mindre 

studier så som denna.  

Det ska tilläggas att alla steg inte följs i denna studie. Författarna har valt att ta vissa delar ur 

de sju stegen. Detta för att alla steg inte nödvändigtvis inte stämmer överens med vad 

författarna vill få ut av denna studie. De steg som vi tillämpar är Intervju, utskrift, analys, 

verifiering och rapportering. Övriga steg ansågs inte vara nödvändiga att beröra, då vi redan 

hade ett tema samt kommit långt i planeringen. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
33
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Urval 

Denna studie bygger på ett antal forskningsintervjuer med väsentliga personer som är kunniga 

inom ämnet som det skrivs om. Frågorna är formade utifrån Kvales sju steg för en 

forskningsintervju.
36

 Detta för att de ska vara strukturerade och utformade på det bästa sättet 

för den här studiens syfte. Genom noggrann planering och bakomliggande arbete på frågorna, 

så ämnar författarna få ut de bästa möjliga svaren från de som intervjuats. Följande personer 

har intervjuats för denna studie: 

 

 Therese Göterheim, Digital marknadsföring, Destination Sigtuna 

 Christofer Pihl, Doktorerar i marknadsföring vid Stockholms Universitet 

 Stina Bengtsson, Digitala medier, Stockholm Visitor Board.  

 Andrea Lucarelli, Doktorerar i marknadsföring vid Stockholm Universitet 

 Mauri Kaipainen, Professor i medieteknik vid Södertörns Högskola 

 Johannes Karlsson, Head of PR and Social Media, Visit Sweden 

De intervjuade valdes på grunden av deras kunskap och de på olika sätt kan bidra till denna 

studie.  

 

Therese Göterheim arbetar på Destination Sigtuna med digital marknadsföring.
37

 Hon har 

lång erfarenhet av sociala medier och digital marknadsföring. Eftersom Destination Sigtuna är 

en del av studien så var hon självklar som respondent till denna studie.  

 

Christofer Pihl doktorerar vid Stockholms universitet inom marknadsföring. Hans fokus ligger 

på ny teknik gentemot kunder och han skriver om hur modebloggarna bidrar till 

marknadsföring via bloggar, som är sociala medier.
38

 Christofer intervjuades på grund av sin 

kunskap inom sociala medier och för att författarna ville ha in den akademiska världens syn 

på sociala medier, både generellt men även mer inriktat på marknadsföring. 

 

Stina Bengtsson arbetar på Stockholm Visitor Board med digitala medier.
39

 Det är hon som 

har det övergripande ansvaret när det gäller sociala medier vid Stockholm Visitor Board. 

Genom att få information från henne vad Stockholm gör via sociala medier så fick författarna 

en förstahandskälla från de som faktiskt är en del av denna studie. 

 

Andrea Lucarelli doktorerar vid Stockholms universitet inom marknadsföring. Hans fokus 

ligger mot varumärket Stockholm och varumärkesarbete för städer generellt. Andrea besitter 

kunskap om vad Stockholm gör för att marknadsföra Stockholm – The capital of Scandinavia 

utanför Sveriges gränser. Något som författarna ansåg kunde bidra till studien utifrån hur 

Stockholm Visitor Board arbetar med varumärket Stockholm via sociala medier. 

 

Mauri Kaipeinen professor vid Södertörns högskola. Forskar inom medieteknik och 

undervisar även inom ämnet. Medieteknik är ett tvärvetenskapligt ämne. Det omfattar flera 

områden, bland annat ljud, bild och webb. I egenskap av professor så gav det Mauri en 

legitimitet som respondent till denna studie 

 

                                                 
36

 Ibid. 
37

 http://www.sigtunaturism.se/ Om oss> Personal> Therese Göterheim. 2012-04-20 
38

 Intervju. Pihl, C. 2012-04-10 
39

 http://www.stockholmtown.com/templates/page____17722.aspx 2012-04-20 

http://www.sigtunaturism.se/
http://www.stockholmtown.com/templates/page____17722.aspx
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Johannes Karlsson är ansvarig för PR och sociala medier vid Visit Sweden. Genom att 

intervjua honom så ville författarna skapa sig en bild av hur andra destinationer arbetar med 

sociala medier. I egenskap av huvudorganisation för att locka till sig turister till Sverige, så 

blir det intressant att se hur Visit Sweden faktiskt arbetar med sociala medier som ett sätt att 

marknadsföra sig som en destination. Även hur de har lyckats med den satsning på sociala 

medier som de sysslar med. Då denna studies huvudsakliga tyngd ligger på Stockholm Visitor 

Board och Destination Sigtuna så får inte denna kvalitativa intervju samma utrymma i denna 

studie då författarna skulle glida ifrån sitt huvudsakliga syfte. 

 

Enkätstudie 

En enkätstudie utfördes vid en informationsdisk på Arlanda flygplats den 11 april 2012.  

Enkätstudien hade till syfte att ge en glimt av hur Stockholm som destination når ut med sin 

marknadsföring via internet och sociala medier. Denna enkät ska ge en överblick i om och hur 

Stockholm som destination når ut till sina besökare via sociala medier. 

 

Detta är ett kvantitativt tillvägagångssätt men författarna vill ändå vara på det kvalitativa 

planet. Loftland menar att en av huvudprinciperna i en kvalitativ studie är närheten till 

undersökningsenheterna.
40

 Detta hade även denna studie då enkäterna inte skedde via 

postning utan att de svarade blev tillfrågade personligen.  

Enligt Bryman så finns det flera fördelar och nackdelar med att genomföra en kvantitativ 

enkät. En av fördelarna är att en enkät är snabbare att administrera.
41

 Han menar att man i 

teorin kan skicka ut tusentals enkäter på samma gång, istället för att intervjua alla dessa 

människor, något som bli extremt tidsdrivande och arbetsamt. Brymans nackdelar blir nästan 

mer till vår fördel.
 42

 Detta eftersom författarna vill bilda sig en enkel och koncist bild av hur 

genomslagskraften är för Stockholm Visitor Boards marknadsföring via sociala medier. Något 

som inte hade varit möjligt om alla som svarat på enkäten istället blivit intervjuade. 

 

Författarna ville skapa en enkel och tydlig enkät med få frågor och som på ett tydligt sätt 

kunde uttyda svaren och dess mening.  

Enkäten genomfördes vid en strategisk plats med många ankommande besökare till 

Stockholm och detta skedde på Arlanda flygplats under en hel dag. Författarna ämnade få in 

hundra svar från ankommande besökare under den dagen som enkäten utfördes. 

 

Enkäten hade som syfte att söka svar på om Stockholm Visitor Board når ut via sociala 

medier till dess besökare. Valet av enkätundersökning gjordes med grund av att skapa en 

uppfattning om sociala mediers genomslagskraft gentemot besökare som kommer till 

Stockholm. Enkäten klassificerades som en Enkät till besökare eller i annan benämning 

Väntrumsundersökningen.
43

 Med det menas att de som svarade på enkäten valde att besöka 

just den platsen där enkäten ställs. I det här fallet var den personen en besökare till Stockholm 

och informationsdisken på Arlanda flygplats. Det kan argumenteras att svaren i en sådan 

enkät kan bli statistiskt missvisande då alla i befolkningen eller omgivningen inte fått chans 

att svara. Men detta argumenteras emot med att författarna vill ha svar från turister som 

kommer till Stockholm. I och med att hålla sig till informationsdisken så minimerades bruset 

från anställda på flygplatsen och andra personer som inte var enkätens målgrupp.  

 

 

                                                 
40

 Holme, I M, Solvang, B K, 2008 s.93 
41

 Bryman, A, 2011, s.228ff  
42

 Ibid. 
43

 Ejlertsson, G, 1996 s.20 
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Denna enkät har ett bekvämlighetsurval. Med detta menas att de tillfrågade personer som 

fanns på den platsen för enkäten blev de som blev tillfrågade att svara på enkäten.  

Det som kan vara problematiskt med detta är att, som Bryman påvisar, representationsgraden 

av enkätstudien blir skev.
44

 Alltså att alla turister eller besökare som kommer till Stockholm 

inte får komma till tals i enkäten. Författarna försökte motverka detta genom att fråga 

personer med jämna mellanrum. Författarna frågade inte alla personer hela tiden, utan hade 

uppsikt över vilka flighter som landade och gjorde ett urval efter detta. Kanske kan det ses 

som ett urval genom att det valdes flighter, men då människor kommer och går hela tiden och 

kanske stannar kvar en längre stund så blir det ett bekvämlighetsurval ändå.   

2.4 Analysmetod  

Utgångspunkt när det gäller analysmetoden är ur ett hermeneutiskt synsätt. Hermeneutiken 

strävar efter att mäta det omätbara. Ett exempel på något omätbart kan vara mänskliga 

känslor: man kan inte mäta det, men man kan försöka förstå det.
45

  

Metoden syftar således till förståelse och att förståelse är den största kunskapsformen.
46

 

Ödman menar att tolkning och förståelse ämnar till att få en ännu större förståelse för det man 

undersöker. Han påvisar även att med en förförståelse så har man ett annat perspektiv på det 

man tolkar och förstår. 
47

 Då författarna har en förförståelse om det ämne som studerats så ger 

detta ett nytt perspektiv på studien till skillnad från om en person utan författarnas förkunskap 

studerar ämnet. 

 

När det gäller de intervjuer som har gjorts så är de alla en form av yttrande. Ödman påvisar att 

yttranden inte är tolkningsbara fören dem har satts i ett sammanhang, en kontext.
48

 

Hermeneutiken ska skapa denna kontext och de ska därefter kunna tolkas bättre.
49

 

 

Genom att spela in de intervjuer som görs så kan allt som respondenten sagt användas, allt i 

sin helhet, menar Ödman.
50

 Att transkribera på rätt sätt och därmed återfå ordagrant vad 

respondenten har sagt är något som är viktigt. Detta för att tolkningsfaktorn ska bli så bra som 

möjligt. Dock menar han även att det är svårt att skriva av ordagrant, detta eftersom talspråket 

inte överensstämmer med det akademiska och skrivna språket. Detta ska bejakas även om det 

viktigaste är att respondenten får en rättvis talan i texten.
 51

 

2.5 Datainsamlingsmetod 

De kvalitativa intervjuerna har utförts på ett seminstrukturerat sätt.
52

 Då de utgick ifrån ett 

frågeschema så fick författarna en strukturerad intervju från början. Men genom att vara 

benägna att ställa följdfrågor till respondenterna så fick de kvalitativa intervjuerna som 

utfördes, en semistrukturerad uppbyggnad.
53

 Det semistrukturerade bekräftas ytterligare då 

författarna även försökte att föra en konversation med respondenterna. Detta för att få dem att 

känna sig trygga och därmed kunna lämna mer utförlig svar. 

