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Sammanfattning 

Värdskapet sträcker sig idag längre än till bara mötet. Det börjar nu redan via internet eller 

telefonen. Gäster ska känna sig väl bemötta på alla nivåer av företaget och det finns idag ett 

behov utav att använda sig utav sociala medier för att marknadsföra och utföra värdskap. Syftet 

med den här uppsatsen är att se hur många individer det går att nå ut till via Sociala Medier för 

att marknadsföra Örebro Stad. 

För att få fram det bästa resultat har två intervjuer gjorts. En med en social media specialist och 

en med tre personer som arbetar med att marknadsföra Örebro Stad. För att komplettera dessa så 

genomfördes en laboration där sidor på Facebook skapades. Trafiken på dessa sidor har mätts 

dagligen. Sidorna samarbetade med många lokala företag i Örebro. 

Resultatet visar att som organisation idag måste man befinna sig på de sociala medierna. Den 

största och mest relevanta sociala mediet i Sverige är Facebook. Laborationen visar att det går att 

nå ut till en stor mängd individer och det antalet växer med tiden.  Idag når inte Örebrokompaniet 

ut till alla målgrupper när de marknadsför Örebro Stad. Dock så kan man potentiellt nå ut till fler 

med laborationen som gjordes. 

Det går att nå ut till en stor mängd individer för att marknadsföra en stad via Facebook. Det är 

viktigt att finnas på sociala medier för att marknadsföra sig som en organisation eller destination. 

Nyckelord: Destination, Marknadsföring,  
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Förord 
 

Denna uppsats började som en affärsidé då vi såg en möjlighet att skapa ett företag som hjälpte 

destinationer att marknadsföra sig med hjälp utav sociala medier.  Men för att skapa en grund att 

stå på  bestämde vi oss för att göra en undersökning om möjligheten fanns för att utföra vår 

affärsidé. 

Vi skulle vilja tacka våra handledare Mats Carlbäck och Anders Johansson som hjälpt oss med 

detta examensarbete.  Vi skulle även vilja tacka Followed för den ekonomiska sponsring av våra 

undersökningar.  Sist men absolut inte minst skulle vi vilja tacka våra medstudenter som vi delat 

kontorslokaler med.  De har stöttat oss och hjälpt oss otroligt mycket och vi skulle vilja ge dem 

ett stort tack. Vi vill också tacka de andra handledarna som har hjälpt oss med diverse problem 

under resans gång. 
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1 Introduktion 
I vår moderna tid har vi uppkoppling till nätverk hela tiden, vare sig man sitter på tunnelbanan på 

väg till jobbet eller hemma, går det alltid att koppla upp sig till de sociala nätverken.  De sociala 

nätverken har blivit en revolution där den moderna människan konstant kan hålla sig uppdaterad 

om var sina vänner är, vad de gör, vem de är med, vad de gillar, och så vidare.  Det som är 

spännande att se är hur det går att utnyttja de sociala nätverken för att öka sin synlighet som 

företag, organisation eller destination.   

Företag har precis börjat förstå potentialen bakom de sociala nätverken. De börjar nu att 

engagera sig mer och mer för att synas för en bredare publik via sociala medier.  Det fysiska 

mötet mellan kunden och företagen har förflyttats till kundens hem, vilket innebär att som 

företag går det att utvidga sitt värdskap.  För att kunna styrka vikten i att använda sociala medier, 

som en förlängning av värdskapet direkt till kunden/gästen, har denna undersökning kommit till.    

Ordet samhällen kommer att används som det engelska communities i följande arbete på grund 

av svår definierad svensk översättning.  Med denna undersökning finns det en förhoppning att 

koppla ihop det som tidigare har varit populärkultur till vetenskaplig fakta. 

2 Ämnesrelevans för Måltidskunskap och Värdskapets teori 

och metod 
I denna uppsats kommer värdskapets teori och metod att ha en övervägande roll och kopplas till 

aktuella undersökningar.  Ämnet hette i början av 1990-talet  Måltidskunskap, vilket följde med 

då forskarutbildningen på Restaurang- och Hotellhögskolan startade 2002 (Hedberg, Ingemar & 

Andersson, 2004). Då hotell- och värdskapsprogrammet tillkommit framkom från studenterna att 

värdskapet tydligare borde synas i ämnets beteckning.   Namnet för grundutbildning och 

avancerad nivå byttes 2008 till Måltidskunskap och Värdskap (Hedberg, Ingemar & Andersson, 

2004). 

Denna undersökning kommer att behandla kopplingen mellan sociala medier och värdskap samt 

anknyta social mediamarknadsföring till ämnet Måltidskunskap och Värdskap.  Sociala medier 

handlar om att skapa relationer och interagera med varandra. Både i verkligheten och på internet 

syns det att värdskapet har en central roll i sociala medier, och därmed kopplas undersökningens 

syfte till ämnet Måltidskunskap och Värdskap.  
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Ordet värdskap är en översättning av det engelska ordet ”hospitality” vilket i sig kommer från 

det latinska ordet ”hospes”; betydande ”host” (värd), ”guest” (gäst), eller ”stranger” (främling) 

(Lewis, 2000, s. 371).  Det engelska ordet ”host” har använts för att skapa ordet ”värd”-skap.  

Vidare kan definitionen utvecklas från värd till värde där Eksell skriver att värde skapas eller 

uppstår när kund eller gäst kan använda ett företags erbjudande på ett sätt som upplevs 

meningsfullt i en specifik situation. (2013, s. 11-12).  Med sociala medier i åtanke går det lätt att 

se kopplingar kring hur en gäst kan använda ett företags erbjudanden och uppleva det som 

meningsfullt.  Genom sociala medier kan man se att ett företag kan använda sig av deras nätverk 

för att öka värdet på gästens eller kundens upplevelser innan och efter de besökt företaget.  

Eksell (2013) beskriver vidare att värdskap som begrepp är; där det är värdens roll och 

genomförande av dennes arbetsuppgifter som skapar värdskap, och fortsätter med att säga att 

värdskapet handlar också om att välkomna främlingar och etablera gästfrihetsrelation (2013, s. 

151).  För att vidare kunna förstå värdskapet så måste det ytterligare definieras. Enligt Hanefors 

(2010) kan värdskap brytas ner till fem dimensioner; välkomnande, generositet, gästfrihet, 

omsorg och öppenhet. 

Hanefors (2010) menar att bjuda en gäst välkommen är den första dimensionen, eller 

personligheten, hos en värd när han eller hon möter gästen. (2010, s. 29).  Hon fortsätter säga att 

ett välkomnande även kan ske i ett opersonligt forum, som internet eller att svara på en bokning.  

