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SAMMANFATTNING 

Internet har i jämförelse med andra kommunikationskanaler som TV och radio vuxit fram väldigt 

fort, och en utveckling av detta är sociala medier, där interaktion och kommunikation är två viktiga 

ledord. För turismföretag kan dessa plattformar fylla en marknadsföringsfunktion, om de används 

på rätt sätt, och i bästa fall skulle de också kunna hjälpa turistbyråer att attrahera fler gästnätter till 

sina städer. Syftet med denna uppsats är att jämföra hur de tre skandinaviska huvudstädernas 

turistbyråer marknadsför sig via sociala medier mot turister och se vilka förväntningar de har för det 

framtida användandet av dessa plattformar. Anställda på de tre olika turistbyråerna har intervjuats 

för att få höra om deras erfarenheter med användandet av sociala medier, och i detta fall just 

Facebook och Twitter. Vi har även intervjuat en expert på sociala medier för att se om det finns 

något sätt som är mer effektivt vid marknadsföring via dessa. Utöver det har vi undersökt hur de tre 

turistbyråerna marknadsför sig på Facebook och Twitter och om antalet likes och followers har 

något att säga när det gäller att attrahera fler besökare. Tidigare forskning och det empiriska 

materialet indikerar att det är viktigt att hänga med i utvecklingen av de sociala medierna, och att 

man måste veta hur man marknadsför sig på rätt sätt. Annars kan det lätt leda till ett misslyckande, 

då både positiva och negativa nyheter flödar i hög hastighet på internet. Dock är vi i ett för tidigt 

stadium i utvecklingen av sociala medier för att kunna se om användandet av dessa konkret har 

bidragit till en ökning av gästnätter för de skandinaviska huvudstäderna. Vi är i alla fall säkra på att 

det inom en snar framtid kommer att kunna vara avgörande för dessa företag att finnas online, för 

att just attrahera fler besökare, även om aktiviteten bör genomföras med en medvetenhet. 

 

Nyckelord: Sociala medier, Facebook, Twitter, Web 2.0, Marknadsföring 

 

ABSTRACT 

Internet has, opposed to other communication channels such as TV and radio, had a very rapid 

growth and social media is one development from this, where interaction and communication are 

two important keywords. For tourism companies, these platforms can fill an important marketing 

function, if used in a strategic way. In a best case scenario, they could also help tourist agencies 

attract more visitors to their cities. The purpose of this thesis is to compare how the three 

Scandinavian capitals and their tourist agencies market themselves through social media and what 

expectations they have for the future work with these platforms. Employees from the three different 

tourist agencies have been interviewed in order to see how they work with social media, in this case 

especially Facebook and Twitter. We have also interviewed an expert on social media, in order to 

see if there is a way that is more efficient when it comes to marketing on these platforms. We have 

in addition to this studied how the tourist agencies actually market themselves on Facebook and 

Twitter, and if the amount of likes or followers has something to say when it comes to attracting 

more visitors. Research that has been made prior to this and our empirical material indicate that it is 

important to closely follow the development of social media, and that you need to know how to 

market yourself efficiently. It can easily turn in to a failure otherwise, since both positive and 

negative news travel fast on the Internet. We are still in a too early stage of the development of 

social media to be able to tell if the use of them has contributed to an increase of visitors to the 

Scandinavian capitals or not. We are however positive that it in a near future will be crucial for the 

tourism agencies to be online in order to attract more visitors, even though the activity should be 

performed with cautiousness. 

 

Keywords: Social media, Facebook, Twitter, Web 2.0, Marketing 
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1 INLEDNING 

I det inledande kapitlet går vi igenom bakgrunden till det vi undersöker för att belysa ämnets 

relevans. Vi klargör syftet med denna uppsats och tar upp några viktiga begrepp för att underlätta 

för läsaren.  

 
1.1 Bakgrund och problemdiskussion 

 

Det har alltid varit viktigt att hänga med i samhällets utveckling, men i dagsläget sker denna 

utveckling så fort att man ännu snabbare kan hamna på efterkälken. För radion tog det ungefär 38 år 

att komma upp i 50 miljoner lyssnare, för TV tog det 13 år och för internet att nå samma mängd 

användare tog det bara fyra år
3
. Detta betyder att tillväxttakten har varit otroligt snabb sedan 1990-

talet
4
 och idag har en miljard människor tillgång till internet runt om i världen

5
. När internet slog 

igenom bestod det av statiska sidor som förklarade fenomen i världen, men numera kan alla bidra 

med och dela information via webben, och sociala medier är en utveckling av detta
6
. I december 

2011 hade Facebook 845 miljoner besökare i månaden
7
 och Twitter hade i juni 2011 ungefär 100 

miljoner användare dagligen
8
. 

 

Inför arbetet med denna uppsats har artikeln ”Alla vill ju bli gillade” i SVD Näringsliv
9
 bidragit 

som inspiration för hur mycket sociala medier kan påverka företag och hur viktigt det egentligen är 

med ett ”gilla”. Dessutom menar tre fjärdedelar av Sveriges största reklamköpare att de kommer ha 

en större budget för sociala medier under 2012.
10

 Den tidigare forskningen som vi har studerat 

indikerar att det är nödvändigt för företag att vara aktiva på de sociala medierna och ha 

välfungerande och uppdaterade hemsidor för att nå ut till och kunna kommunicera med användarna 

av dessa. De flesta stora företagen har också insett vikten av att finnas på de sociala medierna och 

möjligheten till den direkta kontakten med kunderna som de kan ge. Arbetet med sociala medier är 

fortfarande relativt outforskat vilket kan göra att förväntningarna på hur framtiden kommer att se ut 

är stora och hoppfulla. Det är därför viktigt att hitta balansen mellan förväntan och uppfattning så 

att förväntningarna inte själva bygger upp föreställningarna om hur utvecklingen ska bli. Då det 

finns både positiva och negativa utvecklingsmöjligheter med användandet av sociala medier kan det 

vara bra att ta fram en strategi för företagets användande och aktiviteter där. Föränderligheten är 

stor och det som är populärt idag kan bytas ut mot något annat imorgon. Därför är arbetet med 

sociala medier en kontinuerlig process som kräver att företagen håller sig uppdaterade och aktiva. 

Ett positivt exempel på användandet är hur företag kan utlysa tävlingar och på så sätt sprida 

uppmärksamhet om sig själva och dessutom skapa direktkontakt med sina kunder. Ett negativt 

exempel är hur snabbt information kan spridas via de sociala medierna utan större möjlighet för 

företag att ändra eventuell negativ information. 2008 hade United Airlines exempelvis sönder en 

gitarr i bagagehanteringen och ägaren till gitarren skrev en låt om det, `United Breaks Guitars´, 

laddade upp videon på YouTube, och fick snabbt stor uppmärksamhet och gensvar
11

. För företag är 

det därför viktigt att vara medvetna om den kraft som de sociala medierna har och den hastighet 

som information, positiv och negativ, sprids med.  

                                                
3
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4
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Skandinavien är en stor turistdestination och ett starkt och populärt varumärke såväl internationellt 

som nationellt. Under 2010 hade Stockholm, Oslo och Köpenhamn gemensamt tjugotvå miljoner 

gästnätter vilket bidrog till stor turismomsättning och genererade många arbetstillfällen och starkare 

ekonomi för städerna. Stockholm stod för tio miljoner av gästnätterna och hade således flest 

gästnätter av de tre huvudstäderna.
12

 

 

Vid en snabb överblick av de olika turistbyråernas Facebook- och Twitter-sidor är det tydligt att 

Oslo och Köpenhamn är mer aktiva på att använda och marknadsföra sig via de sociala medierna, 

främst eftersom Stockholm i dagsläget inte har ett Twitter-konto. Därför kommer denna studie till 

viss del att spekulera i om städernas gästnätter påverkas av aktiviteten på de sociala medierna. 

1.2 Uppsatssyfte 

Syftet med uppsatsen är att jämföra hur turistbyråerna i de tre skandinaviska huvudstäderna 

marknadsför sig via sociala medier. Undersökningen kommer även att se på hur turistbyråernas 

förväntningar ser ut för det framtida användandet av sociala medier och  belysa hur sociala medier, 

genom de förutsättningar som de erbjuder, kan hjälpa turistbyråerna i deras arbete med att öka sina 

gästnätter. 

 

1.3 Frågeställningar 

 Hur använder turistbyråerna i de skandinaviska huvudstäderna i dagsläget de sociala 

medierna (Facebook och Twitter) och skiljer sig deras användningssätt åt?  

 Är det möjligt att se hur marknadsföring via sociala medier kan leda till att attrahera fler 

gästnätter? 

 Hur ser turistbyråernas förväntningar på sociala medier ut nu och inför framtiden?  

1.4 Avgränsningar 

Vi har valt att främst fokusera på turistbyråernas användande av Facebook och Twitter när vi 

undersöker hur de arbetar med sociala medier, då de är de största i dagsläget (se figur 1). Vi 

kommer dock även att nämna 

andra sociala medier som 

Google+, Flickr och Pinterest, 

där de två sistnämnda båda är 

exempel på bildtjänster. Dessa 

medier har i dagsläget inte lika 

stora användningssiffror som 

Facebook och Twitter.  

 

 

 

 

 
Figur 1: De vanligaste sociala medierna (Commonly used social media tools)

13
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1.5 Definitioner 

1.5.1 Sociala medier 

Sociala medier är kanaler för kommunikation som möjliggör för användare att kommunicera med 

varandra online, via till exempel bild eller text. Genom att kommunicera på detta sätt kan flera vara 

delaktiga på samma kanaler och på lika villkor. Olika sociala medier är chattprogram, bloggar, 

forum, sidor för videoklipp med mera. Det är användarna som skapar en webbplats innehåll och 

använder den för kommunikation medan det är ett företag bakom som har hand om servrarna som 

den ligger på.
14

 89 procent av Sveriges invånare har tillgång till internet hemma idag och av dessa 

använder 74 procent det dagligen
15

. 

 

 Facebook 

Facebook är ett socialt medium; en webbplats för nätbaserad gemenskap.  Det grundades 

2004
16

 och deras mål är att göra världen mer öppen och sammanknuten. I slutet av december 

2011 hade de 845 miljoner aktiva besökare i månaden. Facebook finns tillgängligt på mer än 

70 olika språk och har mer än 3000 anställda fördelade över deras dryga 30 kontor över hela 

världen.
17

 Som socialt medium kan Facebook möjliggöra en snabb och effektiv publicering 

av personlig information. Användare kan dela med sig av detta och även kontrollera vem 

som ser vad.
18

 Genom att vara medlem på Facebook finns möjligheten att sprida positiv 

feedback genom att ”gilla” exempelvis artister eller företag genom att klicka på ”gilla”-

knappen som finns på deras profilsidor. Man kan även sprida sina åsikter genom att skapa 

egna uppdateringar på sin egen Facebook-profil eller kommentera på andras. I detta arbete 

kommer personer som gillar en viss sida att benämnas som ”fans”. Det går även att “gilla” 

händelser och vänners aktiviteter
19

. På engelska heter det like och det är den term som 

kommer att användas i denna uppsats. 

 

 Twitter  

Twitter är en tjänst för att kommunicera och hålla kontakten genom utbyte av snabba 

frekventa meddelanden. Man skriver korta uppdateringar, så kallade ”Tweets” som består av 

140 tecken eller färre. Twitters VD, Dick Costolo, rapporterade i juni 2011 att 100 miljoner 

människor dagligen använder Twitter
20

. Tjänsten startade 2006
21

. Att twittra har nu också 

blivit ett verb för att skriva korta mikrobloggar
22

. Vem som helst kan starta ett Twitter-

konto, och när detta väl är skapat är det fritt fram att börja följa andra twittrare, eller för 

andra twittrare att börja följa dig, genom att klicka på knappen ”follow” som finns på varje 

kontos profilsida
23

.  