 

                                                 
44

 Bryman, A, 2011, S.194 
45

 Ödman, P, 2003, s.71ff 
46

 Ibid. 
47

 Ibid. 
48

 Ödman, P, 2003, s.71ff 
49

 Ibid. 
50

 Ibid. 
51

 Ibid. 
52

 Bryman, A, 2011, S.206 
53

 Ibid. 
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Therese Göterheim kom på åtanke genom tidigare vetskap om att hon var kunnig inom sociala 

medier. Hennes koppling till Sigtuna var den bidragande faktorn till att författarna valde att 

intervjua henne. Intervjun skedde på hennes arbetsrum i Sigtuna. Med ett antal förskrivna 

frågor samt en bakgrunds kunskap om Sigtuna så ville författarna skapa en semistrukturerad 

intervju där respondenten ger så tydliga svar som möjligt. Att ha kunskap om Sigtuna, samt 

att visa att man är påläst, skapar tillit från respondenten anser författarna. Detta för att 

respondenten då torde bli tryggare i sin position som svarande under en intervju. 

Intervjun tog 45 minuter och det fanns flertalet följd och uppföljningsfrågor till respondenten. 

Dennes gavs även ett visst utrymme för egna reflektioner och tankegång, något vi anser 

stärker den framtidstänkande delen av det som återges från intervjun. 

 

Intervjun med Christofer Pihl kom på tal genom att författarna kontaktade Stockholms 

universitet för att få möjlighet att intervjua forskare och akademiskt kunnig kring ämnet 

marknadsföring via sociala medier. Pihl ansågs då vara en av de bäst kvalificerade på detta 

område. Intervjun skedde på hans arbetsrum på Stockholm Universitet. 55 minuter tog 

intervjun och vi ställde ett antal följdfrågor till Pihl. Ett inslag av konversation mellan 

författarna och respondenten fanns under hela intervjuns gång något som författarna anser 

stärker de svar som de fått från Pihl. 

 

Andrea Lucarelli kom på tal under samma process som Pihl. Genom sin forskning om 

varumärket Stockholm – The Capital of Scandinavia så ansågs han vara lämplig för att 

intervjuas för denna studie. Intervjun skedde på hans arbetsrum på Stockholms universitet och 

varade i omkring 45 minuter. Ett tiotal frågor var förskrivna, och det fanns, som i de tidigare 

intervjuerna, ett utrymme för följdfrågor och konversation. 

 

Mauri Kaipainen ansågs vara lämplig som respondent i denna studie då han hyser stor 

akademisk kunskap kring ämnet sociala medier. Intervjun med Kaipainen tog plats på hans på 

arbetsrum på Södertörns högskola. Då han, som nämnts, har en bred akademisk kunskap så 

innehöll frågorna till honom ett större inslag av detta. Med detta menas att frågorna var med 

hypotetiskt skrivna, något som kan diskuteras om det var lämpligt eller inte.  

 

Då två e-postintervjuer har ägt rum så har de haft samma struktur. Både Stina Bengtsson och 

Johannes Karlsson valdes ut på grund av deras arbetsgivare. Karlsson med Visit Sweden och 

Bengtsson på Stockholm Visitor Board. De kontaktades först där en kort beskrivning av 

studiens syfte presenterades. Båda fick sedan snarlikna frågor i ett dokument som de fick 

svara på. Ett tiotal frågor blev det till vardera av dem. Svaren gavs i båda fallen i samma 

dokument som skickades ut, något som gjorde det tydligare att transkribera sen. 

 

Den enkät som gjordes för denna studie är utförd under sju timmar på Arlanda flygplats. 

Arlanda valdes då den har en stor genomströmning av människor dagligen. Samt att många 

turister och besökare kommer till Arlanda varje dag. För att genomföra enkäterna så 

kontaktade författarna Swedavia, som driver flygplatsen
54

, och frågade om vi fick genomför 

en enkät vid en av deras informationsdiskar. Svaret blev ja och enkäten genomfördes kort där 

efter. Gensvaret på enkäten skilde sig. Då många var stressade och inte hade tid att svara, så 

blev antal svarande inte lika stort som författarna hoppades. 

 

 

 

                                                 
54

 http://www.swedavia.se/om-swedavia/detta-ar-swedavia/var-verksamhet/ 2012-05-08 
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2.6 Metodkritik 

En brist som det empiriska materialet kan ha är att det är nästintill helt baserat på de 

kvalitativa intervjuerna. Det i sig är inget negativt, men detta betyder att författarna helt litar 

på vad de olika respondenterna sagt. Då endast enstaka andra källor än intervjuerna finns så 

kan detta ses som ett problem. Ödman påvisar detta och menar även att de man intervjuar kan 

ha en bestämd ståndpunkt som kan vara till hinder för dennes verklighetsbeskrivning.
55

 Ett 

exempel på det kan vara Christofer Pihl som forskar inom ämnet sociala medier med 

inriktning mot modebloggar. Då han själv studerar väldigt mycket material i samband med sin 

forskning, så kan hans beskrivning av verkligheten (i Ödmans tankesätt) vara förvrängt.  

Något som i sin tur kan ge hans svar en annan bild en vad han annars skulle ha svarat anser 

författarna. 

 

Urvalet av respondenter till de kvalitativa intervjuerna är baserat till stor del på akademikar. 

Författarna ansåg att med sin akademiska kunskap så skulle de kunna ge andra svar och fakta 

än den som fanns i deras forskning. Det hade kanske varit bättre om en blandning av 

akademiker och personer från näringslivet hade funnits med. Men genom att anpassa frågorna 

till akademiker samt att även ställa en del jämförelsefrågor så blev de kvalitativa intervjuerna 

under omständigheterna bra anser författarna. 

 

Två av de kvalitativa intervjuerna fick utföras via e-post. Detta var något som inte var 

önskvärt för författarna, men gjordes på grund av att dessa respondenter inte hade möjlighet 

att ställa upp på en personlig intervju. Dessa två intervjuer ska behandlas mer varsammare när 

det gäller innehållet, jämfört med de personliga intervjuerna. Detta på grund av att 

respondenternas känslor och sätt att svara på inte framgår i e-postintervjuer. Därmed så kan 

man inte tolka svaren på samma sätt som i en personlig intervju. 

 

Förförståelse är något som varje hermeneutisk forskare bör ha.
56

 Detta i sig betyder inte att 

bara för att man som forskare läst på mycket om ett ämne så är det synsättet det rätta. 

Författarna till denna studie hade stor förförståelse kring ämnet sociala medier. Dock var den 

förståelsen i viss mån bara på de grunda delarna av sociala medier. Författarna hade ingen 

djupare förståelse i vad sociala medier betydde på ett mer tekniskt plan och detta kan då ses 

som en brist i deras omdömen när det gäller hela ämnet sociala medier. 

 

Den enkätstudie som utfördes kan ha sina brister utifrån vad Ejlertsson kallar externt 

bortfall.
57

 Med detta menas att de som tillfrågats om de vill svara på enkäten tackat nej. Detta 

bortfall var mycket stort då uppskattningsvis tvåhundra personer tillfrågades att göra enkäten.  

 

Väntrumsundersökningen har som negativ aspekt att det blir en ojämn fördelning i dem som 

svarar. Genom att inte låta alla som kan komma till tals så gör detta att den statistiska 

aspekten i enkäten inte blir lika starkt.
 58

  Med endast en utförd enkät så ger det den 

kvantitativa delen av studien en sämre styrka. Detta för att författarna inte har möjlighet att 

titta på och jämföra den enkät som gjordes med en andra enkät. Det går då inte heller att se 

hur folk svarade under andra förutsättningar än det som gavs vi den första. 
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3. TEORI  

Här redovisas den teoretiska referensram som studien bygger på. Den är tänkt att ge läsaren 

en tydlig bild om vad marknadsföring via sociala medier anses vara inom forskar och 

näringslivsvärlden. 

 

Sociala medier anses bland marknadsförare runt om i världen som något mycket viktigt.
59

 Det 

har etablerats som en central metod inom marknadsföring för företag och många ämnar till att 

utveckla och vidarearbeta sin strategi gällande marknadsföring via sociala medier. 

Undersökningen Social Media Marketing Industry Report 2012 visar på att över 3000 

marknadsförare runt om i världen anser att sociala medier är rätt väg att gå när det gäller 

marknadsföring.
60

 Undersökningen visar även på medvetenheten när det gäller sociala medier. 