Vidare beskriver Hanefors generositet som frikostighet, ädelhet, beredvillighet och klass.  Hon 

menar att den generösa individen är liberal i sitt givande till andra och ger utan att förvänta sig 

någonting tillbaka.  Relaterat till undersökningens syfte kan man tydligt se kopplingar kring 

social mediemarknadsföring inom besöksnäring och värdskap.  Att ett företag eller en 

organisation kan svara på sina gästers behov eller förutse eventuella problem och lösa dessa 

innan kunden ens märker av det, skapar ytterligare ett välkomnande för gästen.  Hela konceptet 

av social mediemarknadsföring bygger på User Generated Content (Kaplan, M. & Haenlein, 

2010) vilket är i sig en generös handling eftersom det man bjuder på är sig själv och sina åsikter i 

de olika sociala medierna.  Fortsättningsvis kan man observera de andra dimensionerna; 

gästfrihet, omsorg och öppenhet och då se att social mediemarknadsföring är en förlängning av 

värdskapet som ett företag eller en organisation kan erbjuda.  
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Enligt Brotherton och Wood (2004) finns det två ”grova” sätt att definiera värdskap det 

semantiska och det bevisorienterade.  Den semantiska definitionen är den som har grunden i 

ordboken och därför kan tolkas som generisk
1
 och vag, men det finns ett värde i att känna till 

dessa för att uppskatta parametrarna och nyanserna av definitionen.  De har tagit definitionen 

från Oxford Quick Reference Dictionary (1996) där definitionen är; ett vänskapligt och generöst 

mottagande och underhållning av gäster eller främlingar (s.424).  Detta jämför de med den 

bevisorienterade definitionen vilket kan brytas ner till fem delar.   

Den första delen är att det finns konstanta referenser till teman; ordning och överensstämmelse 

inom utbyte av värdskap.  Detta kännetecknas i diskussionen av rollen om regler, seder, etikett, 

ritualer och vanor i regerandet av värdskap.  Brotherton och Wood (2004) menar att den andra 

delen reflekterar på ordningsamhet och upphållandet av sociala relationer som en central aspekt 

inom värdskap.  Del tre handlar om att alla värdskapssituationer, vare sig privata eller publika, är 

genomsyrade med symboliska associationer och signifikans.  Den fjärde delen beskriver hur 

värdskap kännetecknas i ökad kommersialisering och med förbehåll för mode, där mode är en 

synonym med likhet, och paradoxalt, med förändring och innovation. Sista delen handlar om den 

varaktigheten av värdskap igenom tid och rum inför olika, och ständigt förändrande, 

socioekonomiska och politisk kulturella influenser. 

Brotherton (1999) har utgått ifrån dessa två definitioner och skapat en sammanhängande 

beskrivelse av definitionen där han menar att det är ett samtida av mänskligt utbyte, som frivilligt 

inträffar och är designad för att öka den ömsesidiga välbefinnande av de berörda parterna genom 

tillhandahållande av logi och/eller mat och/eller dryck. 

Från dessa definitioner ser man kopplingar till de sociala medier som finns i dagsläget.  Där 

Brotherton (1999) menar att värdskap handlar om ett samtida mänskligt utbyte, som är på en 

volontär bas, där man kan dra paralleller med sociala medier som är ett konstant mänskligt 

utbyte.  Med sociala medier har man ökat breddgraden på hur man kan nå sina gäster och därmed 

förflyttat värdskapet från ett mänskligt möte direkt in till gästens hem eller mobil. 

Gunnarson och Blohm (2008) skriver att för att förstå värdskapets sanna natur måste man göra 

sig fri från klasstänkande.  Vidare menar Gunnarson och Blohm att man måste kunna skapa en 

                                                 
1
 Generisk; som betecknar en kategori i sin helhet (Svenska Akademin

a
, 2013) 
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öppen dialog för att nå fram till det önskade värdskapet.  Noterbart är att tydliga kopplingar än en 

gång kan observeras mellan värdskap och social mediemarknadsföring.  Sociala medier bygger 

på samhällen som individer skapar utifrån samma intresse.  De har inga tankar på klass när de 

skapar eller går med i ett onlinesamhälle, de gör sig fri från klasstänkande, precis som 

Gunnarson och Blohm (2008)  menar behöver göras.  Vidare talar man mer öppet om vad som 

händer på sociala medier, man är mer bekväm i att skapa en dialog för att det finns större 

sannolikhet att de man ”pratar” med har samma tankar eftersom dem ingår i ”ditt” samhälle.  Till 

följande undersökning kommer Brothertons (1999) definition av värdskap användas, då han 

beskriver det som ett samtida mänskligt utbyte. 

3 Syfte och Frågeställningar 
Syftet med denna undersökning är att se hur många individer man kan nå ut till via Sociala 

Medier för att marknadsföra Örebro Stad. 

3.1 Frågeställningar 
- Vilka sociala medier är relevanta för att marknadsföra Örebro Stad och för att locka användare 

av sociala medier till Örebro Stad? 

- Hur effektivt är sociala medier för att marknadsföra Örebro Stad? 

3.2 Syftesavgränsning 
I följande undersökning kommer de sociala medierna som används främst falla under den 

kategori som kallas sociala nätverkssamhällen och innehållssamhällen
2
. 

 
 

 

 

 

                                                 
2
 Definierat sidan 10 
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4 Teoretiska bakgrund 
I följande stycke definieras väsentliga termer och idéer för att skapa en djupare inblick i sociala 

medievärlden.  

4.1 Sociala medier 
I grunden är sociala medier inget banbrytande, men ändå finner man förvirring bland forskare på 

vad som ska inkluderas under sociala media-paraplyet (Kaplan & Haenlein, 2010).  Ursprunget 

för sociala medier kan hittas så långt bak som 1979 då Tom Truscot och Jim Ellis på Duke 

Universitet skapade Usenet, ett världsomfattande diskussionssystem som erbjöd användare 

möjligheten att lägga upp offentliga meddelanden (Kaplan & Haenlein, 2010).  De menar att 

sociala medier som vi förstår dem idag startades inte förrän 1998 då Bruce och Susan Abelson 

skapade Open Diary; ett tidigt socialt nätverks webbplats som samlade dagboksförfattare online 

för att skapa ett samhälle (Kaplan & Haenlein, 2010).  De förklarar att med utveckling kom 

höghastighetsinternet vilket resulterade i en ökad popularitet för konceptet ”social media 

nätverk” och ledde till skapandet av webbplatser så som MySpace (2003) och Facebook (2004).  