 

 Google+ 

Google+ är ett socialt nätverk lanserat 2011. I januari 2012 hade Google+ runt 90 miljoner 

användare.
24

 Istället för att vara ett klassiskt socialt nätverk vill de fungera som ett verktyg 

för att ta itu med olika sociala situationer.  Det liknar Facebook till en del men det ska vara 

                                                
14

 http://www.ne.se/sociala-medier [2012-02-28] 
15

 Stakston, B. Gilla! Dela Engagemang, Passion och Idéer Via Sociala Medier, 2011, s. 16 
16

 http://www.ne.se/facebook [2012-02-28] 
17

 http://newsroom.fb.com/content/default.aspx?NewsAreaId=22&fb_source=message [2012-03-11] 
18

 Nilsson, M. Sociala Medier: en antologi om en ny tid, 2011, s. 146 
19

 http://www.facebook.com/help/like [Hämtat 2012-05-01] 
20

 https://support.twitter.com/groups/31-twitter-basics/topics/104-welcome-to-twitter-support/articles/13920-frequently-asked-questions [2012-03-11] 
21

 http://www.ne.se/twitter [2012-02-28] 
22

 Nilsson, M. Sociala Medier: en antologi om en ny tid, 2011, s. 11 
23

 Huberman, B. et al. “Social networks that matter: Twitter underthe microscope”, 2008, Cornell University, s. 3  
24

 http://webbdesigna.se/google-plus.php [2012-04-05] 
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lättare att välja ut vilka du vill dela en viss sak med och det finns även en gruppvideo-

chatt.
25

 

 Bildtjänster 

Instagram är en mobilapplikation som gör att man kan redigera de bilder man tar med sin 

mobiltelefon och även dela dem på sin Facebook- och Twitter-sida.
26

 

Pinterest är en digital anslagstavla där man delar sina egna och andras bilder genom att 

”pinna” fast dem på sin sida, sin anslagstavla.
27

 

Flickr är en hemsida där du kan ladda upp och organisera dina foton för att dela dem med 

dina vänner.
28

  

 

1.5.2 Mobila applikationer 

Mobila applikationer, eller ”appar”, är tillämpningsprogram för smartphones och handdatorer som 

ger direkt åtkomst och gör det lättare att använda program, bland annat sociala medier
29

. En 

smartphone är en mobiltelefon med avancerade funktioner som kamera, GPS och 

internetuppkoppling
30

. En app kan utvecklas av vem som helst med rätt kunskaper och kan vara 

gratis eller kosta pengar
31

. Idag har cirka en miljard människor en smartphone och 25 miljarder 

appar har hittills laddats ner i App Store (företaget Apples onlinebutik för att ladda ner appar)
32

. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
25

 http://www.valtechlabs.se/google-plus [2012-04-05] 
26

 http://itunes.apple.com/se/app/instagram/id389801252?mt=8  [2012-05-24] 
27

 http://webbhjalp.se/pinterest-digital-anslagstavla/  [2012-05-24] 
28

 http://www.flickr.com/help/general/#1 [2012-05-24] 
29

 http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=2370&artikel=4489024 [2012-04-09] 
30

 http://www.ne.se/smartmobil?i_h_word=smartphone [2012-05-24] 
31

 http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=2370&artikel=4489024 [2012-04-09] 
32

 Föreläsning med Carlbom, T. ”Framtidsspaning” [2012-05-14] 
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2 METÖD 

Nedan motiverar och beskriver vi vårt metodval för att klargöra hur vi har gått tillväga i våra 

undersökningar.  

2.1 Val av metod 

En kvalitativ forskningsmetod strävar efter att finna djupet i det som undersöks, det är 

kontextbetonat och till hjälp används exempelvis fallstudier och djupintervjuer, ofta i fåtal istället 

för att undersöka ett stort antal personer eller händelser. Målet är att skapa en djupare förståelse för 

bakomliggande orsaker till det som undersöks. Några viktiga delar av den kvalitativa intervjun är 

generella frågeställningar, val av relevanta platser och undersökningspersoner, insamling av 

relevanta data, tolkning av data, begreppsligt och teoretiskt arbete, specificering av 

frågeställningarna respektive insamling av ytterligare data.
33

 En kvalitativ undersökning är flexibel, 

då det är relativt lätt för forskare att ändra riktning eller frågor under tiden undersökningen pågår. 

En kvalitativ forskare lägger vikten vid hur individerna uppfattar och tolkar sin sociala verklighet.  

 

I motsats till en kvalitativ undersökning kan en kvantitativ forskningsmetod användas då man 

fokuserar på insamlandet av kvantifierbara, statistiska resultat, och analysen av detta.
34

 Kvantitativ 

undersökning använder sig av teorier som stöd, och passar därför inte när ett tema eller ämne inte 

har någon tidigare forskning, eftersom man är ute efter att pröva en eller flera teorier.
35

 

  

Denna studie bygger främst på kvalitativa undersökningar då det kan ge en djupare förståelse över 

ämnet, vilket kan öppna upp för en större förståelse för olika sociala sammanhang, som i det här 

fallet kommunikationen mellan turistbyråerna och användarna av sociala medier. I viss mån har 

även en kvantitativ undersökning gjorts, i form av insamlande av statistik.  

 

En kvalitativ forskningsmetod är till större grad inriktad på ett induktivt tillvägagångssätt, där det 

viktigaste är att generera teorier, än en kvantitativ metod, där betoningen ofta ligger på att pröva 

teorier, vilket således är ett deduktivt synsätt
36

. Induktion grundas i att man startar i verkligheten för 

att på så sätt hitta mönster, och teori formas efter empirin. Vid deduktion utgår man istället från 

teorier och får så fram empirin utifrån detta. Abduktion består istället i att man växlar mellan dessa 

två tillvägagångssätt.
37

 Vi har i denna uppsats arbetat efter ett induktivt sätt, och genom empirin 

kunnat ta fram teorin. Detta innebär att resultaten från våra intervjuer har kunnat leda oss fram till 

de antaganden vi har gjort i analysen och slutsatserna. 

 

Kvalitativa intervjuer var den mest relevanta metoden för att vi på djupet ville få reda på viss 

specifik information från respektive turistbyrå. Då tiden var relativt begränsad för denna 

undersökning har vi endast kunnat fokusera på kvalitativa intervjuer och sedan analyserat de data vi 

genererade därifrån. Hade det funnits mer tid för detta arbete hade en djupare kvantitativ 

undersökning kunnat vara intressant att genomföra för att se hur viktigt det är för potentiella 

besökare att kunna få information om deras planerade destination via sociala medier. 

 

Vi har även valt att endast fokusera på turistbyråernas arbete med Facebook och Twitter under de 

tre månader vi har arbetat med uppsatsen, och har därför inte haft möjlighet att se hur deras arbete 

                                                
33

 Bryman, A. Samhällsvetenskapliga metoder, 2008, s. 254 
34

 Ibid.s. 34 
35

 Ibid.s. 80 
36

 Ibid.s. 40 
37

 Björklund, M. & Paulsson, U. Seminarieboken – att skriva, presentera och opponera, 2007, s. 62  
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har utvecklats sedan de startade dessa aktiviteter. Vi är medvetna om att uppsatsens resultat är 

baserat på våra tolkningar, och att resultatet hade kunnat se annorlunda ut om andra informanter 

intervjuats. Vi anser dock att de informanter som valts ut är lämpliga och har bidragit till ett 

representativt resultat. Dock hade det varit intressant om det hade funnits tid och möjlighet till att 

intervjua respektive turistbyrås VD för ett mer jämlikt resultat. Vi har i stort sätt behållit samma 

inriktning som vi hade vid starten av arbetet, dock har det smalnats av allteftersom intervjuerna har 

genomförts, för att bättre passa syftet med arbetet.  

2.2 Tillvägagångssätt 

2.2.1 Kvalitativa intervjuer 

Arbetet är främst uppbyggt kring ett fåtal strukturerade intervjuer, där frågeställningarna har 

formulerats relativt öppna för att möjliggöra för en mer obegränsad och flexibel diskussion. I en 

kvalitativ undersökning ligger fokus på det generella i frågeställningarnas formulering då man vill 

få fram informanternas egna åsikter och synsätt.
38

 I fallet med det här arbetet var det viktigare att få 

mer omfattande svar från en liten grupp för att på djupet kunna analysera dessa, än kortare, mer 

precisa svar från en större grupp. För oss var det viktigt med personliga intervjuer då vi ville träffa 

informanterna på deras arbetsplatser, men främst för att vi ville skapa öppna diskussioner med 

möjlighet att vidareutveckla intervjuämnena och frågorna.  

 

Eftersom intervjuerna var strukturerade fanns en intervjuguide där både vi som intervjuare och 

informanterna hade möjlighet att styra diskussionen och gå in på nya ämnen. Det innebar även att 

frågorna inte nödvändigtvis ställdes i den ordning de var formulerade i intervjuguiden.
39

 Guiden 

mejlades till informanterna ett par dagar i förväg för att de skulle kunna få en möjlighet att 

förbereda sig. En intervjuguide kan varieras men vi valde att använda samma intervjuguide till de 

fyra informanter som arbetar vid turistbyråerna för att få ett så jämförbart resultat som möjligt. En 

annan intervjuguide användes vid intervjun av Stockholm Visitors Boards VD och ytterligare en 

annan till experten på sociala medier, då vi behövde få svar på olika sorters frågor av de olika 

personerna. Alla intervjuguider hade dock samma grundstruktur och var baserade på samma ämne, 

hur sociala medier kan användas i marknadsföringssyfte, för att kunna jämföras och analyseras
40

. 

Intervjuguiderna finns bifogade i bilagorna. Alla intervjuer spelades in för att skapa möjligheten att 

kunna gå tillbaka i efterhand och kontrollera informationen. Då några av informanterna pratade 

andra språk än svenska var inspelningarna speciellt nödvändiga, eftersom det var viktigt att kunna 

kontrollera att vi hade uppfattat informationen korrekt. Att spela in en intervju underlättar även 

eftersom man som intervjuare kan fokusera på det som sägs och slippa anteckna, men följden är att 

det tar lång tid att lyssna igenom och transkribera
41

.  

 

Eftersom intervjuerna spelades in har transkription använts, vilket är en form av transformation, där 

man omvandlar det inspelade talet till text. I en utskrift av intervjuer försvinner informanternas 

kroppsspråk, men för detta arbete var det inte så viktigt att få med tonfall och kroppsuttryck i 

texten, då inget fokus läggs på hur frågorna besvarades, utan endast på innehållet i det som sades.
42

 

Då de transkriberade intervjuerna visade sig vara väldigt långa behövde de kortas ner och har därför 

inte använts i sin helhet i arbetet. Vi valde ut de delar som var mest relevanta för uppsatsens 

forskningssyfte och analys. Vi har även medvetet valt att inte omarbeta de transkriberade texterna 

alltför mycket för att hålla dem så naturliga som möjligt, även om detta leder till att uppsatsens 

språk blir något ojämnt.  

                                                
38

 Bryman, A. Samhällsvetenskapliga metoder, 2008,.s. 413 
39

 Ibid.s. 415 
40

 Trost, J. Kvalitativa Intervjuer, 2010, s. 71-72 
41

 Ibid.s. 74-75 
42

 Kvale, S. & Brinkmann, S, Den kvalitativa forskningsintervjun, 2009, s. 194 
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2.2.2 Urval 

För att få så bra insyn som möjligt i hur turistbyråerna arbetar med marknadsföring, främst på 

sociala medier, har informanter valts ut utifrån deras positioner och vad de jobbar med, vilket gör 

att det är ett målinriktat val av informanter
43

. Stockholm Visitors Boards VD intervjuades som ett 

komplement till intervjun med Stockholms turistbyrå, då han har djupare kunskap om företagets 

framtida arbete med sociala medier. För att få en mer objektiv vy på ämnet har en expert inom 

sociala medier också intervjuats för att på så sätt kunna värdera svaren i intervjuerna med 

turistbyråerna bättre. Experten kan ses som objektiv då han inte arbetar för något av de undersökta 

företagen, utan bara ger sin syn på fördelarna och nackdelarna med användandet av sociala medier. 

 

2.2.3 Presentation av informanter 

Alla intervjuer har genomförts direkt med informanterna, på deras arbetsplatser och de varade 

mellan 30 minuter och en timme. 

 

 VisitCopenhagen (Wonderful Copenhagen) 

- Merete Gottlieb, Project Manager på Wonderful Copenhagen (WoCo), WoCos lokaler i 

Köpenhamn, 12-02-28 

 VisitOslo 

- Tord Baklund, Projektledare på Visit Oslo och Yuri Sali, Boknings- och 

informationskonsulent på VisitOslo, turistbyrån i Oslo, 2012-03-08 

 VisitStockholm (Stockholm Tourist Center) 

- Hanna Sondell, Tourist Information Officer på Stockholm Tourist Center, Stockholms 

turistbyrå, 2012-03-13 

 Stockholm Visitors Board 

-     Peter Lindqvist, VD på Stockholm Visitors Board, SVBs lokaler i Stockholm,  

      2012-04-03 

 Logica, Brittiskt multinationellt telekom- och IT-företag 

-    Daniel Brandell, Social Business Innovator, Logicas huvudkontor i Stockholm,  

      2012-04-04 

2.2.4 Empirisk undersökning 

Som en del av undersökningen har vi även observerat hur turistbyråerna arbetar med Facebook och 

Twitter och vad för sorts material de delar med sig av. Där har språk och kommunikation fått det 

största fokuset för att se hur lättillgänglig informationen är som turistbyråerna förmedlar. 

 

2.2.5 Analysmetod och verktyg 

Resultaten från intervjuerna och den empiriska undersökningen har analyserats med hjälp av teorin.  