Att man vill vigda sina vyer och söka sig till nya sociala medier så som Google Plus, men 

även utveckla sin anknytning till redan etablerade sidor likt Youtube och Facebook.
61

 

 

Andra menar på att man ska välja sin sociala media plattform med omsorg.
62

 Att vara med på 

sidor som ens kunder eller dem man vill kommunicera med inte är aktiva på, fyller ingen 

funktion. Samma forskare menar även att om man väljer att vara aktiv på flera plattformer, så 

ska man se till att budskapet blir det samma. Olika budskap på olika sociala medier skapar 

stor förvirring samt bidrar till mindre tilltro från de i ens nätverk.
63

 

Smith menar att sociala medier bryter ny mark när det gäller marknadsföring. Att gå från ett 

sändare- mottagare klimat, där enbart en part kunde skicka ut sitt budskap, att gå till en typ av 

konversations kommunikation.
64

 Ändå är okunnigheten stor säger vissa forskare
65

. Man drar 

inte nytta av de fördelar som de menar att sociala medier har; kommunikationen mellan kund 

och kund, det som gör att det ”surras” om ett företag.
66

  

 

3.1 Web 2.0 

För att förstå sociala medier måste man först förstå Web 2.0. Denna term tog sin grund efter 

IT-bubblan sprack i början av 2000-talet. IT- världen var i gungning men en forskare, Tim 

O’Reilly, såg ändå att vikten av internet var större än någonsin
67

. Tanken med Web 2.0 var att 

flytta fokus från det som sågs enbart på datorns skrivbord till att det som faktiskt fanns på 

internet. O’Reilly ville skapa en global hjärna, där alla fick vara med och dela på kakan. För 

att se det ur en användares ögon: Web 1.0 var det som skedde på din dator, du hade program 

på din dator och du använde de på din dator. Web 2.0 var då du tog steget ut på nätet, 

programmen eller applikationerna behövde nödvändigtvis inte finnas på din dator, utan kunde 

finnas på en server någon annanstans. Med detta menas att makten flyttas från din dator ut till 

internet och därmed blir alla delaktiga i det du som användare gör.
 68
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3.2 Marknadsföring och Web 2.0 

I och med att Web 2.0 etablerades så kom även nya möjligheter för interaktion för användare 

av internet. Marknadsföring via internet fick i och med Web 2.0 två nya termer som skulle 

förändra det för alltid: Sociala medier och kreativa konsumenter. Nedan illustreras hur de blir 

en hybrid och hur de och Web 2.0 påverkas av varandra.  

 

69
 

 

Sociala medier skapar förskjutningar i makten från en firma till kollektivet. 
70

 Kreativa 

konsumenter (creative consumer) anses även de ha varit delaktiga i att förskjuta makten från 

firman till kollektivet, dock anser man att makten snarare förskjutits till konsumenterna. 

Kreativa konsumenter är de vars nätverk av vänner och andra bidrar till marknadsföring och 

prat kring företag eller annat. Sociala medier kan tolkas som det som kommer ut ifrån Web 

2.0 och kreativa konsumenter. Web 2.0, med sin nyansering av internet och möjligheter att 

förändra och förnya den. Samt kreativa konsumenter som vars bidrag är att konsumenter blir 

mer delaktiga. Berthon bekräftar definitionen av sociala medier; att de är en plattform för 

samtal mellan flera människor på samma gång. Han får även medhåll med att det är folkets 

medium.
71 Kietzmann säger att sociala medier har demokratiserat företagens sätt att 

kommunicera med sina kunder. Att ett maktskifte har skett sedan Web 2.0 går inte att komma 

ifrån, och det finns mycket forskning som påvisar detta. 
72

 

 

Berthon nämner ett antal påståenden som han anser att man ska reflektera och i viss mån följa 

när det gäller marknadsföring via sociala medier och internet på ett internationellt plan. Nedan 

följer tre av dem som går att implementera på sociala medier. Dessa är: 

 

Sociala medier är en funktion av teknologi, kultur samt makten i ett land. Med detta menar 

han att man måste ta hänsyn till hur teknologiskt utvecklat ett land är. Om ett land inte har väl 

fungerande internetuppkoppling så kan kanske sidor som Youtube inte fungera fullt ut. Detta 

eftersom de kräver en bra internetuppkoppling för att kunna se på deras material. För att 

lyckas med marknadsföring i sociala medier så måste man därför anpassa sin marknadsföring. 

Det finns ingen mall som passar alla marknader menar Berthon.
73
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Problem med makten i ett land finns också. Exempel på detta är Kina. Där är Facebook 

förbjudet så att marknadsföra sig mot kineser via Facebook är därför meningslöst.
74

 

 

I sociala medier är något som sägs vara lokalt, nästan aldrig det. Här menar han att internet 

är globalt. Något som publiceras lokalt och marknadsförs lokalt, behöver inte stanna där. Som 

exempel tar han Nestlé. Greenpeace ogillade att Nestlé använde palmolja till sina produkter, 

något som utvinns ur regnskogen. Man la då upp en Youtube film som påvisade detta, dock 

tog den snabbts bort efter påtryckning från Nestlé. Fast inte innan en privatperson laddat ner 

filmen för att sedan sprida den vidare. Nu hade något som var lokal angelägenhet blivit 

global, och filmen spreds som en löpeld. Kontentan är då att man som företag ska ha uppsikt 

över alla sina marknader, oavsett hur stor eller liten den är. För ett problem som kan ses som 

lokalt, och i viss mån litet, kan i själva verket blossas upp och bli enormt och globalt.
75

 

 

I sociala medier är något som sägs vara generellt, nästan aldrig det. Denna punkt kan ses 

som ett komplement till föregående. Men då att något som är stort och globalt även kan vara 

lokalt och litet. Exempel som kan ges är den arabiska våren. Där spelade sociala medier en 

enorm roll för människor som slogs för sin sak. Även här så blev något som var lokalt, 

globalt. Men även över gränserna så spred sig sociala medier. Man pratar om en Twitter- 

revolution under den arabiska våren. Det som är kontentan av denna punkt är att det som kan 

ses som något generellt på det stora planet, även kan tolkas på ett annat sätt lokalt och 

regionalt.
76

 

3.3 Prosumption 

Sociala medier som används för företagsändamål kan klassificeras som Prosumption.
77

 Detta 

är en hybrid av produktion och konsumtion. Kapitalismen bygger på att medborgarna 

konsumerar. Grundtanken är att det finns producenter som producerar, och konsumenter som 

konsumerar. Som har nämnts tidigare så skapade Web 2.0 och sociala medier möjligheter till 

att få konsumenterna mer delaktiga i processen kring försäljning. Förskjutningen från ett 

klassiskt kapitalistiskt samhälle med produktion och konsumtion till ett prosumptions 

samhälle är påtagligt.
78

  

Termen kan ses som ett tredje steg i marknadsföringens utveckling. Toffler beskriver de två 

tidigare stegen som följer: Det första steget är det för industrialiserade samhället. Nästa steg är 

när industrin tar form och vi får två sidor; Producenter och konsumenter. Det tredje steget blir 

då prosumption, där producenter och konsumenter har gått ihop. Det ska poängteras att 

prosumption har funnits i samhället sedan mitten av 1900-talet. Det började med att man 

tankade bilen själv, beställde maten själv på snabbmatsrestaurangerna och sedan med att man 

tog ut pengarna själv ur en bankomat.
79

 Steget det har tagit nu är i samband med Web 2.0. 

Den nya webben gjorde det möjligt att ytterligare integrera med marknaden som man gjorde 

affärer med. Exempel är Ebay, där du som kund säljer något annat till en kund. Wikipedia där 

användarna bestämmer innehållet på sidan.
80
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4. EMPIRI 

I detta kapitel så redovisas de källor och fakta som samlats in under det kvalitativa och det 

kvantitativa arbetets gång. 

4.1  Sociala medier enligt DMC:s och den akademiska världen 

Göterheim, Pihl och Kaipainen har alla tre olika definitioner av sociala medier. Göterheim 

nämner det som något så enkelt som kommunikation mellan människor. Forum och liknande 

har varit det som kan ses förgrundsgestalten till sociala medier menar Göterheim. Enda 

skillnaden nu är att det har fått en benämning, sociala medier.
81

  

Pihl benämner det som en avkomma från ICT - Information and Communication Technology. 

Men säger att vi oftast tänker för mycket ur ett teknikperspektiv snarare än vad det faktiskt är. 

En ren definition från hans sida är att sociala medier är ett verktyg eller redskap för att 

uttrycka en social identitet i relationen till andra människor. Detta har gjorts sedan 

evolutionen, den enda skillnaden nu är att vi har teknik som hjälper oss med detta.
82

  

 

Den andra synen som den akademiska världen har på sociala medier är ur Kaipainens 

synvinkel. Han menar att sociala medier är ett nätverk som man bygger och formar själv. Han 

fortsätter och säger att flera definitioner finns på sociala medier, men det är nätverket och 

möjligheten att dela med sig som är hans grundtanke när det gäller sociala medier.
83

  

 

Kommunikation kan ses som en grundtanke i vad de tre säger. Kommunikationen mellan 

människor, där tekniken (sociala medier) har fått en ny roll i ett grundbehov som människor 

alltid haft genom sin existens.
84

 

 

Att få en tydlig bild av vilka grupper som använder sociala medier i störst utsträckning kan 

vara svårt. Göterheim menar att kvinnor mellan 35-55 är den grupp som använder Facebook 

mest.
85

 Kaipainen säger att marknadsföring via sociala medier nödvändigtvis inte måste vara 

segmenterat beroende på kön.
86

 Det som de är eniga om är att alla mer eller mindre kommer 

att använda sociala medier i framtiden. Sociala medier kommer att bli en större del i vår 

vardag tror flera. Med över halva Sveriges befolkning på sociala medier så är detta något som 

sker i snabb takt.
87

 

 

Göterheim och Kaipainen påvisar att sociala medier idag är mer eller mindre obligatoriska 

bland den svenska befolkningen. Med detta menar man att för att vara accepterad på en social 

nivå, så krävs att man är med i sociala medier. Ett annat argument att vara med kan vara att 

om man vill hålla sig ajour med vad som händer i ens omgivning, så krävs att du är aktiv på 

sociala medier.
88

 Att sociala medier är här för att stanna är de flesta ense om. Att det kommer 

att ta en större del av våra liv samt att det kommer att integreras i vår vardag.
89

 Men Pihl 

påpekar att vi är mitt i det hela nu, och att detta gör det problematiskt att sia om hur det 

kommer att bli i framtiden. Då grunden för hur sociala medier kommer att bli när det är fullt 
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utvecklat inte är satt ännu enligt Pihl, så kommer det att dröja innan vi kan bilda oss en klar 

bild hur sociala medier mer exakt kommer att bli.
90

  

 

Göterheim menar att bärbara datorer inte kommer att ha så stor del av våra liv i framtiden som 

hon menar att de har idag. Fokus kommer att flyttas ännu mera till mobila plattformar, s.k. 