Kaplan och Haenlein (2010) skriver även att detta i sin tur myntade termen Social Media och har 

bidragit till den framträdande roll den har idag.    När man beskriver sociala medier blir det ofta 

att två koncept nämns regelbundet; ”Web 2.0” och ”User Generated Content - UGC” (Kaplan & 

Haenlein, 2010). Kaplan och Haenlein beskriver Web 2.0 som en term som användes först 2004 

för att beskriva det nya sättet som mjukvaruutvecklare och slutanvändare började utnyttja 

internet. De menar att det är en plattform där innehåll och applikationer inte längre skapades och 

publicerades av individer utan var konstant uppdaterade och modifierad av alla användare på ett 

deltagande och samarbetsvilligt sätt.  Fortsättningsvis beskriver de att där ”Web 2.0” 

representerar det ideologiska och tekniska grunden, kan UGC bli summan av hur folk använder 

sig av social medier. 

Den sociala medievärlden kan brytas ner till sju olika kanaler; 

- Fotografier och bilddelning (eg., Flickr och Photobucket) 

- Videodelning (eg., You Tube)  

- Sociala nätverk (e.g., Facebook, Twitter och MySpace)  

- Bloggar/RSS (e.g., Wordpress och Tumblr)  

- Bokmärkning (e.g., Digg)  
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- Resenärs omdömen (e.g., Tripadvisor)   

- Artiklar, PR och nyheter (e.g., Huffington Post och Mashable)  

(Aggarwal & Aggarwal, 2010)   

De menar att de sociala nätverken som finns är baserade på UGC, och att konsumentens val blir 

mer och mer påverkad av UGC material som finns tillgänglig.  Aggarwal och Aggarwal (2010) 

berättar att skapandet av dessa nätverk är en utveckling av det internet ska användas till; att 

erbjuda transparens till konsumenten så att produkten kan synas bättre.   

Social medier är också internetbaserade applikationer som hjälper konsumenten att dela med sig 

av sina åsikter, insikter, erfarenheter och perspektiv (Kaplan & Haenlein, 2009).  Kaplan och 

Haenlein skriver också att sociala medier kan ta många olika former; innehållssamhällen (e.g., 

You Tube), sociala nätverkningshemsidor eller bloggar (e.g., Facebook & Twitter) och 

kollaborationsprojekt (e.g., Wikipedia).  De fortsätter beskriva sociala medier som applikationer 

där kontentan skapas, uppdateras och upprätthålls av de individuella internetanvändare som delar 

med sig, oftast altruistiskt
3
.  Detta gör sociala medier annorlunda från vanliga hemsidor som 

www.google.com och www.amazon.com som vanligtvis är förvaltade av företag med ett 

kommersiellt syfte i åtanke (Kaplan & Haenlein, 2009). 

I dagens samhälle används sociala medier regelbundet; Facebook används för att kommunicera 

med våra vänner, Twitter för att få vår röst hörd, Foursquare för att visa var vi har varit och 

YouTube för att vissa vad vi har gjort (Yuan, Hao, Guan & Xu, 2012).  De säger att med 

internets utveckling har kommunikationsmönster gradvis också ändrats.  Allt eftersom en 

variation av sociala medier har vuxit fram, så har användare aktivt börjat skapa information och 

inte bara passivt accepterat det som sägs (Yuan et.al., 2012).  Vidare menar Yuan et.al att med 

utvecklingen av mobila enheter har kommunikation via sociala medier förenklats, då det kan 

göras när och var som helst.  Det finns tre förhärskade egenskaper inom sociala medier; 

Sociability, Mobility and Purposivness (Yuan et.al., 2012, s.2).  Yuan et.al. skriver att Sociability 

behandlar hur individer vill få respekt och ett bra rykte genom det de delar med sig.  Det är 

baserat på den sociala utbytesteori, som bygger på psykologi, och bildar immateriella faktorer 

såsom respekt, service, socialt erkännande och auktoritet.  Fortsättningsvis menar de att i dagens 

                                                 
3
 Alturistiskt; osjälviskhet (Svenska Akademin

b
, 2013) 
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samhälle av nomadisk datoranvändning, kan tjänster nås när som helst och när det behövs.  Detta 

innebär att med den ökade populariteten av smartphones har sociala medier blivit förflyttad till 

det mobila nätverket och gett användare en högre tillgänglighet, och detta är Mobility (Yuan 

et.al., 2012).  Sist är Purposivness uppdelad i två ändamål för individer att använda sig av sociala 

medier.  Den ena är att kommunicera med vänner och den andra är att få eller dela med sig av 

information som är av intresse (Yuan, et.al., 2012).  Yuan et.al. beskriver att, sociala medier 

främjar formationen av samhällen på grund av de ömsesidiga ändamålen. 

Enligt Kietzman, Hermkens, McCarthy and Silvestre (2011) finns det sju funktionsblock inom 

sociala medier, och varje block erbjuder en chans för förståelse och granskning av den 

individuella sociala media upplevelsen samt vilka konsekvenser som finns för användning av 

företag och organisationer; 

Sociala Mediers funktionalitet 

Närvaro: Omfattningen som användarna vet om andra är tillgängliga. 

Delning: Omfattningen som användarna utbyter, distribuerar och tar emot innehåll. 

Konversationer: Omfattningen av hur användare kommunicerar med varandra. 

Grupper: Omfattningen av ur användare är beroende eller formar samhällen. 

Rykte: Omfattningen av hur användare känner till den sociala ställningen av andra och kontentan 

Relationer: Omfattningen som användare relaterar till varandra 

Identitet: Omfattningen som användare avslöjar sig själva 

Konsekvenser av funktionalitet 

Närvaro: Skapandet och hanteringen av verkligheten, intimiteten och direktheten av kontenta 

Delning: Innehålls hantering system och sociala grafer. 

Konversationer: Konversations hastighet, och riskerna av startande och sammanfogning. 

Grupper: Medlemsregler och protokoll. 

Rykte: Övervakning av styrkan, passionen och känslan av användare och varumärken. 

Relationer: Hantering av de strukturella flödens egenskaper i ett nätverk av relationer. 

Identitet: Data sekretess kontroll, och verktyg för användares egen reklam.  
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4.2 Sociala medier och marknadsföring 
I dagens samhälle når man sociala medier vare sig man är hemma, på jobbet eller på språng, 

detta tack vare de möjligheterna som de mobila nätverken gett konsumenten att konstant vara 

uppkopplad (Kaplan, 2012).  Med denna nya form av informationsåtkomlighet kan företag 

involverade i social mediamarknadsföring få en ökad förståelse för vad deras kunder gör samt 

var de befinner sig (Kaplan, 2012).   Kaplan menar att de mobila sociala nätverken kan definieras 

som en grupp av mobila marknadsapplikationer som erbjuder chansen att skapa och utbyta UGC.  