Analysen fokuserar på det tematiska innehållet, vilket betyder att gemensamma teman i de olika 

intervjuerna kommer att identifieras och jämföras
44

. Dessa gemensamma teman består av 

marknadsföring, turism och sociala medier, förväntningar och strategi, och har tagits fram som de 

viktigaste delarna ur den teoretiska referensramen och empirin. Detta möjliggjorde att vi i analysen 

kunde besvara syftet och frågeställningarna. Utöver att fokusera på det tematiska innehållet följde vi 

inte någon specifik analysmall, då det var mer relevant med kunskap om ämnet för att kunna dra 

slutsatser.
45

 

                                                
43

 Bryman, A. Samhällsvetenskapliga metoder, 2008, s. 434 
44

 Fejes, A. Handbok i kvalitativ analys, 2009, s. 204 
45

 Kvale, S. & Brinkmann, S, Den kvalitativa forskningsintervjun, 2009, s. 251 
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2.3 Källkritik 

Då detta ämne i stor grad är kopplat till internet har en del internetkällor använts. De webbsidor som 

främst har använts anses vara trovärdiga då de är knutna till de företag vi undersöker, Facebook, 

Twitter och turistbyråerna. Dessa är stora, välkända företag vilket förhoppningsvis betyder att den 

information som hämtats därifrån har granskats och kontrollerats. De flesta av artiklarna som 

använts är publicerade i tidskrifter vilket bör betyda att de har blivit godkända som trovärdiga. 

Många av böckerna som hjälpt oss i vårt arbete kan anses som akademisk litteratur. Dock kan 

böckerna som specifikt riktar in sig på sociala medier anses vara mindre vetenskapliga. De bidrar 

ändå med värdefull information och är därför relevanta för vårt arbete. 

 

Informanterna anses vara lämpliga då de har valts ut på grund av deras yrke och position. Deras 

svar är deras egna tolkningar av hur respektive företag arbetar med sociala medier, men ses i denna 

uppsats som representativt för hela företaget. Som tidigare nämnt kan svaren ha sett annorlunda ut 

om andra informanter hade intervjuats. 

 

Vi är medvetna om att den tidigare forskning vi har använt oss av kan ses som relativt ensidig då 

den främst tar upp positiva användningsområden och resultat från sociala medier. Vi har dock sett 

att mer kritisk information inte verkar existera i så stor mån än, när det gäller just företags 

användande av sociala medier.  
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3 TIDIGARE FÖRSKNING 

Den tidigare forskningen är relevant för att se vilka luckor som existerar inom detta forskningsfält 

och som vi kan tänkas fylla med vår undersökning.  

Även om sociala medier är ett relativt nytt begrepp finns det en del forskning i ämnet sedan tidigare. 

Det är dock inte alltför mycket som är kopplat till turism och hur det kan användas för att 

exempelvis marknadsföra destinationer.. Vi hoppas att de resultat vi når eventuellt kan hjälpa både 

de undersökta turistbyråerna men även andra företag i deras arbete med sociala medier. 

 

I vår undersökning har vi till viss del utgått ifrån rapporten 2012 Social Media Marketing Industry 

Report- How Marketers Are Using Social Media to Grow Their Businesses, som släpptes i april 

2012. Den har undersökt hur mer än 3800 marknadsförare i dagsläget använder de sociala medierna 

men även hur de ser på användandet i framtiden.
46

 I rapporten konstateras att det fortfarande ligger 

ett värde i att marknadsföra på de sociala medierna, och att det man vill veta som marknadsförare är 

hur man kan mäta ”Return on Investment”, kapitalavkastningen, på användandet av sociala medier 

som marknadsföringskapital. Framförallt genererar sådant användande exponering för företagen 

men även ökad trafik till dem. Även om Facebook rankas som det viktigaste sociala mediet hamnar 

YouTube i topp över 

vad marknadsförarna 

vill lägga mer tid på 

och Google+ anses 

vara det som man vill 

lära sig mer om. De 

viktigaste fördelarna 

för företag som 

sociala medier kan 

leda till är ökad 

exponering och trafik.  

 

 

 

 

 

 
Figur 2: Fördelar med marknadsföring via sociala medier (Benefits of social media marketing)

47 

Mediestrategen Brit Stakston har skrivit boken Gilla! Dela Engagemang, Passion Och Idéer Via 

Sociala Medier i vilken hon bland annat går igenom hur sociala medier har utvecklats till att bli 

något där ”alla” är idag. Hon beskriver olika sociala medier och hur företag kan använda dem för att 

nå framgång.
48

  

 

Stakston  har även radat upp olika anledningar för organisationer att använda de sociala medierna: 

 De gör det enkelt för engagerade att dela med sig av det organisationen gör 

 De ökar medvetenheten om organisationen och synliggör det som ska förändras 

 De gör det lättare att rekrytera nya medlemmar och identifiera opinionsbildare 

 De effektiviserar medlemsservice, underlättar mobilisering och support 

                                                
46 http://www.socialmediaexaminer.com/SocialMediaMarketingIndustryReport2012.pdf?9d7bd4 [2012-04-13] s. 42 
47

 http://www.socialmediaexaminer.com/SocialMediaMarketingIndustryReport2012.pdf?9d7bd4 [2012-04-13] s. 15 
48

 Stakston, B. Gilla! Dela Engagemang, Passion Och Idéer Via Sociala Medier, 2011, s. 17 

http://www.socialmediaexaminer.com/SocialMediaMarketingIndustryReport2012.pdf?9d7bd4
http://www.socialmediaexaminer.com/SocialMediaMarketingIndustryReport2012.pdf?9d7bd4
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 De är ypperliga som marknadsföringsverktyg 

 De visar vad ni gör och bygger därmed trovärdighet
49

 

Mikael Nilsson och de 35 andra sociala medieskribenter som har skapat boken Sociala? Medier?: 

en antologi om en ny tid vill hjälpa samhället att förstå vad sociala medier egentligen är. Den är 

skriven av så många personer, med olika yrken, eftersom de ville få med många olika perspektiv 

och synsätt på ämnet. Åsikten de alla delar är att det sociala medielandskapet kommer att få stor 

betydelse för de flesta, inom många områden, under de kommande åren.
50

 

 

Tim O´Reilly är personen bakom begreppet Web 2.0, som syftar till internets nya generation och 

som är ett medium där interaktion, deltagande, nätverk och en öppenhet är i centrum. Det ska 

fungera som en transformativ kraft som hjälper företag till nya sätt att arbeta på.
51

 Traditionellt 

användes internet för att läsa om saker, se på saker och köpa tjänster och produkter medan man idag 

använder plattformar på internet för att skapa, dela, modifiera och diskutera det som finns på 

internet. Det är också det som kallas sociala medier, och kan ha stor påverkan på företag, som dess 

rykte och försäljning.
52

 Webben består inte längre av statiska sidor som försöker förklara ett 

fenomen i världen; webben är numera världen, där allt och alla kan bidra med information. Det är 

också det som är Web Squared, att webben möter världen.
53

 Musser och O´Reilly listar några 

faktorer som företag bör vara försiktiga med under all aktivitet på internet. Dessa är bland annat att 

man ska se upp för att publicera för mycket för att undvika att trötta ut de som läser, att komma ihåg 

att man inte får underskatta de kostnader som krävs för att nå en bra servicenivå samt att de första 

intrycken kan vara väldigt viktiga och avgörande för fortsatt kundkontakt.
54

 Hellman och Bergman 

tar upp en annan negativ aspekt på internet som kommunikationsmedel. Då internet erbjuder så stor 

mängd information kan det vara svårt för företag att se till att kunderna hittar fram till just dem, 

vilket kan innebära en ökad konkurrens bland företagen.
55

 

 

I rapporten Role of social media in online travel information search, skriven av Wiang och Gretzel, 

förklarar de hur internet och sociala medier har ökat i betydelse som informationskälla för 

resenärer. De menar också att virtuella webbsidor är mer knutna till turismföretag som attraktioner 

och boende, medan betygsättningssidor för konsumenter, som TripAdvisor, är mer för shopping och 

restauranger och att sociala nätverkssidor, som bloggar och sidor där man delar foton är för events 

och nattliv. Rapporten tar också upp sökmotorsoptimering, för att se till att en turismwebbsida finns 

representerat högt upp i resultatet och kan konkurrera med de sociala mediesidorna. Ett alternativ 

till det kan också vara att annonsera på de sociala medierna eller integrera sociala 

mediekomponenter på turismwebbsidan.
56

 

        

Den tidigare forskningen som vi har studerat är överens om att turismföretagen kommer att behöva 

vara aktiva inom de sociala medierna, både nu och i framtiden, för att kunna hänga med i 

utvecklingen, kommunicera med sina kunder, medarbetare och konkurrenter samt även för att 

placera sig fördelaktigt på marknaden.  

 

 

                                                
49

 Stakston, B. Gilla! Dela Engagemang, Passion Och Idéer Via Sociala Medier, 2011, s. 17 
50

 Nilsson, M. (och 35 andra sociala medieskribenter). Sociala? Medier? : en antologi om en ny tid, 2011, Manifesto, Malmö 
51

 http://oreilly.com/catalog/web2report/chapter/web20_report_excerpt.pdf [2012-04-16] s. 4 
52

 Kietzmann, J. et al. “Social media? Get serious! Understanding the functional building blocks of social media”, Business Horizons, 2011, s. 241-25 
53

 O’Reilly, T., & Battelle, J. “Web Squared: Web 2.0 Five Years On”, Special Report from Web 2.0 Summit, 2009 

http://assets.en.oreilly.com/1/event/28/web2009_websquared-whitepaper.pdf [2012-04-17] s. 2-10 
54

 http://oreilly.com/catalog/web2report/chapter/web20_report_excerpt.pdf [2012-04-16] 
55

 Hellman, P. & Bergman,  K. ”Kommunicera turism på nätet”, Tillväxtverket, 2009,  s.19  
56

 Xiang, Z. & Gretzel, U. “Role of social media in online travel information search”, Tourism Management, 2010, s. 179–188 

http://oreilly.com/catalog/web2report/chapter/web20_report_excerpt.pdf
http://assets.en.oreilly.com/1/event/28/web2009_websquared-whitepaper.pdf
http://www.sciencedirect.com/science/journal/02615177
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4 TEÖRETISK REFERENSRAM 

Här tar vi upp olika teorier och modeller som är relevanta för vårt empiriska arbete och inför 

analysen av våra resultat, detta  för att tydligt beskriva och förstå det ämnet som vi undersöker.Vi 

har valt teorier om marknadsföring, turism och sociala medier samt förväntningar då vi anser att 

de är tre viktiga beståndsdelar i det vi undersöker. 

4.1 Marknadsföring 

4.1.1 Traditionell marknadsföring 

Marknadsföring handlar om att identifiera och möta de mänskliga och sociala behoven. Det kan ses 

som en process i vilken individer och grupper uppnår deras behov och önskningar genom skapande, 

erbjudande och utbytande av produkter och tjänster med andra. Själva försäljningen är ofta 

sekundär, det handlar snarare i första hand om att känna kunden så väl att produkten eller tjänsten 

säljer sig själv. En ekonomisk framgång är dock ofta beroende av en framgångsrik marknadsföring. 

För marknadsförare handlar det om att sätta rätt priser, bestämma var man ska sälja produkterna och 

vilken budget man har för marknadsföringen.  För att nå framgång för företaget måste man hela 

tiden övervaka sina kunder och konkurrenter, och konstant komma med bättre erbjudanden.
57

 

 

Idag möter marknadsförare nya utmaningar, som globalisering, privatisering, ökad konkurrens och 

informationsteknologi. Industrialiseringsåldern kännetecknades av massproduktion och 

konsumtion medan Informationsåldern leder till mer målinriktad kommunikation och mer noggrann 

produktionsnivå. För företag kan internet vara en kraftfull försäljnings- och informationskanal, där 

marknadsförarna kan lista sina produkter och tjänster, företagsfilosofi och annan information som 

kan vara av intresse för dess kunder.
58

 Då denna uppsats vill belysa vikten av att synas på sociala 

medier och på så sätt marknadsföra företaget i fråga är detta av särskild relevans.  

 

4.1.2 Viral marknadsföring 

Viral marknadsföring kan ses som en process som handlar om att få ut ett budskap till så många 

som möjligt, på så kort tid som möjligt, med så liten budget som möjligt. Målet är att övertala och 

uppmuntra människor att bära och förmedla budskapet till andra människor runt om på internet
59

. 

Viral marknadsföring går ut på att marknadsföra en tjänst eller en produkt genom att göra den så 

intressant att människor själva vill sprida information eller uppmärksamhet om den, med hjälp av 

till exempel word-of-mouth-metoden eller liknande. Denna sorts marknadsföring kan även kallas 

mun-till-mun-metoden eller buzz-metoden och innebär att information sprids genom 

kommunikation människor emellan. Produkten eller tjänsten ska alltså bestå av något som kunden 

ifråga har lust att rekommendera vidare till sina vänner och bekanta. Ett företag som vill sprida sin 

reklam eller information via viral marknadsföring måste få till rätt spridning av sitt material, 

framförallt när det gäller tajming, mottagning och substans. Nyckeln är att sprida rätt innehåll till 

rätt personer. Enligt Lena Carlsson finns en lista på sju punkter som är viktiga att tänka på vid viral 

marknadsföring:
60

 

 

1. Bygg på känsla 

2. Gör något oväntat 

3. Traditionellt reklamtänk fungerar inte 

                                                
57

 Kotler, P. & Keller, K. Marketing Management, 2009, s. 44-45 
58

 Ibid.s. 55-57 
59

 Allen, K. Viral Marketing 100 Success Secrets- Secret Strategies, Buzz Marketing Tips and Tricks, and Interactive Marketing – 100 Simple Inline 

Campaign Principles 2008, s. 35  
60

 Carlsson, L. Marknadsföring och kommunikation i sociala medier – givande dialoger, starkare varumärke, ökad försäljning.  2010,  s. 40 
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4. Gör en uppföljare 

5. Det ska vara så enkelt som möjligt att sprida 

6. Gör det möjligt att kommentera 

7. Begränsa aldrig tillgången 

 

4.1.3 Destinationsmarknadsföring 

Att marknadsföra en plats eller en destination handlar om att turistföretagen på en specifik ort 

marknadsför dess produktion av varor och tjänster avsedda för turister. För att detta ska vara 

genomförbart krävs förståelse för och medvetenhet om destinationen i fråga, samt vilka produkter 

och tjänster som erbjuds, då det är svårt att marknadsföra något som ägs eller styrs av ett flertal 

företag och verksamheter.
61

 Det finns två värdegrunder som kan leda till att olika aktörer har olika 

inställningar för hur en destination ska marknadsföras, och de är ”att tjäna destinationen” samt ”att 

tjäna på destinationen”
62

.  