Smartphones.
91

  

4.2  Sociala medier i marknadsföring 

Marknadsföring via sociala medier handlar mer om konsumenterna än andra 

marknadsföringssätt. Sociala medier har även bidragit i större utsträckning att det har skett en 

maktförskjutning från en traditionell producent till konsument, där producenten producerar 

och konsumenten konsumerar, till en konsument som även är med och i viss mån bestämmer 

vad som ska produceras.
92

 

 

Maktförskjutningen har betytt att producenterna har fått mindre att säga till om. I sin tur har 

konsumenterna fått mer att säga till om. Det två har även gått ihop och bildat Prosumption, 

som är en symbios av dem båda.
93

 Själva fenomenet Prosumption är inte nytt, Toffler beskrev 

i sin bok The Third wave om hur konsumenterna i framtiden mer och mer skulle glida in i 

producenterna. Sociala medier idag kan ses som vår tids prosumption. Där konsumenterna är 

med och påverkar och där det massproducerade har fått stå tillbaka för det nya, mer 

kundspecialiserade produkterna och tjänsterna. Det som kommer med detta är att 

producenterna, får en mer personlig kontakt med sina kunder.
94

 

 

Pihl återger en historia om det amerikanska symaskinsföretaget Singer. De var bland det 

första att syssla med hemförsäljning, en typ av försäljning där man går hem till folk och 

knackar på för att sedan erbjuda sina tjänster till dem. Singer la även upp smarta 

avbetalningsplaner för sina symaskiner. Detta för att man ville ge personlig service samt att ge 

så många som möjligt möjligheten att köpa deras symaskiner. Sociala medier idag fungerar på 

samma sätt menar Pihl. Företag får möjlighet att ge en personlig service, och de kan prata 

med sina kunder på ett sätt som inte var möjligt för några år sedan.
95

 

 

Att marknadsföra via sociala medier är ett billigt och enkelt sätt menar flera.
96

 Men samtidigt 

så är det väldigt komplext. Företag som kastar sig in i sociala medier utan kunskap om den 

riskerar att misslyckas.  

Som ett företag på sociala medier så ska man tänka på vad som är bäst just för det företaget. 

Göterheim menar att bara för att alla andra har en Facebook sida så betyder inte det att det 

nödvändigtvis är rätt för ditt företag.
97

 Olika mål för olika grupper krävs fortsätter Göterheim.  

En tydlig segmentering av vilka kunder företaget riktar sig åt, men även att företaget väljer att 

vara aktiv på just de sociala medierna som ens kunder finns på.
98

 Så genom att ha en tydlig 

strategi samt att använda enbart de kanaler man ämnar kommunicera via så når man ut till 

sina kunder på rätt sätt.
99
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De flesta företag har inte så bra kunskaper när det gäller att kommunicera med kunder via 

sociala medier. Enligt Kaipainen så finns det nog inte någon i världen som kan titulera sig 

fullärd när det gäller att marknadsföra sig via sociala medier.
100

  

 

Det finns flera olika negativa aspekter med att marknadsföra sig via sociala medier. 

Göterheim menar att osäkerheten kring att publicera något via sociala medier kan vara 

negativt. Detta för att man aldrig kan veta hur personer reagerar på det som publiceras.
101

  

En annan aspekt är om negativa saker skrivs på ett företag. Folk har, enligt Kaipainen, en 

större benägenhet att skriva negativa kommenterar än positiva när det gäller sociala medier.
102

 

Göterheim fyller i med att man aldrig kan hindra någon för att skriva något på sociala medier. 

Samt att man får ta den smällen som företag och försöka besvara den på bästa sätt om man får 

kritik. 
103

  

 

Pihl nämner även lögner som en negativ aspekt. Om man ljuger i något som man publicerar 

via sociala medier så kan det få väldiga negativa konsekvenser.
104

 

 

Pihl och Göterheim säger båda att en av de viktigaste aspekterna att tänka på är att faktiskt 

vara på sociala medier. Att vara där ens kunder är och vara där och svara på kritik eller om 

folk pratar om ett företag. Om man som företag inte är det så kan det ses som något negativt. 

För att inte kunna försvara sig på kritik bidrar till att ens trovärdighet sjunker och ens 

varumärke lätt kan bli skadat då.
105

  

 

Kaipainen säger att visibilitet är viktigt för ett företags image när det gäller sociala medier. 

Att synas, och att synas på rätt sätt, är viktigt. På sociala medier kan synas förklaras med att 

vara länkad till andra sidor. Detta är något positivt men han tillägger att om man länkar ut i 

för många riktningar och detta i sin tur gör vissa länkar felaktiga, så kan det bidra till negativa 

effekter på ett företags image.
106

 

 

Både Pihl och Kaipainen pratar om viral marknadsföring. Detta är när ett budskap sprids av 

andra människor efter att det har blivit publicerat från huvudkällan. Ett annat ord för det är 

Word of mouth.
107

 Kaipainen menar att en sådan form av marknadsföring i viss mån kan ha 

en större tilltro hos folk än traditionella medier så som radio, television och tidningar. Detta i 

sin tur ger en fördel för sociala medier (som båda säger är viral marknadsföring) gentemot 

traditionella medier. 

 

En annan styrka som sociala medier har enligt Pihl är att de är de som är aktiva som skapar 

innehållet. Han tror att i viss mån så kommer sociala medier gå ihop och kanske till och med 

bli en del av de traditionella medierna. Det är större risk att det blir så än att sociala medier 

kommer att anpassa sig till traditionella medier. Ett exempel som han kan se redan är att vissa 

tidningar har statistik på sina hemsidor hur många som läst vissa artiklar, samt att man kan se 

vad ens vänner har läst för artiklar.
108
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Han nämner även ett hårdraget exempel där användarna kan komma att bestämma nyheterna 

för en traditionell tidnings hemsida. Detta illustrerar, menar han, hur långt sociala medier 

faktiskt kan sträcka sig in i våra liv.
109

 

 

Det finns flera exempel på bra marknadsföring via sociala medier. Ett exempel på det är 

Curators Of Sweden, ett projekt där Visit Sweden lånar ut sitt Twitter-konto till olika svenskar 

varje vecka.
110

 Lucarelli säger även han att projektet är ett bra exempel på hur man 

marknadsför sig via sociala medier.
111

 Visit Sweden arbetar på ett långsiktigt sätt när det 

gäller sociala medier. Johannes Karlsson, ansvarig för digital marknadsföring, säger att deras 

plan när det gäller marknadsföring via sociala medier bygger på relationsmarknadsföring.
112

 

Sverige marknadsförs genom den relation som uppstår genom dialog, kreativitet och 

lyhördhet på sociala medier.
113

 

4.3  Stockholm via sociala medier 

Stockholm marknadsför sig internationellt som Stockholm – The Capital of Scandinavia, ett 

varumärke som togs fram i början av 2000-talet.
114

 Namnet har enligt Lucarelli satt 

Stockholm på karta internationellt. Genom att reta upp andra städer så lyckades man med att 

få den reaktion som behövdes för att få uppmärksamhet för sitt varumärke
115

. Varumärket 

förvaltas av Stockholm Buisness Region som är ett partnerskap mellan femtio kommuner i 

mellersta Sverige.
116

 Lucarelli ser inte att Stockholm som destination har varit aktiva på 

sociala medier från början, utan att detta är något som skett på senare tid.
117

 

 

Stockholm som destination marknadsför sig via sociala medier på flera olika plan. Allt 

beroende på vilken målgrupp man riktar sig emot. Stockholm Visitor Board (förkortat SVB), 

som har uppdraget att marknadsföra Stockholm, menar att sociala medier handlar om att dra 

nytta av människors sociala drivkraft samt även hur de hämtar information till sitt nätverk.
118

 

Att finnas där ens målgrupp finns och att även göra det möjligt för människor att dela med sig 

av sina upplevelser kring Stockholm som destination.  

 

Då sociala medier är i ständig förändring så anser Stina Bengtsson, ansvarig för sociala 

medier vid SVB, att det är ett kontinuerligt arbete i ett ständigt förändrande landskap.
119

 SVB 

har inget självändamål att vara aktiv på alla sociala mediekanaler. Det handlar om att finnas 

där ens målgrupp finns. Twitter kontot (som startades våren 2012) är inget som man måste ha 

”bara för att” utan det är en kanal där man tror att ens målgrupp kan finnas säger 

Bengtsson.
120

  

 

Genom att arbeta fram en ny handlingsplan kring arbetet med sociala medier så hoppas SVB 

att det i slutändan ska leda till att sociala medier skär igenom hela deras verksamhet. Både när 

det gäller kundkontakt, men även interna processer och kontakter. Den nya handlingsplanen 
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har som syfte att vara en del av varje satsning som görs kring sociala medier. Allt från 

affärsmål eller att tillföra något till kärnverksamheten. Grundtanken kan ses som så att sociala 

medier ska genomsyra hela organisationens verksamhet.
121

 

 

Stockholm Visitor Board väljer att segmentera dess målgrupper som följer: Konsumenter, 

agenter, press och partners. På ett djupare plan arbetar man även emot exempelvis HBT 

resenärer, kryssningsresenärer och ryska turister. Dessa tre faller under konsumenter, men 

SVB fokuserar mycket på de tre utöver de andra målgrupperna. Just kryssningsresenärer och 

ryska turister fokuseras som så att de har två journalister som enbart arbetar emot de två 

grupperna. En amerikansk journalist som riktar sig emot de amerikanska 

kryssningsresenärerna. Samt en rysk journalist som arbetar emot de ryska turisterna som 

kommer till Stockholm.
122

 

 

De olika plattformar som SVB använder när det gäller sociala medier är valda beroende på de 

olika målgruppar dem har. Men de största är Facebook, Twitter, Vkontakte (Rysslands 

motsvarighet till Facebook) Wordpress (bloggsida) och  

Livejournal (bloggsida). De som man satsar mest på när det gäller tid och pengar är Facebook 

och de bloggar man driver. De två bloggar som de driver är: Stockholm Gay & Lesbian 

Networks blogg samt Visit Stockholm bloggen.
123

  

 

När det gäller framtiden så sträva Stockholm Visitor Board att optimera det som redan 

fungerar idag. Samtidigt så vill man våga ta risker när det gäller sociala medier. Så som att 

välja bort etablerade och stora plattformar, till förmån för andra som man kanske anser 

fungerar bättre i ens marknadsföring än de stora. De olika kanalerna ska komplettera varandra 

och de alla ska ha en tydlig spets gentemot kunderna.
124

 

 

Att ta vara på den statistik som man samlar in är också ett viktigt arbete för framtiden. För 

genom att analysera den statistik SVB får in så kan man få fram underlag för hur man ska 

arbeta på ett ännu bättre sätt i framtiden.
125

 

 

Att ha en tydlig struktur kring hur arbetet med sociala medier är viktigt för SVB. Genom att 

ha ett tydligt syfte vilka målgrupper man riktar sig emot och även ha tydliga mål, så hoppas 

man att sociala medier ska bli en ännu bättre kanal för att marknadsföra Stockholm som en 

destination.
126
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4.3.1 Enkätstudie
127

 

Enkätstudien utfördes på Arlanda flygplats den 11/4 – 2012. Den utfördes vid Arlanda Visitor 

Center i terminal 5, ankomsthallen. Med tillstånd från Swedavia så utfördes enkäten under sju 

timmar. Uppskattningsvis tillfrågades 200-300 personer om de hade möjlighet att svara på 

enkäten. De som inte hade möjlighet att svara uppgav bristen på tid som anledning till varför 

de inte kunde svara. Av de som var villiga att svara så ställde vi följdfrågan ifall de var 

hemmahörande i Stockholm, för om så inte var fallet så var de inte vår målgrupp för 

undersökningen.  