Han fortsätter att säga att företagen som arbetar med mobila sociala nätverk oftast har bättre 

insikt och kunskap om sina kunder då det kan se var deras kunder är i tid och rum. Vidare säger 

Kaplan att de som använder mobila sociala nätverk kommer nästan alltid tillåta att få information 

från företag, då det ”checkar-in” någonstans till exempel.  Han skriver även att tidigare har 

företag gjort stora ansträngningar för att sätta ett ansikte på den anonyma kunden som har sagt 

något om företaget, men att nu kan företaget ta reda på mycket information om denna individ för 

att sedan åtgärda eventuella problem. 

Ur ett marknadsföringsperspektiv finns det möjligheter att hjälpa till att skapa ett varumärke 

genom ett sällskap av kunder vars beteende och kommentarer inom webbplatsen kan utgöra 

värde (Kirtis & Karahan, 2011).  Vidare förklarar de att med tillkomsten av det sociala nätverket 

skapades ett nytt marknadssegment som fokuserar djupare på vad konsumenter gör och känner.  

De berättar att deras undersökningar visar på att företag och organisationer som aktivt arbetar 

med nätverk på sociala medier är mer framgångsrika och får långsiktiga fördelar på grund av 

avkastningen från multiplikationseffekten.  Kirtis och Karahan (2011) skriver att detta innebär att 

ju mer de nätverkar, ju bättre kommer det att fungera.  De visar även i deras undersökning att 70 

procent av konsumenterna har använt sociala medier webbplatser som sociala nätverk och 

bloggar lika mycket som företagets webbplatser för att få produkten eller varumärkets uppgifter.  

De beskriver även att de virala inslagen av sociala medier positivt gynnar företagsklimatet. 

Annonsörer har genomfört sina kampanjer via sociala medier för att kunna ta hög 

uppmärksamhet och deltagande av konsumenterna, samt maximera sitt varumärkes exponering 

(Kiritis & Karahan, 2011). 

Det blir mer vanligt att använda sig av sociala medier i e-handelnätverk och det finns en tydlig 

ökning av användare på de sociala nätverken (Nyhiem & Connoly, 2012).  Från ett service- och 
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värdskaps perspektiv används dessa nätverk idag mest för gästklagomål- och hantering av gästers 

krav, men vissa företag och organisationer har börjat se potentialen för marknadsföring via de 

sociala nätverken (Nyhiem & Connoly, 2012). 

Besläktad med utvecklingen av webbplatser under den senare delen av 1900-talet har många 

företag och organisationer i modern tid börjat erkänna att sociala medier är – och kommer att 

försätta vara – en viktig del av marknadsföring och handel, och att de måste vara med om denna 

revolution (Weinberg & Phelivan, 2011).  Weinberg och Phelivan (2011) fortsätter beskriva att 

för vissa företag är sociala medier något som kan vara svårt och mäta framgång, eller Return of 

Investment (ROI) med, men de beskriver olika metoder som företag använder.  De menar på att 

det finns tre sätt som företag och organisationer kan använda sig av sociala medier.  Första sättet 

handlar om att behandla sociala mediekanaler i samma anda som traditionella och väletablerade 

media kanaler som radio, TV eller tryck, och därmed använda sig av gamla metoder för att mäta 

avkastningarna på deras investering (Weinberg & Phelivan, 2011).   Weinberg och Phelivan 

fortsätter att beskriva det andra sättet som ett experimentellt sätt där man använder sig av 

testning och lärande för att utforska viktiga faktorer inom sociala medier (dvs., konversationer 

och engagemang) och därmed associera sociala media beslut och åtgärder till ROI; då det kan 

kallas ”Social ROI”.  Sist framställer de att det tredje sättet är också experimentellt och resulterar 

i upptäckten av faktorer medfödda, eller distinkta, med sociala medier (dvs., kommunikation 

med en mer ”mänsklig” röst istället för en ”företags” röst). Huvudskillnaden är att istället för att 

försöka att relatera dessa faktorer till etablerade eller nya marknadsföringsframgångar, istället 

tillåta framväxten av strukturer och processer medförda med sociala medier (Weinberg & 

Phelivan, 2011).  Där det slutliga effekterna kan vara transformerande och kan komma att 

betydligt påverka ett företags kultur (eg., öppnare strukturer med avseende på makt, kontroll och 

grad av inflytande och interaktion) (Weinberg & Phelivan, 2011). 

De flesta chefer som jobbar på mellannivå känner av att sociala medier är viktiga, även om de 

kämpar med hur man kan kvantifiera detta (Hoffman & Fodor, 2010).  Hoffman och Fodor 

(2010) menar att man måste vända dagens koncept av ROI upp och ner och inte tänka på det som 

ett traditionellt media.  De menar att man måste komplettera det 4P
4
 av marknadsföringsmixen 

                                                 
4
 pris, produkt, påverkan & plats 
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med det 4C
5
.  Detta 4C perspektivet är viktigt då det leder till ett konsumentvänligt ramverk för 

utvärdering av sociala medier (Hoffman & Fodor, 2010).  De menar att den sociala media miljön 

är i hög grad kontrollerad av konsumenten och inte marknadsföraren.  Vidare beskriver Hoffman 

och Fodor att det finns tre huvudområden för olika sociala mätetal för sociala medier; 

varumärkeskännedom, varumärkesengagemang och word-of-mouth
6
.  De definierar dessa tre 

mätetal som det man bör hålla under observation istället för direkta försäljningsintäkter. 

Sociala medier kan även användas som ett verktyg för virala marknadsföringskampanjer, 

eftersom det sprids genom relationen företaget har med sina kunder behövs det sociala medier 

för att nå ut till kunderna (Kaplan & Haenlin, 2011).  De definierar viral marknadsföring som en 

kombination av word-of-mouth, sociala medier och exponentiell tillväxt.  Kaplan och Haenlin 

(2011) menar att detta resulterar i en elektronisk word-of-mouth där någon form av 

marknadsföring relaterad till ett företag eller till en produkt överförs på ett exponentiellt växande 

sätt, oftast genom användning av social media applikationer.  De menar att initiativtagare till en 

viral marknadsföringkampanj kan vara antingen ett företag eller konsumenterna själva, men det 

viktigaste momentet är att det sprids.  Det är då sociala medier kan användas effektivt (Kaplan & 

Haenlin, 2011). 