4.2 Turism och sociala medier 

Web 2.0 är en stor anledning bakom varför sättet som turister söker och hittar information om 

turistdestinationer på håller på att ändra sig. Det integrerar turisterna och sociala nätverk kan vara 

väldigt viktiga för att skapa en positiv bild av en destination, där turisterna aktivt deltar i en 

marknadsföringsprocess. Företag kan dock påverkas av interna faktorer som företagets storlek eller 

externa faktorer som turisternas kultur, och som företagare måste man vara medveten om sina 

begränsningar och möjligheter för att kunna få ut så mycket som möjligt av sina egna resurser och 

av de förändrade rollerna hos ”Travellers 2.0”.
63

 

 

Facebook är det sociala medium som är mest använt på internet, både inom och utanför Europa. 

Därför är det viktigt för turismorganisationer att ta vara på de kommunikationsmöjligheter som 

detta ger, då en aktiv Facebook-sida kan hjälpa ett turismföretag att marknadsföra sin verksamhet 

genom aktiviteterna som kallas ”pages” och ”groups”. Genom att använda de sociala mediernas 

kraft och makt kan företag uppmuntra invånare, lokala företag, besökare och andra aktörer att 

berätta om destinationen och dess egenskaper och aktiviteter. Sociala medier är en framväxande 

teknologi som har börjat få signifikant betydelse för hur människor och företag kommunicerar, och 

de har blivit så viktiga att de kan komma att ändra helt på hur destinationsmarknadsföring ser ut i 

framtiden. Det viktiga med denna teknologi är att det tillåter konsumenterna att kommunicera om 

sociala teman såsom semestrar och resor. De potentiella turisterna har blivit mer självständiga och 

sofistikerade när det gäller att använda sig av olika sorters verktyg för att planera och arrangera dess 

resor. Företag och organisationer är fortfarande inte tillräckliga på att ta vara på de globala 

marknadsföringsmöjligheter som erbjuds via de sociala medierna, främst Facebook. Större delen av 

dessa organisationer hade 2010 inte förstått hur viktigt det är med ”user-generated content”, det 

material som skapas och påverkas av Facebooks användare, konsumenterna.
64

 

 

Tack vare de sociala medier som finns kan turister skapa texter och bilder (medieprodukter) som 

cirkulerar online, och dessa kan påverka andra turister och konsumenter. Turisterna blir på så sätt 

delar av destinationsmarknadsföringsprocessen, och genom att använda sig av sociala medier såsom 

Facebook, Twitter, Flickr, YouTube och bloggar deltar turisterna i den pågående konsumtions- och 

produktionsprocessen av turismområden.
65

 Produkter som skapas av konsumenter påverkar 
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destinationsmarknadsföringen och i sin tur destinationerna och turismområdena. Kulturella och 

populära medieprodukter har därför en vital roll inom turismen redan nu, men kommer antagligen  

att bli ännu viktigare i framtiden.  

 

I denna uppsats vill vi belysa hur turister interagerar med varandra och med turismföretag på sociala 

medier, ofta för att främja destinationer. Turister är aktiva när det kommer till att producera 

medieprodukter som andra kan interagera med, och det är tydligt att sociala medier på internet har 

potentialen att användas som marknadsföringskanaler av turismföretag
66

. Det är även viktigt för den 

framtida forskningen inom turism att komma till dessa insikter, då medias inverkande och inflyande 

bara förväntas öka. Dock måste det finnas medvetenhet om att om mediernas och 

turismkonsumtionens sammanlöpande kraft även är lite som att öppna Pandoras ask, där det finns 

ett flertal lager av okända utmaningar och möjligheter som vi som användare av dessa kanaler inte 

har kunskap om än, då de är outforskade.
67

 

 

För företag inom turism- och hospitalitybranschen är det mycket viktigt att engagera sig inom, och 

få förståelse för hur viktigt internets olika medier är för konsumenternas jakt på information- och 

bokningsmöjligheter. Sedan 2008 har hotellbranschen kunnat se en ökning på sjuttio procent av alla 

hotellbokningar som görs via portaler online. Även om det handlar om semesterresor eller 

affärsresor så vänder sig turisterna främst till internet för att hitta information, och därför är det 

ovärderligt för ett hotell att vara medlem i ett företag som exempelvis www.booking.com (ett av 

Europas ledande hotellbokningsföretag online). Sociala medier, som Facebook och Twitter, är på 

god väg att bli viktiga informationskällor för konsumenter, speciellt när de vill bekräfta sina 

bokningsval. Sociala medier står för cirka 78 procent av all trafik till rese- och hotellhemsidor, 

framförallt eftersom de är så lättillgängliga för konsumenterna att nå från sina datorer och telefoner. 

Hotell och andra turistföretag kommer att behöva aktivera sig inom de sociala medierna i framtiden, 

både i marknadsföringssyfte, men även för att se vad som skrivs och sägs om företaget.
68

 

4.3 Förväntningar 

De tre undersökta turistbyråerna har stora förväntningar inför framtiden och vad som ska ske med 

utvecklingen för de sociala medierna. För att få en djupare inblick i vilka dimensioner som är 

verksamma när det kommer till förväntningar har kognitionsforskaren Simon Winter ställt upp en 

enkel modell. Enligt forskaren måste balansen mellan 

förväntningar och perception (uppfattning) styras väl så att 

förväntningarna inte själva bygger upp våra föreställningar 

utan att vi kontrollerar under tiden om de verkligen 

stämmer med omgivningen. Om detta skulle ske kan det ge 

oss en del oangenäma överraskningar. Det som gör hoppet 

så lustfyllt är att vår föreställning om framtiden, enligt oss 

innehållande oändliga möjligheter, är mer givande och 

produktiv än framtiden själv. Det betyder alltså att vi 

människor ser mer tjusning i hoppet och drömmen än i 

verkligheten. 

 
Figur 3: En modell för förväntningar: Motivation/emotion, Perception, Förväntningar och Handlingar 

69
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Dimensionerna är tid, orsak, syfte, kontinuitet, säkerhet, trygghet, kontroll, information och 

funktion, och enligt Winter kan dessa dimensioner relateras till figuren ovan;  

 
”Vår perception P tar emot sinnesintryck utifrån. Vissa – våra reflexer – får direkta uttryck i 

handlingar H. För alla andra sinnesintryck gäller att de ingår i ett slags resonansförhållande 
med förväntningarna F. Vilken balans som gäller mellan P och F styrs av vår 

motivation/emotion M. Som en följd av de förväntningar/kategorier som skapas i F kommer 

vårt motivationstillstånd att ändras. Den självgenererande pilen från F tillbaks till sig själv 
motsvarar det arbete som vi utför för att få vår inre värld någorlunda sammanhängande.”

70
 

 

Våra förväntningar stabiliserar vår inre värld, och utifrån vår tidigare erfarenhet förväntar vi oss hur 

framtiden kommer att se ut. Världen blir mer och mer förklarlig ju fler fenomen som vi stöter på 

som hamnar i de kategorier som vi redan har, för det får oss att tro att de slutsatser vi hittills har 

dragit var korrekta. Problemet är att världen inte uppför sig, utan att den ofta motsäger sig det vi 

människor väntar oss av den. Vi försöker handla så som förväntas av oss, men vår förväntan ligger 

nästan alltid ett steg efter. Våra erfarenheter stämmer aldrig med världen, för världen består i att 

förändra vår erfarenhet.
71
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5 PRESENTATIÖN AV AKTÖ RERNA 

För att få en inblick i  de företag vi undersöker presenteras här de tre olika turistbyråerna och de 

personer som vi har intervjuat.För att få en objekt syn på sociala mediers effekt har även utomstående 

expert intervjuats. Vi jämför även hur de använder sig av sociala medier och hur stort engagemang som 

skapas av detta, i form av likes och followers.  

5.1 VisitStockholm 

Stockholm Visitors Board AB (SVB) ägs av Stockholms kommun
72

 och är Stockholms officiella 

marknadsföringsbolag. SVB arbetar inom fyra affärsområden: Privatresor, Möten & Kongresser, 

Evenemang, Turistservice, och deras huvudsakliga uppgifter är att samordna resurser inom 

näringsliv och kommun, koordinera marknadsföringen av Stockholm för både affärs- och 

privatresenärer, samt arbeta med besöksutvecklingsfrågor. Målsättningen är att bli norra Europas 

ledande besöksmål.
73

 SVB ingår i koncernen Stockholm Business Region AB och är ett helägt 

dotterbolag till Stockholm Stadshus AB
74

. 

 

Turistbyrån Stockholm Tourist Center, som drivs av VisitStockholm, ligger centralt inne i 

Stockholm city, och under högsäsong har turistbyrån cirka 5000-6000 besökare per dag (under 

lågsäsong cirka 1000-2000 per dag)
75

. VisitStockholm har även ett servicecenter på Terminal 5 på 

Arlanda flygplats, där besökare kan få turist- och flyginformation
76

. Stockholms officiella 

besöksguide online heter Visitstockholm.com, där målgruppen är svenska och utländska turister och 

besökare. Bakom webbsidan står SVB.
77

 

 

2010 hade Stockholm fler än tio miljoner gästnätter och den totala turismomsättningen var på cirka 

22 miljarder kronor
78

. 

5.2 VisitCopenhagen 

VisitCopenhagen är en produkt av WonderfulCopenhagen
79

. Turistinformationen hade 2010 runt 

826 690 besökare, vilket var en stigning på 18 procent från året innan.
80

 I uppsatsen kommer 

turistbyrån att kallas VisitCopenhagen för att vara enhetliga.  

 

WonderfulCopenhagens huvuduppdrag och vision är att göra Köpenhamn till en världsstad, med 

stora internationella events, men även att skapa en destination som kan tillgodose såväl turister och 

affärsresenärer som kryssningsfartyg. Genom kongresser, events och genom att marknadsföra 

staden internationellt arbetar de mot dessa mål.
81

 

 

WonderfulCopenhagen är inte ett vinstdrivande företag, utan sysslar med att på en icke-

vinstdrivande nivå skapa och utveckla affärs- och besöksturismen i Region Huvudstaden, för att 

gynna de allmännyttiga intressena. De finansieras på så sätt av bidrag från bland annat affärslivet 
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och organisationer.
82

 I Region Huvudstaden var övernattningarna sju miljoner 2010, en ökning med 

10 procent från 2009. Fram till 2008-2009, då finanskrisen slog till, hade tillväxten varit stadig i 

fem år, men redan 2010 var den åter på rätt kurs. Den totala turismomsättningen i Köpenhamn 

uppskattades 2010 till 29 miljarder kronor.
83

 

 

En annan ny trend inom turismnäringen i Köpenhamn är att WonderfulCopenhagen 2011 lanserade 

en mobil-applikation som är en cityguide i mobiltelefonen för besökarna. Det är ännu ett led i att 

erbjuda turistservice på fler nivåer.
84

 

5.3 VisitOslo 

VisitOslo är Oslos officiella turistmarknadsförings- och serviceorganisation och institution. Det är 

ett privat aktieföretag som ägs av resenäringen. Aktieägarna och samarbetspartnerna består av 

lokala, regionala och nationella företag inom resor, turism och transport. Deras avdelningar består 

av kongressbyrå, turistmarknadsföring- och PR, turistinformation samt web och administration. 

VisitOslo ansvarar för turistbyråer och den officiella hemsidan Visitoslo.com.  