58 % av det som svarade var män, 42 % kvinnor. Så en ganska jämn könsfördelning finns för 

enkätstudien. 

 

Åldersgrupperna är bra fördelade förutom att inga personer över 64 år finns med bland de 

svarande. Detta kan ge en missvisande bild då äldre mer och mer har blivit engagerade i 

sociala medier och internet något som Pihl nämner i intervjun med honom.
128

 

Syftet med besöket till Stockholm var i första hand nöje, 62 % svarade detta. 29 % var i 

Stockholm för affärer och 9 % av andra orsaker. Då vi frågade vad andra orsaker var så kom 

det fram att det flesta var här för utbildning eller utbildningsrelaterade ärenden.  

 

En stor spridning när det gäller länderna går att se. Detta gör att man kan få en uppskattning 

om hur olika länders befolkning får tag i information angående Stockholm. Personer från 22 

olika länder har svarat på enkäten. Bland det som utmärker sig storleksmässigt finns Sverige, 

USA, Irland och Tyskland. 

Genom att ställa frågan Vart fick du din information om Stockholm ifrån? så kunde vi 

fastställa att en majoritet av de som svarade fått sin information på internet. Efter det så kom 

svaret att man hade fått informationen av vänner och familj.  

 

Stockholm Visitor Boards Facebook sida fick genomgående bra betyg av de svarande. 

Majoriteten av svaren ligger omkring 4-5 där 5 är det högsta man kan ge. Dock fanns vissa 

lägre betyg.  

Av de som besökt Visit Stockholms hemsida så får även den bra betyg. De flesta svarar 4-5. 

Visit Swedens hemsida hade ett mönster där vissa av de svarande tyckte den var bra, medan 

andra gav den lägre betyg. Dock har genomsnittet och majoritet gett den 4-5 i betyg. 
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15% 1% 

12% 

29% 

16% 

1% 

22% 

4% 

Vart på internet fick du informationen? 

Facebook.com/visitstockholm 

Twitter.com: #Stockholm 

Tripadvisor.com 

Visitstockholm.com 

Visitsweden.com 

Travel Agenies 

Other 

Youtube.com 

Om man svarade att man fick informationen på internet så svarade man på frågan efter: Vart 

på internet fick du informationen? Det var den frågan som var tänkt att ge en glimt om vart de 

som besöker Stockholm fick sin information ifrån, förutsatt att dem fick den på internet. De 

svar som kommit in visar på att Visit Stockholms hemsida är den plats där flest personer i 

denna studie får sin information om Stockholm ifrån. Efter det så kommer övriga sidor 

(Google med flera) tätt följt av Visit Swedens hemsida. Youtube var en av de alternativ som 

fått minst svarande.  
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4.4  Sigtuna via sociala medier 

Destination Sigtuna, företaget som har till uppdrag att marknadsföra Sigtuna som en 

turistdestination, arbetar utifrån strategin att finnas där deras målgrupper finns. Detta innebär 

att beroende på vart deras målgrupper befinner sig, så måste Sigtuna också finnas där.
130

 

Bolaget ägs till 23 % av Sigtuna Kommun och resterande del (77 %) ägs av privata aktörer.
131

 

När det gäller Destination Sigtuna så marknadsför dem inte bara staden Sigtuna, utan hela 

destinationen. Med det menas att även Arlanda ingår i Destination Sigtuna liksom hela 

Sigtuna kommun.
132

 Genomslaget av detta har inte märkts av ännu, men man har som 

förhoppning att när folk vet att Destination Sigtuna är hela Sigtuna kommun plus Arlanda, så 

ska man kunna locka till sig ännu fler besökare.
133

 

 

Sigtuna använder sig av flera olika plattformer när det gäller sociala medier. Olika plattformer 

fyller olika funktioner. På Twitter pratar de med andra destinationer, branschfolk och 

varumärkesexperter. Facebook används för att kommunicera med dem som bor inom 

destinationen eller i dess direkta närhet. Google + är en kanal enbart på engelska för utländska 

turister.
134

 Allt handlar om vart de som man vill kommunicera med finns menar Therese 

Göterheim, ansvarig för sociala medier och digital marknadsföring på Destination Sigtuna.  
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Destination Sigtuna fungerar lite som en spindel i nätet. Med cirka 130 partners så är det deras 

jobb att förmedla och marknadsföra det budskap som de vill få ut. När det handlar om 

evenemang så får Destination Sigtuna kännedom om detta från sina partners, och sedan så 

marknadsförs evenemangen på hemsidan och andra kanaler. 

Destination Sigtunas digitala plattform har formats att gå sin egen väg. Detta i sig säger inte 

att dem inte tittar på andra destinationer. Men de tittar inte nödvändigtvis inte på vad som 

andra destinationer gör bra, snarare vad de gör för dåligt. Allt för att se vad Sigtuna kan göra 

för att förbättra sin digitala satsning.
135

  

 

2012 startar Destination Sigtuna en ny satsning när det gäller sociala medier. Den hemsida 

som fanns fram till våren 2012 var helt gjord i Flash vilket gjorde den osynlig på sökmotorer, 

vilket ändras på nu. Den nya sidan ska vara integrerad med Facebook och Twitter. Så om man 

kommenterar något på Sigtunas Facebook-sida så ska detta även komma upp på hemsida och 

vice versa. Göterheim strävar även efter att komma närma konferenssegmentet som finns. 

Sigtuna har med sitt flertal konferensanläggningar årligen många besökare när det gäller det 

segmentet. Linkedin är en tjänst som Destination Sigtuna kommer att använda sig av då den 

är mer inriktad på jobb och företagande, och man tror att där finns många av dem som man 

vill locka till sig.
136

 Som har nämnts så handlar allt om att finnas där ens kunder finns menar 

Göterheim, och på Facebook är man privat, medan på Linkedin är man professionell.
137

 

 

Något som Göterheim hoppas att få göra mer av i framtiden för Destination Sigtuna är de 

inchecknings funktioner som finns på sociala medier. Ett exempel som hon skulle vilja se är 

att besökare till Sigtuna Stadshotell checkar in via Facebook och därmed visar att dem är på 

stadshotellet. Då ser deras kontakter på Facebook detta, och Sigtunas visas upp för flera.
138
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5. ANALYS 

Här kommer författarna att analysera det empiriska material samt att konstatera hur vidare 

det hör eller inte hör samman med teorin. 

5.1 Sociala medier 

Tim O’Reilly skapade Web 2.0. Med denna andra version webben så lades grunden för 

sociala mediers utveckling. Innan Web 2.0 så var allt de du såg på datorn ditt (mer eller 

mindre). Men när mer och mer flyttade ut från din dator till internet så försköts makten, och 

innehållet, från dig till alla. För det är just det sociala medier handlar om: Att dela med andra.  

 

Pihl menar att sociala medier i viss mån utgår för mycket ifrån den tekniska aspekten av det. 

Man ska snarare titta på det vad det faktiskt är, ett uttryck av ens sociala identitet. Göterheim 

tar ner begreppet på en enkel nivå genom att definiera det som kommunikation mellan 

människor. Kaipainens syn på sociala medier blev att det är ett nätverk som man själv 

utformar. 

 

Sociala medier kan då alltså enligt Pihl, Göterheim och Kaipainen delas in i tre grundläggande 

steg. De första är kommunikation mellan människor. Att vi människor kommunicerar med 

varandra.  

Det andra är teknologin, det som O’Reilly skapade genom Web 2.0 och som gjorde det 

möjligt att skapa de olika sociala medier som finns idag. Utan tekniken så hade sociala medier 

inte existerat på det sättet som det gör idag. 

Det tredje kan sägas vara det egna sociala nätverk som en själv skapar. Där finns bara de som 

man vill ska finnas i ens nätverk. Ens nätverk skapas då utifrån vilka man vill kommunicera 

med. 

 

När det gäller användarna så anser Kaipainen att de är svårt att ta fram en ultimat användare 

av sociala medier. Man kan inte segmentera allting menar han. Dock anser Göterheim att 

kvinnor mellan 35-55 år är den största gruppen i Sverige på Facebook. Med över halva 

Sveriges befolkning aktiva på Facebook så är det tydligt att det är en stor kanal och socialt 

nätverk menar Göterheim.  Kaipainens syn när det gäller att hitta sina kunder via sociala 

medier skiljer sig en aning mot de övriga. Att segmentera via kön är nödvändigtvis inte den 

rätta vägen att gå sade Kaipainen. Inte heller att stirra sig blint på ålder. Kanske ska man titta 

mer på vart de kundgrupper man vill kommunicera med finns någonstans menar Kaipainen.  

 

Framtiden för sociala medier ser ljus ut påvisar Pihl. Dock är det svårt att analysera i vilken 

riktning sociala medier kommer att ta. Detta eftersom samhället är mitt i det menar Pihl. 