Ytterligare ett sätt som företag kan använda sig av sociala medier är att bygga 

varumärkeslojalitet (Erdogmus & Cicek, 2012).  Erdogmus och Cicek (2012) menar att sociala 

medier är en effektiv användning av tid och resurser som i sin tur skapar en starkare relation 

mellan konsumenterna och företagen.  De följer upp detta påstående med resultat från deras 

undersökning där det visade sig att minst 50 % av Twitter och Facebook användare har blivit mer 

benägna att rekommendera eller köpa en produkt eller tjänst som de har varit i kontakt med på 

företagets sociala media sida.  Erdogmus och Cicek (2012) beskriver vidare att social 

mediamarknadsföring är relaterad till relationsmarknadsföring, där ett företag måste förflytta sitt 

koncept från ”jag måste sälja” till ”jag måste nätverka”.  De påstår även att social 

mediamarknadsföring är mer ärlig i sin kommunikation med kunder då företaget visar ärligt upp 

vad varumärket är för något istället för att kontrollera sin image. 

                                                 
5
 connections, creation, consumption & control 

6
 delandet av information om en produkt, reklamkampanj, etc., mellan en konsument och en vän, kollega eller annan 

bekantskap 
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4.3 Användning och statistik 
Kaplan (2012) beskriver användning av sociala medier som en revolution genom att det återtar 

internet till sina rötter.  Han menar på att i sin tidiga form skapades internet för att användas som 

en samling av nyhetsgrupper där individer kunde läsa eller lägga upp medelanden i olika 

kategorier likt en anslagstavla.  Vidare menar Kaplan (2012) att dagens sociala medierevolution 

kan ses som en evolution tillbaka till rötterna av internet, eftersom de åter förvandlar internet till 

det de ursprungligen skapades för – en plattform för att underlätta informations delning mellan 

sina användare.  

Pariser (2011) citerar Google’s VD Eric Schmidt när han säger att han hoppas att inom en snar 

framtid kommer sökrutan bli föråldrad och Google kommer att kunna veta vad du vill söka efter 

innan du själv vet. Han [Pariser] menar att detta är en verklighet som snart kommer att inträffa, 

då allt man som individ söker efter kan spåras tillbaka till en IP adress och därmed tillbaka till 

dig som konsument.  Pariser (2011) forsätter med att säga att detta informationsskifte talar till ett 

bredare fenomen där internet blir mer och mer en portal där vi kan observera och samla 

information om världen.  Han beskriver vidare att varje gång vi söker efter någonting på internet 

lämnar vi ett digitalt spår som avslöjar en hel del om oss; våra intressen, vår utbildningsnivå, 

våra kostpreferenser, de filmer vi gillar eller ogillar och även våra dejting intressen och historik.  

Pariser säger att all denna information kan användas av företag som Google och Facebook för att 

skapa riktad marknadsföring eller filtrerade sök resultat.  Detta fenomen kallar han för Filter 

Bubbles. Pariser förklarar att detta används redan idag då vissa banker granskar din 

umgängeskrets för att se om någon person i nätverket har något obetalat lån och/eller 

betalningsanmärkningar. Ifrån den informationen drar de sedan slutsatsen att du inte borde få 

något lån eftersom dina vänner inte har råd, varför har då du råd (Pariser, 2011)? 

Med all denna information har företag möjligheten att skapa en integrerad 

marknadskommunikation, vilket hänvisar till iscensättandet av reklam och marknadsförings 

satsningar specifikt riktad till utvalda marknader (Marketing News Weekly, 2011).  Marketing 

News Weekly beskriver integrerad marknadskommunikation som ett kommunikationsmedium 

som blandar PR element inklusive personlig försäljning, PR, reklam, direkt marknadsföring och 

försäljning markandsföring.    
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Aggarwal och Aggarwal (2010, s. 106-108) skriver att det finns fem viktiga anledningar varför 

alla borde använda sig av sociala medier; 

1. Universal Search: alla de största sökmotorerna börjar visa resultat från de största sociala 

medierna högre upp på deras lista och därmed ökar det synligheten. 

2. Sociala medier är den snabbast växande kategorin av internetmarknadsföring i lockandet av 

nya användare. 

3. Sociala medier ger dig möjligheten att skapa en relation med din gäst/kund som ingen annan 

medieform tidigare har lyckats med. 

4. Sociala medier som bloggar, Twitter och liknande kan hjälpa dig att verka professionell och en 

expert inom ditt fält. 

5. Konsument recensioner och UGC dominerar en destinations syn på sociala medier.  

Stelzner (2012) skriver i sin rapport att 94 % av företag använder sig av sociala medier men att 

endast 83 % anser det vara viktigt för sitt företag (en nergång från 2011 där 90 % ansåg det som 

viktigt).  Vidare beskriver han att 37.7 % av marknadsförare använder sociala medier i 

markandsföringssyfte endast 1 – 5 timmar per vecka, och 26.2 % använder det 6 – 10 timmar per 

vecka.  Stelzner (2012) skriver även att det två största förmånerna med social media aktivitet är 

ökad exponering och ökad trafik.  Han menar på att det tar tid innan man har skapat en relation 

till sin kund som skapar försäljning, där 58 % av marknadsförare som har använt sociala medier i 

3 år har sett tydliga ökningar i försäljning och mer en 50 % av de som spenderar 11 timmar eller 

mer per vecka på sociala mediamarknadsföring visar samma ökade försäljning.  Han fortsätter att 

säga att över 65 % av de som spenderar 30 timmar och mer på social mediemarkandsföring 

tjänar nya affärer från deras engagemang.  Stelzners rapport baserades på 51 % business-to-

business marknadsförare och 49 % business-to-consumer marknadsförare i USA (57 %), Kanada 

(9 %), Storbritannien (9 %), Australien (5 %), Nederländerna (2 %), Irland (2 %), Indien (1 %) 

och diverse andra ospecificerade länder (15 %).  

Enligt hemsidan Social Baker
7
 (2013) Sverige hittar du 52.94% av Sveriges totala befolkning på 

Facebook vilket är 4 788 120.  Enligt en rapport publicerad av .SE, Svenskarna och Internet 

(2011), så befinner sig 96% av den yngre befolkningen (16-25 år) på det sociala nätverken.  I 

                                                 
7
 En hemsida som spårar statistik från social media sidor. 
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samma rapport beskriver man att 35 % av Sveriges internet användare är i kontakt med deras 

sociala media nätverk dagligen och att 15 % tittar på YouTube dagligen. 

När samhällstillväxten av sociala medier analyseras, ser man att 10 månader efter uppstart hade 

Facebook 1000000 användare, för Instagram (bilddelnings app) tog det 2.5 månader för lika 

många att ladda ner deras app., och för Path (ett mobilt social medienätverks app. som begränsar 

hur många du kan nätverka med) tog det endast 2 veckor innan de hade  1000000 nerladdningar 

(Business Insider, 2012). 