 

Deras vision är att vara den ledande organisationen i att profilera och positionera Oslo-regionen 

som en destination. Deras uppdrag går ut på att bidra till utvecklingen av handel och kultur inom 

regionen. VisitOslo har mål och strategier som bland annat går ut på att bidra till att öka antalet 

besökare till Osloregionen och öka omsättningen för dess aktieägare och partners samt främja 

betydelsen av turismnäringen. VisitOslo samordnar även marknadsföringsaktiviteter med 

Innovation Norway, som arbetar för att hjälpa norska företag att växa och hitta nya marknader.
85

 

 

Oslo har två turistbyråer som är öppna året runt, och ett tredje informationscenter som är öppet 

under kryssningssäsongen
86

. Varje år spenderas mer än tre miljoner gästnätter på Oslos hotell
87

 och 

2010 hade Oslo totalt cirka fem miljoner gästnätter (se bilaga 4).
88

 

5.4 Presentation av intervjuerna 

5.4.1 VisitStockholm 

Hanna Sondell, turisminformatör på Stockholm Tourist Center, är huvudansvarig för 

VisitStockholms Facebook-sida och dess uppdateringar. Hon sköter, tillsammans med en annan 

person, Facebook-sidan och postar inlägg, bilder och tips. Facebook-sidan skapades vid årsskiftet 

2010-2011, men låg inaktiv ända till slutet av juli 2011 då Sondell började ta ansvar för den. De 

betalar ingenting för sidan eller för några platser på Facebook och har ingen reklam, utan vill att den 

ska växa av sig själv. Turistbyrån märker att de har mer kundkontakt via Facebook och mejl, och att 

brevskrivande och telefonsamtalen minskar. Enligt Sondell använder turistbyrån Facebook för att 

underlätta för besökaren före och under resan till Stockholm. Många av inläggen handlar om 

aktiviteter lite längre fram i tiden, så att man som besökare på Facebook-sidan kan lockas att resa 

till Stockholm tack vare det som skrivs. Inläggen berör även saker som händer just nu så att man 

som besökare kan få tips under resan. Facebook-sidan ska användas till att behålla 

marknadsföringen för och sprida kärleken om Stockholm. Det är bra för turistbyrån när folk lägger 

upp bilder och skriver kommentarer eftersom det är effektiv marknadsföring och Word-of-Mouth. 

Det är en av de viktigaste delarna, att behålla de som gillar Stockholm.  
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Sondell tycker att det är självklart att turistbyrån ska ha en aktiv Facebook-sida eftersom att man 

måste följa med i utvecklingen. De är kommunägda och det är viktigt att det de gör ser bra ut, 

därför tar det lite längre tid att komma igång med exempelvis bloggar och Twitter.  

Sondell tror att Twitter är något som de kommer att satsa på i framtiden. Det krävs mycket arbete 

för att komma igång och Sondell hade gärna sett en snabbare utveckling men förstår samtidigt att 

det är bra att det är någon som håller tillbaka litegrann. Facebook är en närmare kanal än vad 

hemsidan och mejlen är, eftersom det blir ett annat utbyte och kontakt. Enligt Sondell hade de i 

början som riktlinje att uppdatera tre gånger om dagen, men nu har de minskat uppdateringarna 

eftersom tanken är att det ska bli bättre kvalitet på det som skrivs. Sondell vill gärna blanda 

inläggen med hemsidans information för att skapa enhetlig information. 

 

VisitStockholm har ingen app i dagsläget, och enligt Sondell väntar de på nästa steg i utvecklingen, 

eftersom att de anser att det nästan är för sent att lansera en nu. Många utländska turister, som är 

deras främsta målgrupp, stänger av sina telefoner utomlands så det kan vara svårt att marknadsföra 

sig i en sådan kanal. 

 

Sondell berättar att turistbyrån har startat en rysk Facebook-sida, då ryssarna är en målgrupp som är 

i behov av information på sitt eget språk. På den vanliga Facebook-sidan uppdateras det alltid på 

engelska, om det inte är någon som frågar något på svenska, för att vara konsekventa.  

 

Sondell har fått gå på en Facebook-utbildning och fått lära sig att 2012 är året då företag måste 

jobba för att behålla sina anhängare. Tidigare har det handlat om att växa och att få så många likes 

som möjligt. VisitStockholm jobbar därför mycket med att undersöka hur de ska behålla sina fans 

och uppdatera sådant som är intressant även om man inte ska till Stockholm på ett tag. För 

turistbyrån är antalet likes inte lika viktigt längre.  

 

Turistbyråns Facebook-sida ska inte ha ett kommersiellt syfte, utan bara rena tips för besökare. 

Företag ska inte kunna ringa dit och be dem lägga upp annonser, utan Sondell går själv ut på 

exempelvis kaféer och lägger sen upp tips. Bilder som läggs upp på sidan genererar mest intresse 

och hon önskar att de hade mer tid för att ta egna bilder och göra fler album. Samtidigt kan man inte 

göra allting man vill, man måste fokusera på var man får in pengar ifrån. Att bara ha en person som 

jobbar med Facebook skulle bli ganska dyrt, även om det skulle vara väldigt effektivt. Enligt 

Sondell vore det bästa om alla på turistbyrån kunde jobba mer med Facebook.  

 

Peter Lindqvist, VD på Stockholm Visitors Board (SVB), säger att det är självklart att man idag 

måste finnas på sociala medier och att de satsar mycket på den interaktiva varianten som går ut på 

att folk delar information med varandra. Lindqvist är medveten om att de har kollegor i andra länder 

som har satsat på att få så många fans som möjligt, vilket han menar också är en väg att gå, medan 

SVB tycker att det ska vara mer interaktivt. De ser hellre att de får stort gensvar på det de 

uppdaterar än att ha många likes. Det är inte bara för att de inte har pengar att satsa på sociala 

medier, men det var den strategin SVB valde när de startade Facebook-sidan. I dagsläget har de 

ingen Twitter för turister, men Lindqvist anser att turistbyrån ska finnas där i framtiden.  

 

Just nu genomför SVB en utvärdering för att komma fram till vilka sociala medier som bör 

användas och vilka som är mindre viktiga. De vill skapa samstämmighet genom att exempelvis 

döpa alla kanaler till VisitStockholm, och sätta upp mål för vad de ska åstadkomma med 

aktiviteterna på de sociala medierna. En anställd i kommunikationsavdelningen ser igenom de olika 

kanalerna och tar fram en röd tråd inom kommunikationen. Utvärderingen kommer i maj och efter 

sommaren ska de ha klar målsättning med alla konton, och då ska detta implementeras. Lindqvist 

tror att om ytterligare ett år så är det fler som arbetar mer med sociala medier. Enligt honom 
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kommer företaget att befinna sig på Twitter och Facebook, och att det sedan gäller att hålla ögonen 

öppna i fall det kommer något annat. 

 

5.4.2 VisitCopenhagen 

Enligt Merete Gottlieb, Project Manager på Wonderful Copenhagen (WoCo), vill turistbyrån jobba 

mer med sociala medier men de har mycket få resurser för det och kan i nuläget bara lägga cirka 30 

minuter på dessa dagligen. ”Online-avdelningen” består av två personer varav en praktikant (som 

jobbar gratis). De uppdaterar Facebook 1-3 gånger om dagen, max tre gånger, då de inte vill trötta 

ut sina fans. Enligt Gottlieb får de väldigt många frågor på deras Facebook-sida om tips på bra 

hotell med mera. 

 

Det är kommunikationsavdelningen som har hand om WoCos Twitter-konto. Det är inte turisterna 

som är målgruppen där, utan den vänder sig främst till resejournalister. Tidigare var det online-

avdelningen som hade hand om Twitter, men de hade inte tillräckligt med tid. Gottlieb anser att 

man måste uppdatera regelbundet om man har en sida online, annars tonar det lätt bort och 

försvinner. 

 

Wonderful Copenhagen är en organisation som driver webbsidan VisitCopenhagen. Det har 

diskuterats om WoCo också skulle heta VisitCopenhagen, eftersom det är samlingsnamnet för 

turistbyråer runt om i världen. Dock har de kommit fram till att Wonderful Copenhagen är ett stabilt 

varumärke och en panel med utländska experter har fastställt att de ska hålla fast vid det. Enligt 

Gottlieb ska de lära sig att ge en klarare bild av vad som är skillnaden mellan Wonderful 

Copenhagen, VisitCopenhagen och OpenCopenhagen. 

 

Gottlieb berättar att projektet ”Copenhagen Welcome” är en slags uppföljning av turisternas tid 

innan, i och efter Köpenhamn. Det är dels information innan resan (digitala nyhetsbrev, hemsidor), 

upplevelsen på plats (service, fysisk information), samt reaktionerna och minnena efter hemkomst 

(mer nyhetsbrev, ”hålla fast kontakten och intresset för Köpenhamn”). Det är en arbetstitel som går 

ut på att förbättra turisternas upplevelser. 

 

De finansiella resurserna för marknadsföringen blir alltmer begränsade, det är en person som lägger 

ner mellan 10-30 minuter om dagen på att uppdatera Facebook. Turistbyrån har ny layout på 

hemsidan, där de försöker integrera Facebook och TripAdvisor mer på sidan, så att man hela tiden 

kan få information från de sociala medierna. Begränsningen inom resurserna ligger främst inom 

arbetskraften. Dock behöver man ändå fortfarande trycka upp fysiskt material. Enligt Gottlieb är det 

svårt att tjäna pengar på sociala medier, för att göra det på exempelvis Facebook krävs att man 

lägger upp annonser för hotell och liknande.  

 

WoCo har en applikation för smartphones som de marknadsför via sin hemsida, och de uppmuntrar 

alla turister att skaffa den, men den är än så länge ganska svår att utnyttja då internet för de 

utländska turisterna fortfarande är dyrt. De försöker marknadsföra att man kan ladda ner den 

hemma innan man reser iväg. Gottlieb menar dock att det är en begränsning att man måste ha 

internet för att använda den, vilket kan bli dyrt för utländska turister.  

 

Turistbyrån använder sig även en del av Flickr, där de har uppmanat turisterna att ladda upp sina 

bilder från Köpenhamn. De har även utlyst tävlingar för bästa bilder, där den bästa bilden skulle 

användas på WoCos hemsida.  
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5.4.3 VisitOslo 

Enligt Tord Baklund, Projektledare på VisitOslo, och Yuri Sali, Boknings- och 

informationskonsulent på VisitOslo är det tre personer som aktivt jobbar med Facebook, även om 

det är många som kan komma med förslag på vad som ska skrivas. De har märkt att det som skapar 

mest engagemang är när turistbyrån laddar upp foton. Det är mindre kontakt med folk på Facebook-

sidan än vad de trodde för två år sedan att det skulle vara vid det här laget. De trodde då att det nu 

skulle vara fler som ställer frågor via Facebook och Twitter men det sker fortfarande mestadels på 

mejl och telefon, även om det ökar på de sociala medierna. Det har nu också kommit en funktion till 

Facebook där folk kan chatta med VisitOslo. Det är en sådan funktion som går att slå av om man 

inte kan hantera det. De önskar inte uppdatera så ofta utan vill hellre ha bra engagemang på de 

uppdateringarna de faktiskt har. Baklund och Sali menar att man märker att folk tröttnar fort på 

sidor som uppdaterar ofta om sådant som inte är relevant för dig. Facebook-redaktionen måste tänka 

på vad som är målet med Facebook-sidan; det ska skapa en lust till att resa. I början var Facebook-

sidan egentligen något som skulle driva trafik till hemsidan men nu ser man mer och mer att den har 

ett värde i sig själv, den är lite som en webbsida i sig. VisitOslo har mycket information på deras 

webbsida och de kan aldrig ha samma information på Facebook, så det kommer alltid att finnas 

trafik mellan de två plattformarna. Relationen till varje enskild person är mycket enklare på 

Facebook, och man är van att få svar snabbt på så sätt, istället för att skicka ett mejl via en 

webbsida. 

 

VisitOslo började med Facebook i juni 2008. I dagsläget jobbar de mer och mer med den 

kommersiella delen, exempelvis annonser, men även Oslo-pass och hotellövernattningar. De arbetar 

även med `Facebook page post ad´, där du har en uppdatering som du kopplar ihop en annons med 

för att främja innehållet på sidan. Det har gått långsamt att flytta resurser från den traditionella 

marknadsföringen till den digitala och sociala marknadsföringen. Fortfarande har de väldigt små 

resurser på den delen av marknadsföringen, det mesta går till de traditionella kanalerna. 

 

När Facebook exploderade i Skandinavien var det en del diskussion om utövandet av sociala medier 

på jobbet, och det var många företag som spärrade dessa på arbetsplatserna. På VisitOslo blev 

medarbetarna däremot uppmuntrade att vara aktiva på sociala medier på arbetstiden, för att testa 

kommunikationen där. När turistbyrån anställer nya sommarvikarier står det i jobbannonsen att man 

helst ska vara aktiv på sociala medier, och att det kommer vara en del av arbetsuppgifterna att 

arbeta med Facebook och Twitter. 

 

Arbetet med Twitter är lite annorlunda då kontot administreras av turistbyrån, där de har ett slags 

callcenter med en eller två personer som sitter i telefon. Dessa personer har även i uppdrag att 

twittra om Oslo, och svara på frågor. De har som riktlinje att uppdatera cirka tre-fyra gånger om 

dagen. Enligt Baklund och Sali är Twitter lite mer fritt, det är inte samma begränsning eftersom du 

kan twittra många gånger om dagen utan att det blir för mycket. VisitOslo menar att Twitter är 

viktigt för att skapa trafik till VisitOslos webbsida. Det är cirka 50 procent av deras Twitter-

followers som är norska, så de har också ett förhållande till Oslos invånare och som kanske ser en 

bild eller deltar i en diskussion om staden. Även om turisterna är huvudmålgruppen så är det också 

viktigt att ha en position i staden.  