Berthon menar att sociala medier är makten i ett land, och att man därför måste anpassa sitt 

budskap beroende på vilket land man marknadsför sig i. Båda dessa kan ses som en tudelad 

bild av sociala mediers framtid och även att Berthon ser att sociala medier inte är något 

generellt, utan att det handlar om att skapa unika sätt att kommunicera via sociala medier.  

Berthon menar även att sociala medier ses som en kultur och en funktion av teknologin i 

världen. Detta bekräftas av Kaipainen och Göterheim som påvisar att sociala medier är något 

som är mer eller mindre obligatoriska i dagens samhälle, då det är en del av den sociala 

identiteten att vara aktiv på sociala medier. 
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5.2 Sociala medier och marknadsföring 

När det gäller att marknadsföra sig via sociala medier så handlar det inte om att adaptera 

marknadsföringsplaner likt andra marknadsföringsätt menar Pihl. Sociala medier handlar om 

konsumenten i första hand. Det är det som skiljer sig från traditionella medier, där företaget 

som producerar en vara är det som kommer i första hand.  

Denna förskjutning har skett både med hjälp av Web 2.0, där sociala medier kommit fram ur. 

Men även genom begreppet Prosumption, där konsumenten har glidit ihop med producenten. 

Berthon tar även upp kreativa konsumenter som en del av att marknadsföra sig via Web 2.0. 

Kreativa konsumenter har som likhet till en prosumer att makten har flyttats från den som 

producerar till den som konsumerar.  

Dock ligger fokus mer på det sociala när det gäller kreativa konsumenter. Pihl menar att 

sociala medier är dagens prosumption likt de Toffler beskriv i hans bok The third wave. Det 

som kan ses som en skillnad är det tekniska underlaget som finns idag. Detta är något som 

även Jurgensson och flera tar upp i sin forskning. 

 

Göterheim, Pihl och Kaipainen menar alla tre att sociala medier är ett billigt och bra sätt att 

marknadsföra sig på. Dock är det komplext, och det gör det farligt att bara kasta sig ut i det. 

Även Berthon menar att sociala medier i viss mån är komplext. Att göra en svepande och 

generell satsning på sociala medier är inte rätt väg att gå menar han. Man ska då istället satsa 

mer punktvis.  

Stockholm Visitor Board gör detta genom att använda kanaler som enbart är riktade 

exempelvis mot ryska besökare eller kryssningsbesökare. På så sätt får de än tydligare 

segmentering av sina kunder.  

På Destination Sigtuna arbetar man under samma paroll. Där ens kunder finns, så ska 

Destination Sigtuna finnas. Google (plus) används för att kommunicera med engelskspråkiga 

besökare och Facebook för att kommunicera med de boende i närområdet som kan tänkas 

besöka Sigtuna.  

Dessa är tydliga exempel på att båda arbetar mot de plattformar där ens kunder och potentiella 

kunder finns. 

 

Det finns även negativa aspekter med att marknadsföra sig via sociala medier. Det går inte att 

veta exakt hur folk ska reagera på saker som skrivs på sociala medier menar Göterheim. 

Kaipainen menar också att folk har större benägenhet att skriva negativa kommentarer än 

positiva, något som kan vara svårt för företag att tackla.  

Dessa kommentarer är inget så går att hindra, för man kan aldrig hindra folk från att skriva 

något på sociala medier menar Göterheim.  

Ett exempel på det har Berthon. När Nestlé fick dålig publicitet så försökte de att tysta ner 

den, men de lyckades inte, utan det gjorde bara saken värre. Berthon påvisar även att sociala 

medier är globalt, så något som kan tystas ner i ett land kanske fångas upp och blossar upp i 

ett annat land. 

 

För att lyckas med sociala medier så krävs det att man finns där. Är man inte aktiv och tar 

diskussioner med de som skriver om en, så kan det bidra till något negativt för ens företag. 

Detta är en aspekt som Göterheim beskriver och sätter upp som en av de viktigaste punkterna 

när det gäller att använda sig av sociala medier. Dock räcker det inte bara med att finnas där. 

Kaipainen påvisar att budskapet som man publicerar via sociala medier måste vara korrekt i 

alla led. Enkelt förklarat menar han att man ska länka saker på exempelvis en Facebook- sida 

på ett korrekt sätt.  
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Haenlein håller med om detta, och menar samtidigt att fel budskap på fel plats kan skapa stor 

förvirring för de i ens nätverk. Detta i sin tur kan ge en negativ bild för det företag det handlar 

om. Så både Kaipainen och Haenlein har samma ståndpunkt; Att visibilitet via sociala medier 

är något bra, något man ska sträva efter. Men samtidigt ska företag vara uppmärksamma på 

hur man får ut sitt budskap och att de budskap som förs ut gör detta på ett korrekt sätt. 

 

Något att också tänka på är att det är användarna som är med och skapar innehållet på sociala 

medier. Pihl ser det som en styrka och att sociala medier mycket väl kan slå sig in som ett av 

de traditionella medierna. För chansen är större att så sker än att sociala medier anpassar sig 

efter traditionella medier och blir ett traditionell medium själv. Han kan även se att 

traditionella medier försöker använda sig av sociala medier i sitt sett att bedriva verksamhet. 

Ett exempel är de tidningar som har statistik över sina användare på dess sidor. På dessa 

tidningar kan se hur många som läst en artikel men också vad ens vänner har läst för artiklar. 

Det kan till och med sträcka sig så långt att användarna bestämmer innehållet i en tidning 

menar Pihl. 

 

5.3 Stockholm och Sigtuna via sociala medier 

Ett sätt att se hur Stockholm och Sigtunas arbete med sociala medier fungerar utgå ifrån 

Berthon’s modell för Web 2.0, sociala medier och kreativa konsumenter. Modellen tar upp att 

Web 2.0 har flyttat fokus från en användares datorskrivbord till webben. Att sociala medier 

har flyttat fokus från en forma till kollektivet samt hur fokus på värdet har flyttats från 

företaget till konsumenten med hjälp av kreativa konsumenter. Dessa tre bildar en hybrid som 

både Web 2.0, sociala medier och kreativa konsumenter ingår i. 

 

Stockholm 

Stockholm Visitor Board marknadsför Stockholm under namnet Stockholm – The capital of 

Scandinavia. Detta namn har enligt Lucarelli satt Stockholm på kartan, dock är det inte så 

starkt som varumärke utanför Skandinavien.  

Plattformarna som Stockholm Visitor Board använder sig av när det gäller sociala medier 

beror på vilken kundgrupp man vill kommunicera med. De olika plattformarna som man 

använder sig av är Facebook, Twitter, Vkontakte (Rysslands motsvarighet till Facebook) 

Wordpress (bloggsida) och Livejournal (bloggsida). Dessa kanaler är till för de olika länder 

som SVB vill marknadsföra sig emot. Detta visar att SVB följer Berthons tankegång kring att 

den inte finns en marknadsföringsplan som passar alla segment, utan att man måste göra olika 

planer för olika kundgrupper. 

 

Då Stockholm vill framhäva sig som en stad passande för homosexuella så driver de även en 

blogg som riktar sig mot det segmentet. De har även en generell Visit Stockholm blogg. För 

olika kundgrupper så använder SVB olika kanaler för att kommunicera med sina kunder. Ett 

sådant exempel är ryska besökare. Där väljer SVB att använda sig av Vkontakte för att 

marknadsföra sig. Vkontakte kompletteras med att en rysk journalist arbetar för SVB med att 

marknadsföra sig mot ryska besökare. Detta går i hand med Berthon påstående att 

marknadsföring via sociala medier ska anpassas efter kultur, teknologi och makten i ett land. 

De olika kanalerna som SVB använder sig av är tänkta att komplettera varandra och de har 

som mål att sociala medier ska genomsyra hela deras verksamhet. 
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Stockholm Visitor Board väljer de kanaler som de ska marknadsföra sig på utifrån vart deras 

kundgrupper finns. Bengtsson för samma resonemang om Haenlein då hon menar att bara för 

att en plattform är stor och har många användare så behöver den inte vara rätt just för ditt 

ändamål. Det handlar om att våga välja bort, att veta vart ens kunder finns någonstans påvisar 

Bengtsson. 

 
När det gäller enkätstudien som utfördes för att få en överblick hur Stockholm når ut med sin 

marknadsföring via sociala medier så syns ett mönster. 

En majoritet av de som tillfrågades i enkäten svarade att de har fått sin information om 

Stockholm via internet. Men när sedan frågan ställdes angående vart på internet de fått 

information så visade det sig att under tjugo procent fått information via Stockholm Visitor 

Boards sociala medier. Dock ska det poängteras att cirka trettio procent av de svarande fått 

information via Visitstockholm.com som är SVB:s officiella hemsida. Omdömet på 

Stockholm Visitor Boards Facebook sida var både positivt och negativt. Det spänner sig över 

hela skalan från ett till fem, dock med ett visst övertag mot de högre siffrorna. 

Visitstockholm.com fick bättre betyg än Facebook sidan, vilket kan bero på att fler svarade att 

de hade besökt den sidan än Facebook sidan.  

Det som kan ses som det tydligaste mönstret är att Stockholm Visitor Boards (enligt denna 

enkätstudie) sociala medieplattformar inte har en så stor andel användare bland utländska 

besökare. Dock går det att se att den vanliga hemsidan är en populär plats att söka information 

på och att den har bra genomgående omdömen från dess användare. Men som påvisats 

tidigare så ska denna studie enbart ge en glimt om hur Stockholm Visitor Boards satsning på 

sociala medier når ut bland dess användare. Således kan inte resultatet tolkas som något som 

är säkerställt rent statistiskt. 

 

Sigtuna 

Destination Sigtuna marknadsför sig via sociala medier beroende på vilka kundgrupper som 

de vill kommunicera med. Olika plattformer som används är Twitter för att kommunicera med 

andra destinationer. Google (plus) för att marknadsföra sig mot det engelskspråkiga 

segmentet. Facebook för att marknadsföra sig och kommunicera med de som bor i närområdet 

och kan tänkas besöka Sigtuna. Samt Linkedin, där segmentet affärsmän marknadsförs emot. 

Även här går den sociala medier satsningen hand i hand med Berthons påstående att det inte 

finns en universal marknadsplan som passar alla segment och marknader. 