4.4 Örebro stad och deras besöksnäring 

Örebro kommun är Sveriges sjunde största kommun med sina 138 952 invånare, och Örebro som 

en tätort är Sveriges sjätte största stad med 107 038 invånare (Statistiska Centralbyrån (SCB), 

2012).  

United Nations World Tourism Organization (UNWTO) har definierat det engelska ordet 

“tourism” som människors aktiviteter när de reser till och vistas på platser utanför sin vanliga 

omgivning för kortare tid än ett år för fritid, affärer eller andra syften (1995) och de menar även 

på att turismen är den rumsliga förflyttningen av konsumtion.  Om man ska titta på besöksnäring 

är det självklart att man måste ta med turismen, men var ska man dra gränsen?  Bloggaren David 

Kallós skriver för Besöksliv (2010) och säger; ”Dalhalla är det besöksnäring eller kultur, är det 

skillnad om det är Opera som spelas eller bara mera buskis.  Och alla museer vad är det, 

kulturarv eller turistfällor?" 

Enligt en rapport av Regionförbundet Örebro (2009) har turism och destinationsutveckling under 

lång tid varit en viktig inkomstkälla för kommuner och regioner runt om i Sverige.  I en 

undersökning från Nutek (2007) där de använde sig av logiintäkter fördelade på invånare i länet 

som en indikator för att mäta turismens utveckling i landets regioner, såg man tydligt att 

turismen i Örebro län har en ganska låg ekonomisk betydelse i jämförelse med övriga län i 

Sverige.  
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5 Metod och Material 

I detta kapitel beskrivs och analyseras metod och material val för undersökningen. 

5.1 Urval 
Undersökningen delades in i två delar; en kvalitativ studie i form av intervjuer och en kvantitativ 

studie i form av dataanalys.  Detta innebär att det fanns två olika urvalsgrupper/objekt.  För de 

kvalitativa intervjuerna gjordes två stycken intervjuer; en med en specialist inom social 

mediemarknadsföring som jobbar med det heltid på en reklambyrå i Stockholm, samt tre 

personer som jobbar inom Örebrokompaniet
8
 som arbetar med turismutveckling i Örebro Stad.  

Dessa intervjuer kompletterades med statistik från Facebook sidor skapad för undersökningen. 

5.2 Metodval 

Undersökningen använde sig av en kvalitativ metod i form av intervjuer samt dataanalys där data 

från hemsidan www.facebook.com användes. Vidare gjordes artikelsökningar till bakgrunden för 

att få en vetenskaplig grund till arbetet.  

5.2.1 Kvalitativ Metod i Samhällsvetenskap – Intervjuer 

För att få fram ett resultat som är relevant och grunda i professionella individer och vetenskap 

kommer undersökning använda sig av kvalitativa intervjuer.  I undersökningens gång kommer 

två stycken intervjuer att göras.  Ahrne och Svensson menar att en kvalitativ metod är det som 

”avser metoder som genererar eller producerar kvalitativt empiriskt material, det vill säga 

material som lämpar sig för kvalitativa analyser”(2011, s. 13).  Patel & Davidson skriver att 

syftet med en kvalitativ intervju är att ”upptäcka och identifiera egenskaper och beskaffenheter 

hos något, t.ex. den intervjuades livsvärld eller uppfattningar om något fenomen” (2010, s. 78).    

När man arbetar med informationsinsamling, måste man tänka på mängden av ansvar som 

intervjuaren lämnar över i frågornas utformning och inbördes ordning (Patel & Davidson, 2010), 

detta kallas grad av standardisering. Vidare menar Patel och Davidson att det är viktigt att tänka 

på friheten som ges till intervjupersonen att tolka frågorna beroende på tidigare erfarenheter och 

bakgrund, detta kallas grad av strukturering.  För undersökningen valdes det att använda sig av 

en låg grad av standardisering och en relativt låg grad av strukturering, där resultatet blir en mer 

                                                 
8
 en organisation som marknadsför Örebro 
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journalistisk intervju (Patel & Davidson, 2010).  Valet av denna intervju taktik erbjuder chansen 

för undersökningen att ställa öppna frågor (se bilaga 3 & 4).  Anledningen till att öppna frågor är 

viktiga i en kvalitativ intervju är för att man som intervjuare vill utfå spontan information om 

företeelser och attityder (Starrin & Renck, 2007).  

5.2.2 Kvantitativ insamling, laboration & sociala medier som forskningsredskap  

För att komplettera de ovannämnda intervjuerna gjordes en dataanalys från det sociala nätverket 

Facebook och därmed blev det en kvantitativ studie också.  Mer specifikt använde sig 

undersökningen av ”Social Media Monitering” (SMM), vilket är ett passivt kvantitativ 

observations teknik (Branthwaite & Patterson, 2011).  Branthwaite och Patterson förklarar att i 

praktiken funkar SMM genom att utnyttja sociala medier som Facebook, Twitter och bloggar.  

SMM jobbar med att skrapa (osedda och ohörda) ”spontana” åsikter om varumärken.  Inom 

SMM så är kvantitativa analyser viktiga för att testa teorier och genom att undersöka relationer 

mellan mätbara variabler (Kozinets, 2010).  Denna undersökning använder Facebook som en 

laborationsplattform för att i framtiden kunna applicera resultaten till flera städer än bara Örebro, 

då Örebro är en experiment stad. 

Genom sociala medier så har forskare chansen att nå ett stort antal av potentiella 

forskningsindivider som är engagerad i sociala medier, samtidigt som de kan skapa en mer 

bekväm miljö för att slutföra undersökningar och delta i fokus grupper (Pettit, 2011).  Patino, 

Pitta och Quinones (2012) beskriver 6 olika sätt som marknadsföringsforskare använder sig av 

sociala medier
9
; mönsterigenkänning, konsument paneler, sociala nätverk, market research 

online communities – MROC (slutna samhällen som rekryterar medlemmar till en särskild 

studie), plattformer för att höra konsumenten och Geo-tagging (processen att lägga i metadata 

om en geografisk region för olika medier).   

Mönsterigenkänning är ett koncept som använder sig av att mäta den allmänna opinionen med 

kollektivsökningar och hur ofta något nämns online.  Detta innebär att man kan mäta diverse 

företags share of opinion, vilket betyder hur stor andel av den allmänna opinionen de står för. 

Tillgången till konsumentpaneler online är viktigt för företag och organisationer då man har 

möjlighet att kontakta konsumenter för att höra deras åsikter om produkter eller tjänster.  Till 

skillnad från konsumentpaneler där en forskare har kontroll, är sociala nätverk ”live” vilket ger 

                                                 
9
 vilka kan då appliceras till vetenskapliga undersökningar 
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en forskare chansen att observera samhällen och deras åsikter och idéer i en annan miljö.  