 

Turistbyrån har funderat på om de skulle ha två Facebook-sidor, en som vänder sig till 

lokalbefolkningen, som kanske säger ”Konsert i kväll”, och en som vänder sig till turisterna. En 

tredjedel av deras fans på Facebook är Oslobor, men än så länge är engagemanget klart störst bland 

de utländska. 

 



20 

 

VisitOslo finns på Pinterest, Google+ och många andra av de dominerande sociala medierna. Enligt 

Baklund och Sali måste man prioritera, antingen måste man få mer resurser eller så måste man 

välja, och det är en enkel prioritering i dagsläget eftersom Facebook och Twitter är störst just nu. 

De säger även att turistbyrån i alla fall ska finnas representerade på de flesta sociala medier, men 

om något av dem skulle öka så skulle turistbyrån lägga mer tid på det. Baklund och Sali tror att 

Pinterest kan vara något som kan passa bra framöver. De menar att Facebook är väldigt här och nu, 

och det som var, medan Pinterest är framtiden, det är drömmar och det passar väldigt bra med 

reselivsnäringen, som också handlar mycket om att drömma sig bort. Enligt dem handlar den stora 

frågan om ”Return on investment” (avkastning på investering) på sociala medier, kommer fler resa 

till destinationen för att de har läst något intressant på sociala medier?  

 

VisitOslo har utvecklat en app för smartphones där hänsyn har tagits till internationella turister och 

att det ska gå att använda den mycket även om man inte har internettillgång. De har även trådlöst 

internet på turistbyrån, därför tänker de att de ska marknadsföra den mycket där. Baklund och Sali 

önskar att appen kan bli något både för folk som bor i Oslo och för folk som är på besök i Oslo. 

  

På Facebook kan man göra mycket som inte kostar pengar. Man kan nå precis vem man vill, om 

man annonserar i en tidning vet man inte vem man når ut till. Baklund och Yuri menar att man kan 

göra otroligt mycket med Facebook och Twitter som inte kostar så mycket, men däremot är det de 

mänskliga resurserna som kostar. VisitOslo har också köpt likes på Facebook. De kan exempelvis 

ladda upp fina bilder från Oslo som de gör en annons av. De bestämmer sedan att den ska visas för 

folk mellan 25-60 år, och så kan de sätta en begränsning på att de personerna ska ha fyllt i Oslo, 

Norway eller Scandinavia som intresse på Facebook. Då får man eventuellt en total träff på två 

miljoner, och för varje person som klickar in betalar man då kanske en krona per klick, och cirka en 

tredjedel av de som klickar in klickar också på like på sidan. Det resulterar kanske i ett pris på tre 

kronor per likes. Baklund och Sali menar dock att det är engagemang som är värt något.  

 

5.4.4 Intervju med en expert på sociala medier 

Daniel Brandell är Social Business Innovator på Logica, där han har jobbat mycket med det digitala 

livet, och hur det påverkar företag och konsumenter. Han menar att företag använder sig av sociala 

medier på olika sätt, på ett företag kan det vara en eldsjäl som driver aktiviteten och på ett annat kan 

alla anställda vara väldigt medvetna. Stora företag och varumärken, som IKEA och H&M, måste 

finnas på de sociala medierna idag. Telia är ett exempel där man använder sociala medier som 

kundtjänst och support, i tillägg till telefonsupporten. Denna support är lika organiserad som 

telefonsupporten, och de har lika bra kunskap om hur de lyssnar och svarar där. 

 

Det går att använda sociala medier i alla affärsprocesser och de flesta har börjat med 

marknadsföring via dem. Det är olika från företag till företag, och det är en mognadstrappa där vissa 

har kommit längre än andra. Enligt Brandell är SJ ett exempel på ett stort varumärke som använder 

Twitter väldigt bra. Med hjälp av sociala medier kan företag visa att de är beredda att lyssna och 

konversera, och det skapar förtroende. Idag låter sig inte en normal konsument förföras av en snygg 

broschyr, utan man förstår att bakom en snygg broschyr, ett skyltfönster eller en bankfasad så finns 

det någonting, en verklighet. För att få förtroende för ett företag vill man ha människor som är 

synliga. 

 

Brandell har en teori om fem stycken olika digitala livsstilar: Funktionalisten, Nätverkaren, 

Kommunikatören, Informationssökaren och Påverkaren. Dessa olika typer har olika behov och sätt 

att använda sig av internet på, exempelvis så har kommunikatörerna ett stort behov av 

kommunikation, och då är sociala medier bra. Informationsmänniskorna har däremot ett större 

behov av att det finns en bra webbsida där man kan se allt som händer.  
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Påverkarna vill bli indragna i processen och kanske själva bestämma när deras tåg ska gå. Stora 

företag måste förstå att om de har en bred målgrupp kan alla dessa typer finnas bland kunderna. Då 

de har olika behov måste företagen ha en känsla för hur man lyssnar och tar sig an dem. 

 

För att uppnå ett lyckat resultat med sitt arbete inom sociala medier gäller det att det finns 

människor som arbetar med det. Man kan inte automatisera kommunikationen och skicka ut 

automatiska svarsmeddelanden, utan det måste vara en människa som arbetar med det, och därför är 

det ganska resurskrävande. Har man inte rätt resurser kan det lätt bli ett bakslag, eftersom man för 

ett lyckat resultat måste kunna hålla sig aktiv. 

 

Brandell jämför de sociala medierna med tanken på att det idag är självklart att alla har ett 

telefonnummer, och att det kommer att bli lika naturligt att finnas på de här platserna på nätet. 

Någon gång innan 1995 trodde man att man inte behövde ha en epost-adress, nu måste man ha det, 

och det är klart att man måste finnas på de här platserna också. Eftersom de sociala medierna ändrar 

sig hela tiden så man måste vara med i utvecklingen. Det kan vara helt okej att välja bort vissa 

kanaler, om man känner på sig att man inte har resurser så är det bättre att välja någon kanal och 

göra det bra, än att göra allting dåligt. Det kan dock ses som en strategi att vara aktiv inom så 

mycket som möjligt.  

 

Brandell tror att den viktigaste kanalen inför framtiden kommer att bli Google+, framförallt för att 

den tjänsten är ihopkopplad med Googles sökmotor. Detta betyder att om du söker på till exempel 

Stockholm, så kommer du även att få upp resultat från Google+, och därför är det viktigt att finnas 

där, både som privatperson och som företag, för att komma upp i sökresultaten. Många personer 

använder sig av Google för att söka, och i och med detta tror han inte att Facebook kommer att vara 

lika viktigt i framtiden. Ska man resa till Stockholm så går man inte in på Facebook och söker efter 

Stockholm, man går till Google och söker, och då får man upp personer som har varit där, och man 

får upp experter, turistbyråer och massor av alternativ, så därför måste man finnas på Google+. 

 

Är man turist kan en app vara ett bra hjälpmedel, eftersom man kan tänka sig många extra 

funktioner, exempelvis positionering, tips om där man är i närheten. Brandell menar att sådant kan 

vara extra viktigt just när man är i en okänd stad, eftersom det finns en karttjänst och GPS. Eftersom 

det är dyrt för turister att använda mobilen utomlands är det fortfarande svårt att veta om en app är 

något bra eller dåligt.  

 

Brandell tror att man med hjälp av viral marknadsföring kan komma mycket längre än vad man i 

dagsläget har gjort, och att det är viktigt att man som turist visar för sina vänner att man har besökt 

en destination, och sprider positiv marknadsföring om det på så sätt. Användandet av sociala medier 

börjar mogna och därför är det bra om man har koll på hur man använder sig av det.  

5.5 Turistbyråernas användande av Facebook och Twitter 

För att redogöra för hur turistbyråerna arbetar med de sociala medierna har vi valt att jämföra tre 

olika punkter: språk, kommunikation och antalet likes/followers samt procentuell utveckling av 

dessa under tre månader. Då Stockholm inte har ett Twitter-konto för tillfället har vi endast sett på 

hur Oslo och Köpenhamn använder sig av Twitter. Dessa undersökningar har genomförts under 

februari-maj 2012. 
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5.5.1 Facebook 

 

VisitStockholm 

På sidan finns mycket marknadsföring och tips på aktuella event och händelser i Stockholm. Det är 

relativt stort fokus på bilder, och det som publiceras får stor respons i form av likes och 

kommentarer. Bilderna är oftast tagna av de anställda vid turistbyrån, men kommer även från 

besökarna. Många bilder är vyer över Stockholm, exempelvis heter ett av de senaste uppladdade 

fotoalbumen ”Stockholm in spring colors” och består av bilder av blommor och Mälaren. Sidan 

används i liten grad av turisterna för att ställa frågor, men däremot finns många uppskattande 

kommentarer. All kommunikation sker på engelska, och även de artiklar och inlägg som publiceras 

är på engelska. Exempel på inlägg är konserttips som att Lady Gaga kommer till Stockholm i 

sommar, och fakta och tips om lokala traditioner, som påsk, Valborg och midsommar.
89

 

 

Den 9e februari 2012 hade VisitStockholm 5527 likes på Facebook. Den 9e maj 2012 hade de 7425 

likes
90

, vilket är en procentuell ökning med 34 procent under tre månader.  

 

VisitCopenhagen 

Sidan förmedlar mycket information och nyheter om Köpenhamn och i viss mån om Danmark. Den 

används i liten grad av turisterna i det avseendet att de ställer frågor till turistbyrån direkt via sidan. 

Vid de tillfällen där det gjorts har turistbyrån svarat omgående. Kommunikationen är nästan alltid 

på engelska, men vissa av de artiklar och länkar de publicerar är på danska. Mycket marknadsföring 

och tips på sevärdheter och aktiviteter, men inte alltför stort gensvar i antalet likes och 

kommentarer. Exempel på inlägg är tips om sightseeing-båtar och nyheter om den danska 

kungafamiljen. Flera av uppdateringarna består av bilder med en liten text till. Bilderna föreställer 

bland annat annorlunda detaljer i stadens utformning, såsom ett designat cykelställ och även 

inspirationsbilder från andra städer, som en odlad takterrass i centrala Chicago.
91

 

 

Den 9e februari 2012 hade VisitCopenhagen 1505 likes på Facebook. Den 9e maj 2012 hade de 

3269 likes
92

, vilket är en procentuell ökning med 117 procent under tre månader.  

 

VisitOslo 

Det är mycket stort fokus på bilder på VisitOslos sida, både från turistbyrån, besökare som laddar 

upp sina egna bilder och även från professionella fotografer. Bilderna som publiceras får generellt 

sett stort gensvar och många likes. Bilderna består mestadels av natursköna vyer av Oslo. Sidan 

används i liten grad av turisterna för att ställa frågor. Den största delen av kommunikationen är på 

engelska, men det förekommer även kommentarer och inlägg på norska. De få artiklar och inlägg 

som publiceras består av tips på saker att se och göra i Oslo, som exempelvis en skidtävling vid 

Holmenkollen eller en nyöppning av ett museum.
93

 

 

Den 9e februari 2012 hade VisitOslo 36973 likes på Facebook. Den 9e maj 2012 hade de 41833 

likes
94

, vilket är en procentuell ökning med 13 procent under tre månader.  
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5.5.2 Twitter 

 

VisitCopenhagen (@VisitCopenhagen) 

VisitCopenhagen twittrar intensivt under perioder, och har ständig kontakt med andra företag och 

personer på Twitter. Kommunikationen består av mycket marknadsföring och tips i kombination 

med att de svarar på frågor och kommentarer, och språket är alltid på engelska. Ett exempel är att en 

besökare twittrar om att hon ska komma och frågar efter tips på mat, pubar och mode, och 

VisitCopenhagen svarar att hon kan titta på ”eat and drink and shopping”-sektionen på deras 

hemsida, samt önskar henne en trevlig resa. Ett annat exempel är att de tipsar sina followers om att 

restaurangen Noma flyttar till London under de Olympiska spelen.
95

 

 

Den 9e februari 2012 hade VisitCopenhagen 1994 followers på Twitter. Den 9e maj 2012 hade de 

2466 followers
96

, vilket är en procentuell ökning på 24 procent under tre månader. 

 

VisitOslo (@VisitOSLO) 

VisitOslo twittrar mycket intensivt, flera inlägg om dagen, nästan varje dag. Mycket av det som 

publiceras är marknadsföring och kontakt med andra twittrare. Kommunikationen är till störst del 

på norska, lite på engelska. Ett exempel är en person som twittrar och frågar efter deras mejladress, 

och VisitOslo svarar. Ett annat exempel är att de twittrar om att de har varit på en öppning av ett 

kafé inne på Grand Hotel.
97

 

 

Den 9e februari hade VisitOslo 3725 followers på Twitter. Den 9 maj 2012 hade de 4302 

followers
98

, vilket är en procentuell ökning på 15 procent under tre månader.  
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6 ANALYS 

I följande avsnitt  analyseras resultaten från intervjuerna och den empiriska undersökningen med 

hjälp av teorin för att kunna besvara syftet och frågeställningarna. 