 
Destination Sigtuna kan sägas vara lite som spindeln i nätet när det gäller att marknadsföra 

Sigtuna. De arbetar emot över 130 partners och det är Destination Sigtuna som för ut deras 

budskap om evenemang och händelser via de olika kanaler de arbetar med.  

 
Genom att gå sin egen väg så hoppas Destination Sigtuna att deras sociala medier ska fungera 

på ett ännu bättre sätt. Detta i sig betyder inte att de inte tittar på hur andra destinationer 

arbetar, men om de gör det så är det för att se vad de destinationerna gör för misstag. 

 

Destination Sigtunas hemsida har tidigare varit helt gjord i Flash. Det gjorde att sidan blev 

begränsat synlig på sökmotorer. Så de tog fram en ny hemsida som inte är helt i Flash och 

därmed blir synlig på sökmotorer. Detta är något dem gör för att öka visibiliteten för de som 

söker information om Sigtuna, något som går ihop med det Kaipainen sa om visibilitet.  

Man har även som mål att integrera Facebook och Twitter på hemsidan, något som går ihop 

med Berthons Web 2.0 modell. Detta då Web 2.0 arbetar i symbios med sociala medier och 

kreativa konsumenter. 
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Just kreativa konsumenter och prosumers är något Sigtuna i viss mån strävar efter. För de har 

som mål att ha en personlig kontakt på deras sociala medier. Den personliga kontakten är det 

som är nyckeln till att lyckas menar Göterheim. Hon ser hellre att Destination Sigtunas 

Facebook har färre följare som samtidigt är mer aktiva än tvärtom. Då får man en mer 

personlig kontakt med de på sidan menar hon. 

 

I framtiden hoppas Göterheim och Destination Sigtuna att sociala medier kan integreras ännu 

mera i verksamheten. Incheckningsfunktionerna som finns idag är ett intressant verktyg som 

Göterheim hoppas ska kunna användas i att marknadsföra Sigtuna. Exempel på detta blir att 

en person har ett rum på Sigtuna stadshotell. Denne uppmanas att checka in via Facebook och 

gör detta. I sin tur uppmärksammas dennes vänner och ser att personen i fråga bor där. Det 

blir då en form av gratis reklam, något som Destination Sigtuna hoppas ska finnas mer i 

framtiden. 
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6. RESULTAT OCH SLUTSATSER 

I detta avsnitt ska författarna försöka besvara på frågeställningen samt att presentera 

slutsatser om hela studien. Ett infall av egna tankar och reflektioner kan även finnas här. 

 

Efter de kvalitativa intervjuerna så uppfattade författarna att begreppet sociala medier inte är 

så lätt att definiera och greppa. Respondenterna hade olika syn på vad det faktiskt är för 

något. Men det som kan ses som kärnan i det alla sa är att sociala medier är kommunikation 

mellan människor.  

Dock ska poängteras att eftersom sociala medier är ett ganska nytt fenomen så är det svårt att 

säga vad sociala medier de facto är och hur använder man det. Respondenterna ser sociala 

medier som något viktigt som är värt att satsa på. Det ser även att sociala medier är något 

positivt att använda för företag 

 

Författarna till denna studie att tycker att det behövs en mer konkret definition av sociala 

medier. För på så sätt så blir det lättare att använda sociala medier inom marknadsföring och 

kommunikation. Idag så finns det ingen som kan titulera sig expert inom sociala medier 

menade Kaipainen. Det kan då vara farligt eftersom alla kan se sig som expert på ämnet 

menar författarna. En skev utveckling kan då ske när det gäller sociala medier.  

Sociala medier är även något som är under ständig utveckling. Det krävs då att man är 

ständigt uppdaterad om vad som händer samt att man förstår att närsomhelst så kan 

spelreglerna förändras, exempelvis så kan teoretiskt sätt Facebook ha försvunnit om två år. 

Dessa är aspekter som man måste vara medveten om när man sysslar med sociala medier 

anser författarna. 

 

Destination Sigtuna och Stockholm Visitor Board använder nästan samma plattformar när det 

gäller sociala medier. De både använder sig av de största, Facebook och Twitter.  

Stockholm Visitor Board satsar även mycket på bloggar. De har två bloggar. En Visit 

Stockholm blogg samt en Gay & Lesbian blogg. Detta är ett bra sätt att kommunicera med 

potentiella besökare till Stockholm anser författarna, då att blogga är ett lättillgängligt socialt 

medium. Det som författarna såg var att det inte är många som får information om Stockholm 

via sociala medier, i detta fall deras Facebook sida. Enkätstudien gav en glimt om hur 

besökare till Stockholm får sin information om Stockholm. Då endast femton procent svarade 

att de fått information om Stockholm via Stockholm Visitor Boards Facebook sida så ser 

författarna att sociala medier inte är en primär informationskälla för de som besökare 

Stockholm. Detta är något som Stockholm Visitor Board bör ta hänsyn till och kanske även 

förstå att folk kan få en första glimt om vad Stockholm har att erbjuda via just sociala medier. 

 

Destination Sigtuna använder Google (plus) emot engelsktalande besökare. De strävar även 

efter att använda Linkedin, då emot affärsmän och de inom näringslivet. 

Författarna tycker att denna spridning av plattformar är bra både när det gäller Stockholm och 

Sigtuna. Detta eftersom alla användare inte finns bara på de största plattformarna. Så därför är 

det bra att använda flera olika plattformar, för att komma i kontakt med just dem som man vill 

kommunicera med. Då det konstant kommer nya plattformar så gäller det att kontinuerligt 

hålla sig uppdaterad om vilka plattformar som kan vara intressanta för just ditt företag. 

 

Berthon’s modell visar på hur Web 2.0, sociala medier och kreativa konsumenter fungerar 

ihop och gynnar varandra. Prosumers är även något som sägs ligga till grund för sociala 

medier, att producenter och konsumenter glider in i varandra. Författarna till denna studie 

anser och tolkar att Stockholm Visitor Board och Destination Sigtuna inte följer Berthon’s 
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modell fullt ut. Inte heller arbetar de kring begreppet prosumption genom att föra en dialog 

med de som de sänder ut sitt budskap till.  

Destination Sigtuna strävar efter det säger dem, men detta är något som vi inte anser att de i 

dagsläget gör. Båda behandlar sociala medier som ett traditionellt medium, i viss mån, då de 

bara skickar ut ett budskap likt man gör i en tidningsannons. Författarna saknar den personliga 

och kommunikativa aspekten som sociala medier faktiskt är. Genom att förstå att sociala 

medier handlar om en tvåvägs kommunikation så har den som använder sociala medier i ett 

marknadsföring syfte större lättare att lyckas. Det krävs även att rätt budskap kommer ut via 

rätt kanaler och att man anpassar sitt budskap efter den kanal som används. Dock ska det inte 

misstolkas att båda Destination Sigtuna och Stockholm Visitor Board gör det bra arbete, men 

författarna saknar den lilla extra graden av personlighet som det faktiskt går att ha via sociala 

medier. 

 
Det som respondenterna säger är det mest positiva med att marknadsföra sig via sociala 

medier är att det är ett billigt och enkelt marknadsförsätt. Sociala medier gör det möjligt att nå 

en stor skala människor utan att behöva betala mycket pengar för kommunikationen. 

Författarna är inte helt förstjusta i att kalla marknadsföring via sociala medier som något 

enkelt. Att marknadsföra sig via sociala medier tar tid, det är inte bara att föra ut sid budskap 

och hoppas att någon fångar upp det. Det handlar, som sagt, om tvåvägs kommunikation. Där 

kunder och företag kommunicerar med varandra. 

Respondenterna nämner att vara icke närvarande på sociala medier som en av de största 

negativa aspekterna. Inte heller att man som företagare kan kontrollera det som skrivs om ens 

företag på sociala medier. Det går inte heller att helst säkert veta hur folk reagerar på något 

som skrivs, vilken kan vara problematiskt menar respondenterna. Dessa negativa aspekter kan 

göras till något positiv. För de gör att de som faktiskt marknadsför sig via sociala medier är på 

tårna när det gäller vad de skriver. Detta för att man som företagare förhoppningsvis förstår 

innebörden av hur ens budskap tas emot när det publiceras via sociala medier.  

 

Kaipainen och Haenlein menar båda att fel budskap på fel plats kan vara skadligt för ett 

företag. Detta eftersom förvirring då skapas då användaren inte vet vilket budskap som är 

korrekt. 

Författarna håller med i detta påstående och påvisar att Stockholm Visitor Board och 

Destination Sigtuna har rätt budskap på rätt plats i det som vi har sett. Dock kan det tyckas att 

generell budskapsspridning inte är något positivt. Med detta menas att de för ut samma 

budskap, i samma förpackning, på alla sociala medier plattformar. Detta i sig kan göra att 

budskapet tappar i värde men även att det kan illustreras på fel sätt. Något som publiceras för 

Facebook passar inte in i Twitters format, då Twitter kräver färre tecken. Så detta är aspekter 

som Stockholm Visitor Board och Destination Sigtuna behöver vara uppmärksamma på. 

6.1 Förslag på fortsatt forskning 

Författarna har under studiens gång uppmärksammat bristen på forskning inom ämnet 

marknadsföring via sociala medier. Det syns speciellt att marknadsföring via sociala medier 

med inriktning mot turism saknar aktuella forskningsrön.  

Författarna tror att många organisationer och företag använder sociala medier som ett led i 

dess marknadsföring utan att ha tillräcklig kunskap hur man faktiskt använder det fullt ut. 

Detta kan leda till att marknadsföring via sociala medier i viss mån kan göra mer skada än 

nytta för ett företag. 
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Författarna anser att det behövs mer forskning på ämnet för att kunna fastställa hur man 

marknadsför sig via sociala medier på bästa sätt. Dock finns ju ingen konkret marknadsplan 

för sociala medier, (som nämnts tidigare) men det behövs tydligare modeller för att i 

framtiden kunna analysera hur man arbetar fram en tydlig plan när det gäller att satsa på 

sociala medier. 