Liknande till konsumentpaneler så ger MROC möjligheten för en organisation eller ett företag att 

prata med deras kunder, men skillnaden är att i MROC är kunder rekryterade över en längre 

period.  På plattformar där man kan höra konsumenten är det viktigt för företag och 

organisationer att mäta hur mycket de nämns för att se hur det går för dem.  Sist så är Geo-

tagging ett fenomen där kunder kan checka in på en viss plats.  Detta ger forskare möjligheten 

till en stor del kvantitativ data på hur deras kunder rör sig omkring deras organisation/företag. 

Den största fördelen med alla dessa tekniker är att man har upptäckt möjligheten att avslöja 

information snabbt och utan större kostnader (Patino, et.al. 2012).  Sociala medier har flyttat 

forskningstekniker från att man frågar till att man lyssnar (Patino, et.al., 2012; Brandwaithe & 

Patterson, 2011; Pettit, 2011). 

Enligt Facebook finns det ett antal olika verktyg som kan användas för att samla information.  

Denna studie använde sig av Facebook’s inbyggda Pages funktion som ger användare möjlighet 

att skapa Facebooksidor till företag, organisationer och liknande.  En av funktionerna som Pages 

erbjuder är att man kan mäta trafiken som kommer och går från sidan, man kan se hur många 

användare man har nått via Facebook och hur många som har gillat sidan.  Detta innebär att man 

kan följa utvecklingen av en sida och se den växa och spridas.  Vidare beskriver Facebook att 

man mäter statistiken på deras hemsida via Reaches.  Reaches mäter hur många unika användare 

såg en sidas inlägg.  Vidare delar Facebook upp Reaches i tre kategorier; Organic, Viral och 

Paid.  Organic är antalet unika personer som såg sidinnehållet i deras nyhetsflöde, ticker eller på 

sidan, Viral är antalet unika användare som har sett sidinnehållet genom en vän, och Paid är 

antalet unika användare som har sett sidinnehållet genom en betald reklam eller sponsrad reklam.  

Sist så tittade undersökning på det som Facebook kallar People Talking About This.  Detta är 

antalet unika användare som har skapat en story om en sidas innehåll. 

Under arbetets gång har det skapats ett antal Pages för Örebro Stad på Facebook.  Dessa är 

nischade till specifika intressen som anses som relevanta (eg., Örebro Mat & Dryck, Örebro 

Nattliv, Örebro Kultur, osv.).   I dessa sidor har information och bilder laggs ut om Örebros mat- 

och dryckers scen för att marknadsföra stadens kulinariska värld som en helhet. Författarna har 

sedan gått ut till företag och organisationer i Örebro för att rekrytera medlemmar så att de kan 

synas på sidorna.  I en inbyggd funktion på Facebook får man veckobaserade uppdateringar på 
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hur många Reaches man har fått, men man vet inte vilka det är specifikt som har tittat på sidan.  

Detta innebär att man kan följa utvecklingen av sidan utan att behöva gå emot några etiska 

riktlinjer. 

5.3 Undersökningsinstrument 
I detta avsnitt kommer undersökningsinstrumenten att beskrivas och analyseras. 

5.3.1 Artikelsökning 

För att öka trovärdighet och tyngd i arbetet så har det används vetenskapliga artiklar i 

bakgrunden.  SciVerse och Summon’s har använts som databaser för sökning av artiklar, se 

bilaga 2 sökmatris för mer information.  Vidare har referenser i hittade artiklar används för att 

hitta flera artiklar och utveckla en starkare bakgrund.  Det har även används rekommendationer 

av artiklar från professionella insatta i ämnet för att utforska flera referenser och artiklar.  

Nyckelorden som har använts vid databas sökningar är; Social Media, Marketing, Hospitality 

och Tourism. 

De inklusionskriterier som användes var att artiklarna skulle innehålla någon av sökorden, 

artiklar som behandlade sociala medier skulle vara publicerade efter 2004, och det skulle vara på 

svenska eller engelska. 

5.3.2 Kvalitativa Intervjuer 

Av bekvämlighets skäl gjordes intervjuerna med hjälp av programvaran Skype.  Detta för att 

reducera resekostnader samt för att spela in intervjun på ett smidigt sätt för att sedan transkribera 

det. 

5.3.3 Kvantitativ insamling, dataanalys & sociala medier som forsknings redskap  

För att mäta statistiken på Facebook använde sig undersökningen av den befintliga 

statistikprogramvara som finns på Facebook. 

5.4 Triangulering 
Bryman (2011) refererar till Hammersley (1996) som menar att man kan använda sig utav 

triangulering för att stärka sina kvalitativa resultat med kvantitativa resultat och vice versa. 

Bryman (2011) beskriver begreppet triangulering som en process där man använder mer än en 

metod eller datakälla när sociala företeelser studeras.  Triangulering används då för att öka 

validiteten av den insamlade data genom korsverifiering av två eller flera olika metoder (Bogdan 
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& Biklen, 2006).  Till denna undersökning användes triangulering, då ämnet är så pass nytt och 

för att öka validiteten i ett nytt område.  Då ett antal metoder användes för att ta fram resultatet är 

detta relevant.  

6 Forskningsetisk planering 
Bryman skriver att de grundläggande etiska frågor för frivillighet, integritet, konfidentialitet och 

anonymitet för de personer som är direkt inblandade i forskningen. (2011, s. 31) är otroligt 

viktigt.  Detta är något som undersökningen kommer vara  noga med att bibehålla.  Bryman 

refererar till Diener & Crandall (1978) då han tar fram fyra huvudsakliga frågeställningar för 

etiska principer; om det förekommer någon skada för deltagarnas del, om det förekommer någon 

brist på samtycke från deltagarnas sida, om man inkräktar på privatlivet och om det förekommer 

någon form av bedrägeri, falska förespeglingar eller undanhållande av viktig information.  Då 

denna undersökning kommer att huvudsakligen vara dataanalys och en kvalitativ intervju studie 

så finns det få etiska principer eller regler som är relevanta, men undersökningen kommer att 

hålla all information samlad konfidentiellt och intervju personerna anonyma (om inte annat 

diskuteras). 

En annan aspekt som måste analyseras från ett etiskt perspektiv är det som Bryman kallar för 

dem Nya medier och svåra beslut (2011, s. 141).  Detta är på grund av att undersökningen 

kommer att använda sig av data och statistik samlad via sociala medier och i vissa fall kan detta 

anses som oetisk och smygtittande (Bryman, 2011).   