6.1 Marknadsföring/Turism och sociala medier 

Det är uppenbart att turistbyråerna jobbar mycket med traditionell marknadsföring då det är deras 

primära uppgift att marknadsföra sin destination, och vi har sett i alla tre städer att det fortfarande 

finns ett behov för turister av en fysisk plats att gå till och möjligheten till att få en fysisk karta att 

ha i handen. Den virala marknadsföringen är dock på väg och sociala medier handlar i högsta grad 

om att både sprida ett budskap snabbt och enkelt men även att ens fans och followers ska hjälpa till 

att göra detta. Detta syns även tydligt på turistbyråernas Facebook- och Twittersidor, där deras fans 

och followers hjälper dem med marknadsföring, genom att exempelvis ladda upp bilder och vara 

aktiva med kommentarer. Enligt Von Friedrichs Grängsjö kan ett företag ”tjäna sin destination” 

eller ”tjäna på sin destination”. Som vi ser det arbetar en turistbyrå med sin 

destinationsmarknadsföring för att uppfylla båda dessa faktorer. Även om turistbyråerna inte 

marknadsför sig själva utan sina städer är det viktigt med möjligheten att kunna se vad folk skriver 

om destinationen för att kunna framhäva det positiva och korrigera det negativa. Sociala medier och 

dess användare skapar på så sätt ett gediget utvärderingsunderlag, och om turistbyråerna använder 

detta på ett strategiskt sätt kan sociala medier bidra med mycket mer än att bara fungera som ett 

marknadsföringsverktyg. För turister är det viktigt att information är lättillgänglig och att det ska gå 

fort att få kontakt om man undrar över något. Detta kan sociala medier, om det används på ett 

strategiskt sätt, bidra med och på så sätt minska eventuellt krångel för turister. 

 

En ”Traveller 2.0” deltar aktivt i marknadsföringsprocessen av en destination. Ju fler plattformar ett 

företag använder sig av desto lättare blir det för privatpersoner att sprida sina tankar och 

erfarenheter om företaget, vilket kan vara både positivt och negativt beroende på personens 

upplevelser. Det blir dock svårare att kontrollera och styra det som sägs ju fler plattformar som 

används. Innan man börjar använda sig av sociala medier som marknadsföringsverktyg bör man 

vara medveten om det man ger sig in på, och ha en viss förkunskap, då man annars kan använda det 

fel och slösa bort resurser och möjligheter.   

 

VisitStockholm största fokus i arbetet med sociala medier ligger på att behålla de likes de har på 

Facebook, samt att det måste finnas en tanke med allt som publiceras och skrivs. De vill inte betala 

för något som har med Facebook-aktiviteten att göra, det finns inget kommersiellt syfte, utan målet 

är att ”sprida kärleken för Stockholm” med uppdateringarna. Det kan ses som ett led i en 

marknadsföringsprocess att de strävar mot att bara satsa på att använda sig av de internetkanaler 

som är mest effektiva och som kunderna får ut mest av. En av Carlssons sju punkter för viral 

marknadsföring är att ”bygga på känsla”. Vi har fått intrycket av att både känslan och viljan finns, 

men det är svårt att genomföra allt, för först och främst får de inte, och dessutom kan de inte göra 

hur mycket som helst på grund av begränsade resurser. Detta kan vara en anledning till att de i 

dagsläget inte har ett Twitter-konto, trots att det är en av de viktigaste internetkanalerna, enligt figur 

1. Genom att titta på VisitStockholms uppdateringar kan vi se en stark aktivitet, vilket indikerar att 

de har förstått vilken kraft Facebook kan ha för att marknadsföra turismföretag. Som vi har sett i 

den empiriska undersökningen uppdaterar de sin sida nästintill dagligen med aktuella bilder och 

tips, vilket skapar en dialog med fansen, engagerar dem och uppmuntrar dem att ladda upp sitt eget 

material. VisitStockholm visar också tecken på kreativitet och nytänkande med sin ryska Facebook-
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sida, då det är bra att identifiera de marknader som är viktiga för turismintäkterna och som är i stort 

behov av information på sitt eget språk. 

 

VisitOslo största fokus är att existera på så många internetkanaler som möjligt, inte nödvändigtvis 

för att vara aktiva överallt, utan för att vara beredda på utvecklingen som kan ske. Om det kommer 

ett ”nytt Facebook” så vill de redan vara där från början. Antalet likes är viktigt för dem då de även 

har köpt likes, vilket visar på ett visst kommersiellt intresse till skillnad från VisitStockholm och 

VisitCopenhagen. Deras arbete och engagemang i jakten på att få så många likes som möjligt 

återspeglas också i att de i dagsläget har drygt 42,000 likes på Facebook, vilket är ett mycket stort 

antal jämfört med de andra turistbyråerna (VisitStockholm cirka 7,500 och VisitCopenhagen cirka 

3,300). Det verkar finnas ett stort engagemang och kunskap för hur de sociala medierna fungerar 

och vad man kan få ut av användandet av dem. En intressant skillnad är att VisitOslo även är 

medvetna om det stora antal Oslo-bor som är fans av sidan och som är intresserade av vad som 

händer i staden. Deras Twitter-konto uppdateras även mest på norska, vilket också det visar på en 

vilja att kommunicera med sitt eget folk. Den virala marknadsföringen handlar trots allt om att 

sprida rätt innehåll till rätt personer. På Twitter har VisitOslo inga begränsningar för antalet 

uppdateringar, vilket resulterar i att de skriver mycket och att de är inblandade i många dialoger. 

Däremot vill de inte uppdatera för ofta på Facebook eftersom de inte vill trötta ut sina fans. Deras 

Facebook-sida har stort fokus på bilder, både från turistbyrån men även turisters egna bilder. Det är 

betoning på att marknadsföra staden och attrahera uppmärksamhet genom bilder snarare än nyheter 

och information. De har själva påpekat att det är bilder som skapar mest engagemang så det är 

förmodligen en strategi från deras sida.  

 

VisitCopenhagen har som mål att uppdatera sin Facebook-sida 1-3 gånger om dagen, och efter att 

under dessa tre månader ha följt deras uppdateringsflöde är det tydligt att deras strategi är att 

publicera mycket varje dag. Det största fokuset, förutom att uppdatera ofta, ligger på att sprida 

information och nyheter. De har viss aktivitet på bildtjänsten Flickr, där de har genomfört 

bilduppladdningstävlingar för turister. Marknadsföringsmässigt vore det bra för företaget om de 

kom till en slutsats om vad de ska kalla sig, och använda sig av det namnet konsekvent. I dagsläget 

är det lätt att få intrycket av att det är flera företag, då de kallar sig VisitCopenhagen på Twitter och 

OpenCopenhagen på Facebook. WonderfulCopenhagen är enligt de själva ett starkt brand men då 

Visit-konceptet är så utbrett numera kan det vara smart att använda sig av det namnet för att visa att 

man är den nationella turistbyrån.   

 

I den mån det är möjligt att använda antalet likes som ett verktyg för att se hur populära 

turistbyråerna är på de sociala medierna är VisitOslo överlägsna. Dock är det VisitCopenhagen som 

har den största procentuella ökningen av antalet likes under dessa tre månader vi har studerat deras 

Facebook-sidor, med 117 procent i jämförelse med VisitStockholms 34 procent och VisitOslos 13 

procent. Det kan dock tyda på en viss mättnad på marknaden, då VisitOslo redan har så många 

likes, men det kan också visa på att VisitCopenhagen gör någonting rätt i sin Facebook-strategi. Då 

VisitOslo redan har ett så stort antal likes krävs det dessutom en rejäl ökning av antalet för att den 

procentuella ökningen ska vara signifikant. På Twitter var det liknande utveckling, där VisitOslo 

har ett större antal likes men VisitCopenhagen har större procentuell utveckling. Dock var siffrorna 

mycket mer jämna här än i jämförandet av antalet likes på Facebook.  

6.2 Förväntningar/Strategi 

Figur 3 tar upp olika faktorer som spelar in när det kommer till förväntningar: Motivation/emotion, 

Perception (uppfattning), Förväntningar och Handlingar. Vi kan se att turistbyråerna är motiverade 

att använda sig av sociala medier då de redan nu ser resultat av det och har förväntningar om att det 
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i framtiden kommer att generera ännu bättre resultat. Turistbyråernas uppfattning om både nuläget 

och framtiden skiljer sig lite åt.  

Vi ser att VisitOslo har kommit lite längre i sitt arbete med sociala medier, vilket kan bero på att de 

har anställda som är väldigt engagerade i detta. Deras uppfattning om sociala medier ligger främst i 

att finnas på så många ställen som möjligt, för att de vill vara beredda för framtiden och är 

medvetna om att sociala medier är ett viktigt marknadsföringsmedel redan idag. VisitStockholm har 

istället lagt mycket kraft på att arbeta fram en strategi och utvärdering, för att inom en snar framtid 

kunna satsa på det visar sig vara värdefullt. Det är inte lika uppenbart vilken uppfattning 

VisitCopenhagen har om nuläget och framtiden men vid en överblick över deras aktivitet på 

Facebook är det tydligt att de åtminstone har förstått värdet i att synas. Allas förväntningar är dock 

höga men de har lite olika inriktningar. Exempelvis tror VisitOslo att Pinterest kan komma att bli 

stort i framtiden då det handlar mycket om att drömma sig bort medan VisitStockholm förmodligen 

kommer att börja twittra. Dock är det viktigt att tänka på att förväntningar inte är lika med sanning. 

VisitOslo trodde till exempel för två år sedan att det i dagsläget skulle se annorlunda ut med 

kommunikationen med turisterna på Facebook än vad det faktiskt gör. Det räcker inte med att vänta 

på att framtiden automatiskt ska föra med sig en positiv utveckling utan det gäller för dem att ta till 

vara på sina egna förväntningar och omvandla dem till handlingar och utifrån detta skapa det 

resultat de vill nå. VisitStockholms pågående utvärdering är ett konkret exempel på en handling 

som kan hjälpa förväntningarna att bli sanna.  

 

Turistbyråernas uppfattningar och förväntningar när det gäller mobila applikationer (appar) är lite 

olika. Både VisitCopenhagen och VisitOslo har utvecklat en app som turister kan använda för att 

hitta information om respektive stad. VisitStockholm menar istället att appar redan tillhör det 

förflutna och att de väntar på det nästa som dyker upp. En miljard människor, 1/7 av jordens 

befolkning, har idag en smartphone, vilket betyder att det finns en stor marknad att nå med att 

utveckla en app. Ett faktum som kvarstår när det gäller sociala medier och turister är att det 

fortfarande är dyrt för utländska turister att använda internet i utlandet. Wi-Fi (trådlöst internet) på 

olika offentliga platser, som caféer och bibliotek, blir allt vanligare men för en turist att använda en 

cityapp på gatan för att hitta information är i skrivande stund alltför dyrt för många. Det gäller då att 

dessa appar är utvecklade så att de går att använda även utan internetuppkoppling, som VisitOslos, 

för att de ska ha ett relevant användningsområde.  

 

Det råder en försiktighet när det gäller att prova på nya marknadsföringsinstrument online som kan 

ses som både positiv och negativ. Det kan vara bra att inte bara kasta sig ut på alla sociala medier 

utan ett syfte med aktiviteten, men samtidigt har man inte så mycket att förlora på att göra det, 

förutom tiden som läggs ner. Vi tror att VisitStockholm skulle ha kunna tjäna på att ha vågat ge sig 

in i både Twitter och app-utvecklingen tidigare, för just nu ligger de lite efter jämfört med de andra 

huvudstäderna. Förhoppningsvis kan dock deras utvärdering hjälpa dem att komma ikapp då den 

verkar grundligt utförd och därför borde kunna visa företaget vad de verkligen bör satsa på.  

 

Enligt Brandell Brandell är det viktigt för företag att tänka på de olika digitala livsstilar som 

existerar och som har olika behov som behöver tillfredsställas. Turistbyråerna borde alltså vara 

medvetna om att det som skrivs når ut till olika typer av människor som uppfattar och tar till sig 

informationen på olika sätt och som dessutom är i behov av olika sorters kommunikation. Brandell 

påpekar även hur viktigt det är med en personlig kontakt via de sociala medierna, och att de inte kan 

automatiseras, och han nämner som exempel att SJ i sin Twitter-presentation säger att de är fem 

personer som arbetar med att svara, och på sätt får deras kunder och followers på en gång en bild av 

vilka de är de pratar med. Det är just den här personliga kontakten som eftersträvas med sociala 

medier, att det är något mer än ett varumärke och att man får direktkontakt. Ett bra exempel på detta 
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är att VisitStockholm alltid undertecknar sina inlägg med vem som skriver och att de för det mesta 

svarar på inlägg med att benämna personen som frågar vid namn.   