 

De två fält inom turismen som författarna anser är viktigast när det gäller framtida forskning 

inom sociala medier och marknadsföring är: 

 

 Destinationsmarknadsföring. Då bör man titta på hur olika destinationer marknadsför 

sig via sociala medier. Vilka plattformar de använder och hur framgångsrika 

destinationer lyckats med marknadsföring via sociala medier. 

 

 Researrangörer. Där anser författarna att man bör undersöka hur de använder sociala 

medier i sin kontakt med kunderna, hur de använder sig av sociala medier i kriser och 

naturkatastrofer. Samt även här se hur de som har lyckats faktiskt använt sociala 

medier i sin marknadsföring. 

Dessa två fält är de som har de behovet att snabbt och effektivt komma i kontakt med sina 

kunder och resenärer. Detta gör dem till de viktigaste att forska vidare inom anser författarna. 
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7. KVALITETSSÄKRING OCH KRITISK GRANSKNING 

I detta avsnitt ska det diskuteras om vilka brister och begränsningar som denna studie kan ha. 

Diskussion kring tillvägagångssätt och liknande finns även med. 

 
Denna studie utgår som sagt ifrån den kvalitativa metoden. Kvalitativa intervjuer har utförts 

och dessa har gjorts under semistrukturerade förhållande.  

Författarna kan se det negativa i sådana intervjuer att det blir just semistrukturerade. Detta i 

sig behöver inte vara något negativt, men författarna ser det som att genom att ha 

semistrukturerade intervjuer så kan det personliga inflytandet tagit över för mycket. Frågorna 

kan då ha blivit en aning formade av författarnas egna kunskaper och tankar kring sociala 

medier. Detta kan ses som en brist för studien om än författarna anser att resultatet blivit bra i 

slutändan. De egna kunskaperna om sociala medier har formats utifrån att författarna har läst 

medieteknik på en akademisk nivå och där kommit i kontakt med sociala medier och hur de 

fungerar. Dock är just dessa kunskaper lyftande för studien anser författarna. En sak som är 

säker är att författarnas förkunskaper om ämnet sociala medier har format riktningen som 

denna studie tagit. 

 

Enkätstudien är, som nämnts tidigare, skapad för att ge en glimt i om Stockholm som 

destination når ut med sin marknadsföring via sociala medier. Den största bristen när det 

gäller enkäten är att enbart en enkät utfördes. Detta gjorde det inte möjligt att jämföra med en 

andra enkät. I sin tur skapar det en mindre trovärdighet och användbarhet av enkätstudien. Det 

är just därför författarna poängterar att enkätstudien endast ska ge en glimt, inte hela bilden, 

av om Stockholm når ut med sin marknadsföring via sociala medier. 

 
Bristen på relevant och aktuell forskning och litteratur har gjort att författarna känts sig en 

aning begränsade när det gäller litteraturdelen av denna studie. Om mer bättre forskning och 

litteratur funnits på ämnet så hade författarna haft en bättre grund att göra studien djupare rent 

litteraturmässigt. Hur mycket detta har påverkat studien går inte att sia om. 

 

Då sociala medier är ett ämne för internet och ny teknik, så har författarna använt en stor del 

källor från internet. Detta för att det mesta som har skrivits (utom akademiska texter) finns 

skrivet på internet. Användandet av internetkällor är nödvändigt menar författarna då ämnet 

handlar om något som finns på internet och därmed finns inte så mycket skrivet om det någon 

annanstans. Det ska ändå påvisas att internetkällorna inte har använts där det krävts starka 

källor likt de som återfinns i akademiska texter. 
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Bilagor 

Bilaga 1: Enkäten 
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Bilaga 2. Enkätstudiens resultat i diagram 
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Bilaga 3 

Intervjumanual Pihl, Christofer. Stockholms universitet. 2012-04-10 

 

1. Vad är din definition av sociala medier? 

2. Hur skulle du definiera marknadsföring via sociala medier? 

3. Hur kan företag utnyttja sociala medier i sin marknadsföring? 

4. Har du någon uppfattning om hur utbrett sociala medier är inom 

rese- turismbranschen i världen?   

5. Har du någon uppfattning hur Visit Stockholm använder sociala 

medier? 

6. Finns det något negativt att marknadsföra sig genom sociala 

medier? Om ja, vad är det för negativa aspekter med det? 

7. Therese Göterheim menar att det som kan vara negativt med sociala 

medier är att inte vara aktiv där, vad har du att säga om det?   

8. Finns det några nya områden som man inte utnyttjat ännu när det 

gäller marknadsföring? 

9. Vad skulle du säga är sociala mediers starka respektive svaga sidor 

gentemot traditionella medier så som tv, radio, tidningar? 

10. Vad tror du sociala medier är om 5 år? 

Bilaga 4 

Intervjumanual Göterheim, Therese. Destination Sigtuna. 2012-04-05 

 

1. Vad är din definition av sociala medier?  

2. Vilka är enligt dig den största gruppen som använder sociala 

medier? 

3. Hur definierar du marknadsföring genom sociala medier? 

4. Lanserar ni events eller erbjudande via era sociala medier? 

4.1 Hur utbrett är marknadsföring genom sociala medier bland 

företag både i Sverige och i världen? 

5. Hur använder ni (Destination Sigtuna) sociala medier i 

marknadsföringen av er destination? 

6. Snart är det påsk, och ni vill locka till er turister under påsken. Vad 

är det konkret man kan göra via sociala medier för att locka till sig 

turister? 

7. Har du någon uppfattning om hur andra destinationer använder sig 

av sociala medier? 

8. Vad har ni planer kring användningen av sociala medier i 

framtiden? 

9. Tycker du att man tjänar på att marknadsföra sig genom sociala 

medier idag? 

10. Tror du att det mer eller mindre kommer att bli obligatoriskt att 

vara aktiv på sociala medier i framtiden?   

11. Finns det något negativt att marknadsföra sig genom sociala 

medier? Om ja, vad är det för negativa aspekter med det? 

12. Har du jobbat med tripadvisor.com? Om ja, hur gör Destination 

Sigtuna för att använda det på bästa sätt? 

13. Hur anser du att man på bästa sätt lockar till sig nya kunder till sina 

sociala medier plattformer? 
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14. Finns det några nya områden som man inte utnyttjat ännu när det 

gäller marknadsföring i sociala medier? 

15. Vad tror du sociala medier är om 5 år? 

16. Nya intressanta sociala medier? 

 

Bilaga 5 

Intervjumanual Lucarelli, Andrea. Stockholms Universitet. 2012-04-13 

 

1. Hur tycker du att Stockholms varumärke har förändrats sedan 

2004 då sociala medier såg dagens ljus? 

2. Hur kan och har Stockholm stärkt sitt varumärke via sociala 

medier? 

3. Hur starkt är Stockholms varumärke utomlands bland turister? 

4. Hur tycker du att man har lyckats med Stockholm – The Capital 

of Scandinavia? 

5. Vad räknar du till Stockholm – The Capital of Scandinavia? 

6. Hur ska man koppla varumärke och sociala medier?  

 

Bilaga 6 

Intervjumanual Kaipainen, Mauri. Södertörns Högskola. 2012-04-16 

 

1. Vad är din definition av sociala medier? 
2. Hur ser du på möjligheterna att marknadsföra sig via sociala 

medier? 
3. Finns det något negativt med att vara aktiv på sociala medier för 

ett företag? 
4. Hur hör företag och sociala medier ihop? 

5. Vart tror du att sociala medier är om 5 år? 
6. Hur kan man stärka sin image via sociala medier? 
7. Vad skulle du säga är sociala mediers starka respektive svaga 

sidor gentemot traditionella medier så som tv, radio, tidningar? 

8. Nya sociala medier som kan vara intressanta?   
9. Vilka är enligt dig den största gruppen som använder sociala 

medier? 
10. Vilken är den ultimata sociala medier användaren enligt dig? 
11. Tror du att det mer eller mindre kommer att bli obligatoriskt att 

vara aktiv på sociala medier i framtiden?   
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Bilaga 7 

Intervjumanual Bengtsson, Stina. Stockholm Visitor Board. 2012-04-

11 

 

1. Hur arbetar ni på Stockholm Visitor Board med sociala medier? 

2. På vilket sätt marknadsför ni er via sociala medier? 

3. Hur mycket satsar ni på marknadsföring via sociala medier jämfört 

med andra marknadsföringssätt? 

4. Vilka sociala medier är det ni använder er av? 

a. Hur fungerar just de sociala medierna anser ni? 

5. Vilka är de sociala medier plattformar som ni mest satsar på i form 

av tid/pengar? 

6. Vad har ni för framtida planer när det gäller marknadsföringen via 

sociala medier? 

7. Vilka sociala medier kommer ni att satsa på i framtiden i form av 

tid/pengar? 

8. Hur upplever ni sociala medier generellt som ett sätt att 

marknadsföra sig via? 

9. Vad är det positiva med att arbeta med sociala medier som ett 

marknadsföringsverktyg? 

10. Finns det några negativa aspekter med att marknadsföra sig via 

sociala medier? 

11. Ni arbetar med en ny strategi angående marknadsföringen med 

sociala medier. Vad kan du berätta om den? 

12. Hur tror du att sociala medier ser ut om 5 år? 

Bilaga 8 

Intervjumanual. Karlsson, Johannes. Visit Sweden. 2012-04-26 

 

1. Hur arbetar ni med sociala medier? 

2. På vilket sätt marknadsför ni er via sociala medier? 

3. Hur mycket satsar ni på marknadsföring via sociala medier jämfört 

med andra marknadsföringssätt? 

4. Vilka sociala medier är det ni använder er av? 

a. Hur fungerar just de sociala medierna anser ni? 

5. Vilka är de sociala medier plattformar som ni mest satsar på i form 

av tid/pengar? 

6. Vad har ni för framtida planer när det gäller marknadsföringen via 

sociala medier? 

7. Vilka sociala medier kommer ni att satsa på i framtiden i form av 

tid/pengar? 

8. Hur upplever ni sociala medier generellt som ett sätt att 

marknadsföra sig via? 

9. Vad är det positiva med att arbeta med sociala medier som ett 

marknadsföringsverktyg? 

10. Finns det några negativa aspekter med att marknadsföra sig via 

sociala medier? 

11. Hur tror ni att sociala medier ser ut om 5 år? 

 

 