 

VisitOslo hyser stora förhoppningar för framtiden och menade under intervjun att Pinterest är något 

som kommer växa fram och bli större. Det skulle i så fall även gå hand i hand med deras 

uppfattning om att det är bilder som genererar störst intresse. Som ovan nämnt har en miljard 

människor en smartphone idag, och eftersom varje smartphone har en kamera så betyder det att en 

stor mängd människor har möjlighet att fota och även dela med sig av sina bilder. Därför är det 

troligt att bildtjänster som Pinterest, Flickr och Instagram kommer att bli ännu populärare och mer 

använda i framtiden. Det betyder även att det är strategiskt av företag att vara aktiva inom och hålla 

koll på dessa program redan i dagsläget, för att vara beredda på en eventuell ökning av 

användandet. 

 

Ett annat stort socialt medium som Brandell tror kommer att bli ännu viktigare är Google+, speciellt 

med tanke på att det är kopplat till Google, som är den vanligaste sökmotorn. Vad vi har kunnat se 

är det bara VisitOslo som har upprättat ett konto där och haft lite aktivitet, men vi tror att det kan 

vara bra för alla tre turistbyrårer att både finnas där och aktivt använda det, då det ökar sökträffarna 

på Google och därför kan leda mer uppmärksamhet till turistbyråerna. Facebook är som tidigare 

nämnt det största sociala mediet idag men om Google+ eller någon annan plattform skulle växa och 

nå samma nivåer är det bra om företag är beredda och inte bara har satsat allt på ett medium. Man 

behöver inte ha startat konton på alla olika kanaler men det kan vara strategiskt att bevaka 

utvecklingen för att inte hamna efter. 
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7 SLUTSATS 

I slutsatsen syftar vi till att återkoppla våra resultat från analysen till syftet och frågeställningarna 

för att knyta ihop säcken och tydligt redovisa vad det är vi har kommit fram till. Vi ger även förslag 

på fortsatt forskning inom detta ämne.  

7.1 Diskussion 

Användandet av de sociala medierna har visserligen pågått i ett par år nu men det är ändå svårt att i 

ett så här pass tidigt skede se om rätt användande av dem skulle kunna generera fler gästnätter för 

turistbyråerna. Den tidigare forskningen som vi har studerat är fortfarande relativt ensidig när det 

gäller företags användande av sociala medier. Vi drar slutsatsen ifrån våra intervjuer och från att ha 

läst på om den tidigare forskning som finns att det är viktigt att finnas och synas på de nya 

marknaderna, och att det således i framtiden möjligtvis kommer att vara lättare att se om 

marknadsföring på sociala medier faktiskt bidrar till en ökning i antalet gästnätter. Om några år är 

det kanske möjligt att se de eventuella negativa effekter som sociala medier kan bidra med. Det är 

svårt att veta hur framtiden ser ut när tiden och världen numera är så föränderlig men att sociala 

medier är ett marknadsföringsverktyg som kommer ha större relevans i framtiden är ett ganska 

säkert kort. Eftersom internet slog igenom så snabbt och starkt kan man inte underskatta vikten av 

att marknadsföra sig online. Om tio år har kanske behovet av fysiskt material minskat och då är det 

av allra största vikt att man finns på internet och sociala medier, och att man dessutom vet vad man 

gör där och har för strategi. Det är fortfarande svårt att göra pengar på Facebook och Twitter men 

att finnas och synas på dessa kan vara ett viktigt led i att attrahera fler besökare, vilket i sin tur 

genererar pengar till staden. Det gör att sociala medier indirekt ändå skapar inkomstmöjligheter. 

Dessutom är det viktigt att inse hur viktig mun-till-mun-metoden är samt vilken kraft den virala 

marknadsföringen faktiskt har. Vi lyssnar mycket på våra vänner och inspireras av positiva 

berättelser om resor och upplevelser, och där spelar sociala medier en stor roll. Vad vi kan se i vår 

egen omgivning är att det dessutom finns ett behov av att visa upp det man gör, genom att 

uppdatera på Facebook om man är ute och reser eller lägga upp en bild med en liten text på Twitter, 

för att få respons. Det är dock extra viktigt att inse hur fort dålig marknadsföring kan spridas på 

internet. Exemplet i inledningen, med United Airlines och YouTube, visar på hur snabbt en negativ 

händelse kan spridas, och för företag gäller det att dels ha en strategi för att förebygga sådant men 

även att kunna hantera detta och minska effekterna av det om det väl har skett.  

 

VisitStockholm har i dagsläget en väl fungerande Facebook-sida och därför finns all potential för att 

ett Twitter-konto skulle kunna vara lika framgångsrikt, om lika mycket uppmärksamhet och 

engagemang läggs på det. Då Twitter är ett av de viktigaste sociala medierna är det viktigt för 

VisitStockholm att finnas där om de vill utveckla sin kontakt med besökarna på sociala medier. Att 

de har initierat den utvärdering som nu görs indikerar dock på att det finns ett intresse för att 

utveckla deras arbete med sociala medier mer inom en snar framtid. 

 

VisitOslo har tagit beslutet att de vill finnas på de flesta sociala medier för att inte missa något om 

en eventuell utveckling skulle ske. Det är såklart en bra strategi i teorin, men man måste även vara 

medveten om de resurser som krävs för att underhålla alla dessa olika medier. De skiljer sig även 

från de andra två turistbyråerna i det att de har köpt likes, vilket skulle kunna vara en anledning 

bakom deras stora likes-antal på Facebook idag. Då det leder till en ökad exponering för turistbyrån 

men även för staden kan det vara en bra strategi att följa, om man vet hur man hanterar detta.  

 

VisitCopenhagen hade den klart största procentuella ökningen av likes på Facebook under den 

period vi följde utvecklingen. Den stora ökningen kan bero på att de är så aktiva med sina 
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uppdateringar, och att det som skrivs engagerar fansen, samt att de utlyser tävlingar som skapar 

uppmärksamhet.  

 

Dock tror vi inte att de sociala medierna som har undersökts har avgörande funktioner för om en 

turist bestämmer sig för att besöka ett resmål eller inte. Det är snarare när man har bestämt sig för 

att man ska resa till ett en viss destination som man letar information om den på exempelvis 

Facebook. Det är därför viktigare att satsa på marknadsföring som riktar sig till turister som redan 

har varit där och vill komma tillbaka samt uppdateringar för de som befinner sig i staden just då. 

Det kan i sin tur leda till fler gästnätter men framförallt rikta uppmärksamhet till turistbyrån och de 

aktiviteter som de marknadsför.  

 

De nya kommunikationsmöjligheterna erbjuder en kostnadsfri och effektiv omvärldsbevakning. 

Vad vi har kunnat se har alla tre turistbyråer känt sig begränsade av resurserna, och då inte främst 

ekonomiskt utan snarare personal- och tidsmässigt. VisitCopenhagen har löst detta genom att ta in 

en praktikant som delvis ansvarar för att uppdatera Facebook. Företag skulle kanske vara mer 

benägna att använda sig av sociala medier om det var enklare att mäta kapitalavkastningen som det 

ger. Förhoppningsvis blir det i framtiden lättare att se de ekonomiska vinsterna som kan uppstå 

genom aktiviteten via de olika plattformarna, men än så länge verkar det vara svårt. 

 

Användandet av sociala medier på företag ser olika ut mycket beroende på hur intresserade de 

anställda är. Bara genom de intervjuer vi har genomfört har vi sett olika exempel på hur personer 

behandlar och ser på sociala medier. På ett företag kan det vara en eldsjäl som driver aktiviteten och 

på ett annat kan alla anställda vara väldigt involverade. Enligt oss borde det vara upp till en styrande 

nivå inom företaget att avgöra hur alla anställda ska se på och arbeta med de sociala medierna. De 

kan såklart inte tvinga någon att exempelvis twittra, men om ett företag väljer att satsa på 

aktiviteten så är det bra om hela företaget är medvetet om det, precis som de är medvetna om allt 

annat som sker inom företaget. 

 

Avslutningsvis kan vi konstatera att även om det inte är helt avgörande hur många likes eller 

followers man har som företag är det ändå viktigt att synas på de sociala medierna, för det är vad 

dagens turister i viss mån förväntar sig men förmodligen än mer vad framtidens turister kommer att 

kräva mer av. Det är tydligt efter att ha pratat med alla tre turistbyråer och en expert på sociala 

medier att det är av stor vikt att använda sig av sociala medier. Utöver att vara ett 

marknadsföringsverktyg är det dessutom en viktig omvärldsbevakning, som turistbyråerna både kan 

lära sig mycket av men även använda för att utveckla sina destinationer ännu mer. På frågan om det 

är avgörande för turistbyråerna att vara aktiva på sociala medier och marknadsföra sig tidsenligt för 

att attrahera fler gästnätter är användandet fortfarande i ett för tidigt stadium för att kunna svaras på. 

Vi tror dock att om utvecklingen fortsätter i samma hastighet så kommer det att vara av stor 

betydelse för de flesta företag att aktivera sig än mer online. 

7.2 Fortsatt forskning 

Mycket av den forskning som finns om sociala medier kommer från de senaste åren, vilket kan tyda 

på att det först nu går att se resultat av användandet av det. Vi hade för avsikt att se om 

turistbyråernas olika marknadsföringsstrategier på de sociala medierna kunde generera mer 

gästnätter, men då det fortfarande är svårt att se resultat av deras användande av de sociala 

medierna i marknadsföringssyfte kan vi inte annat än anta att det ändå har betydelse att exponeras 

där. Framöver skulle det vara intressant att se om det går att se specifika mönster i att till exempel 

VisitOslo och deras stora antal likes på Facebook faktiskt har betydelse för att deras besöksstatisik 

ökar. 
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BILAGÖR 

1. Intervjuguide inför intervjuerna med turistbyråerna i Stockholm/Köpenhamn/Oslo 
 

Sociala medier 

 

 Hur arbetar ni med sociala medier (främst Facebook och Twitter), hur speglas 

Stockholm/Köpenhamn/Oslo och turistbyrån i dagsläget i de sociala medierna? 

 Hur mycket respons får ni genom de sociala medierna, existerar det en ständig dialog 

online? 

 Ser ni en ökning i att folk använder de sociala medierna istället för att exempelvis ringa och 

fråga efter information? 

 Vem/vilka är det som sitter och uppdaterar era sociala medier? 

 Finns det några mål för hur mycket ni ska uppdatera/sprida? 

 Har ni några planer för framtiden inom sociala medier? 

Marknadsföring 

 

 Kan ni se några skillnader i er marknadsföring, jämfört med de andra skandinaviska 

huvudstäderna? 

 Existerar det något samarbete mellan de skandinaviska huvudstäderna? 

 Vad har ni för resurser för er marknadsföring? Både traditionell och via de sociala 

medierna? 

 

2. Intervjuguide inför intervjun med Peter Lindqvist, Stockholm Visitors Board 

Sociala medier och marknadsföring 

 Hur viktigt anser du som VD att det är att turistbyrån arbetar med sociala medier (främst 

Facebook och Twitter)? Vad är din bild av användningen kring sociala medier på 

VisitStockholm idag?  

 Använder du själv sociala medier i ditt arbete på Stockholm Visitors Board? 

 Vad har ni för resurser för er marknadsföring? Både traditionell och via de sociala 

medierna? Är arbetet med sociala medier något som mer resurser kommer att läggas på 

framöver? 

 Vad når ni för resultat med arbetet i sociala medier? Kan du ge konkreta exempel där sociala 

medier inneburit något utmärkande/extra resultat? 

 Har du kännedom om hur VisitOslo respektive VisitCopenhagen använder sociala medier? 

Känner du till skillnader i användningssätt? Är dessa skillnader något ni gör medvetet eller 

omedvetet? Tror du att ert arbetssätt gör att det driver fler besökare till er jämfört med de 

andra skandinaviska städerna relativt mot storleken?  

 Har ni några planer för framtiden inom sociala medier? Vad tror du om turismflödet och 

sociala medier framåt, kommer det bli mer strategiskt viktigt? Kommer det att påverka 

turismflödet till Stockholm? 

 Upplever du att ni mot bakgrund av dina svar kring strategisk vikt av sociala medier och 

skillnader i användningssätt jämfört med de andra skandinaviska städerna att ni behöver 

göra något mer/annorlunda? 
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3. Intervjuguide inför intervjun med Daniel Brandell, Logica 

 

 Berätta mer om dig och din roll på Logica  

 Berätta lite om ditt arbete kring sociala medier och hur Logica arbetar med sociala medier  

 Hur använder sig företag av sociala medier generellt idag – framförallt Twitter och 

Facebook? 

 Vilka skulle du säga är ”stereotyper” för användningen av sociala medier? 

 Vad kan företag få ut av att använda sig av sociala medier? 

 Vilka sätt behöver man arbeta med sociala medier på för att uppnå resultat? 

 Finns det exempel på mindre lyckade resultat?  

 Tror du att framgångsrika användningssätt av sociala medier riktade mot 

konsumenter/privatkunder kan behöva skilja sig åt mellan olika branscher? 

 

4. Besöksstatistik Skandinavien 2008-2010 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

Kommersiella övernattningar i de Nordiska huvudstäderna 2008-2010 (i tusental). 
Källa: Swedish Agency for Economic and Regional Growth and Statistics Sweden, Visit Denmark, Statistics 

Norway, Statistics Finland 

 

 