Detta smygtittande som Bryman (2011) tar fram är exakt det som kommer förekomma under 

denna studie.  I och med att metoden kräver skapelsen av sidor på Facebook där statistiken sedan 

tas från, innebär det att man observerar hur folk relaterar till sidan och hur dem förflyttar sig 

kring den.  Men eftersom de veckoliga uppdateringar som man får är helt anonyma, i det att man 

inte vet vem som har besökt sidan, så skapar det en starkare etisk moral.  Bengtsson (2011) 

menar att det är viktigt att anonymisera forskning som har gjorts på sociala medier.  Hon menar 

även att då användare, i kommersiella syften, uppmanas av sociala nätverks hemsidor att lägga 

upp mer och mer information, bilder, texter, osv., är det extra viktigt att man som forskare är 

varsam hur man hanterar den information.  Detta är något som för denna undersökning är viktigt 
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och all information insamlad och publicerad kommer hållas anonymt om inte ett godkännande 

har getts. 

Patino et.al. (2012) beskriver hur det finns viktiga etiska aspekter att tänka på när man använder 

sociala medier som en forsknings verktyg.  Det är viktigt att tänka på sekretessen på 

undersöknings objekten, samt att de data insamlad endast används i forsknings syfte och att den 

informationen som respondenterna får stämmer överens med varför insamlingen av data 

förekommer (Patino et.al., 2012). 

7 Resultat 
I följande kapitel presenteras resultaten av undersökningen. 

7.1 Kvalitativa resultat 
Vid varje intervjutillfälle ombads respondenterna och beskriva sin bakgrund för att öka 

trovärdighet och ge undersökningen mer tyngd.  För att upprätthålla anonymiteten på 

intervjurespondenterna benämns de Respondent 1, 2, 3 och 4.  Respondent 1 är undersökningens 

expert inom området sociala medier och jobbar som Social Media Manager på en reklambyrå i 

Stockholm.  Respondent 2, Respondent 3 och Respondent 4 jobbar alla tre som marknadsförare 

för Örebro Kommun.  Respondent 2 är evenemangsprojektledare, Respondent 3 är samverkans- 

och utvecklingschef och Respondent 4 jobbar som kommunikationsassistent.  Respondent 2, 

Respondent 3 och Respondent 4 intervjuades tillsammans i en gruppintervju. 

7.1.1 Expert intervju 

Alla digitala plattformar där det finns en delningsfunktion skulle jag säga är ett socialt media, 

där användaren själv kan bidra med kontenta, t.ex. Wikipedia är ett socialt media.  Respondent 1 

menar även att gränsen mellan social media och IT plattform är ganska diffus då det är en 

ganska grå zon där många går ihop.  Vidare förklarar hon att den största och mest användbara 

sociala mediet i marknadsföringssyfte är ganska givet Facebook.  Respondent 1 utvecklar sig 

genom att säga att Facebookanvändning beror så klart på hur man väljer att utforma sin 

kommunikation [på Facebook] om det är effektivt eller inte och vilka målgrupper du vill nå 

beroende på vilken kund man jobbar med och vilka du vill prata med, men Facebook är definitivt 

den bredaste plattformen.  Hon klargör vidare med att säga att Facebook är ett privat media, och 
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att det används som en förlängning av sitt sociala liv, medan andra sociala medier (Twitter) är 

mer professionellt inriktade och därför har inte alla samma nytta av att använda sig av det. 

När Respondent 1 frågades varför hon tror att så pass få företag och organisationer använder sig 

av sociala medier, eller använder det på fel sätt sa hon; att det är en okunskap och försiktighet, 

men att det kom en våg för tre, fyra år sen när fler och fler företag blev uppmanade att söka 

närvaro just på grund av att, det är lite som; du måste vara där.  Thats It!.  Hon menar även att 

det som är huvudproblemet är att de saknar strategi, de saknar en plattform och ett tänk bakom. 

Det är mer; nu ska vi finnas här och så har dem ingen strategi för vad det ska kommunicera med 

vem.  Respondent 1 klargör att den största utmaningen för många företag är deras närvaro i 

sociala medier i det att de inte vet hur man uttrycker (ROI) och därför kan motivera sin närvaro 

och allt det där hänger ihop. Respondent 1 fortsätter med att mäta ROI och return of social 

business, i social medier, är en process så klart.  Hon upplyser att det är inte bara att logga in 

och räkna hur många likes du har på en sida, utan det är lite mer komplext än så.  Då använder 

man ofta mätverktyg (2013).  Respondent 1 säger även att google analytics och google adwords 

är exempel på verktyg där man kan sätta upp KPI (key performance indicator) och använda som 

mätverktyg bland annat på bloggar (2013). Hon beskriver att man kan se hur trafiken på sidan 

ändras från månad till månad, vilket är ett sätt att mätta ROI på. 

Respondent 1 tyder på att när man ska utveckla ett nätverk för sociala medier så börjar oftast 

kommunikationen internt, och att många gånger så kommer ett företag på att de behöver en 

närvaro på sociala medier och sedan inte riktigt vet hur man ska hantera det, vilken plattform 

som ska användas, vad man ska kommunicera ut och det är då som konsulter är tvunga att bli 

inkallade. 

När frågan om Facebooks överlevnad tas fram menar Respondent 1 att det måste gå lite grann åt 

det hållet som google gör med och utnyttja sitt sök funktion, och koppla ihop det med den sociala 

biten.  Hon säger även att med det de har gjort nu med lanseringen av Facebook Graph Search
10

 

så har Facebook stor potential för småföretagare framförallt.  Hon tydliggör med att säga att om 

det fortsätter att utveckla den tjänsten [Facebook Graph Search] och går mot mer 

(utvecklingsmässigt) business inriktad så tror jag absolut att det kan funka. Hon fortsätter säga 

                                                 
10

 Facebook Graph Search är en semantisk sökmotor som introducerades av Facebook i mars 2013. Den är utformad 

för att ge svar på användarnas naturliga språk frågor snarare än en förteckning över länkar. 
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att det är samma sak som de har utvecklat att man kan skicka direktmarknadsföring och betala 

för privata medelanden, det är också en del, en betalningsmodell som dem försöker att utveckla 

för att de har ju svårt att ta betalt för sina tjänster från företag.  Respondent 1 förklarar att 

Google kommer att utveckla sina sociala tjänster enormt mycket då Google + är världens näst 

mest använda sociala media efter Facebook. 

Respondent 1 berättar att the big three sociala medierna i Sverige är; Facebook. Youtube, och 

Instagram eller Twitter, beroende helt på vilket företag det är och beroende på om det är b2c 

(business to consumer) eller b2b (business to business) företag.  Men hon menar även att det 

viktigaste att komma ihåg är att känna till vilka plattformar dina kunder är aktiva på.  Om dina 

kunder inte finns där varför ska du?  

 Att finnas på sociala medier har blivit en hygienfaktor, att du har närvaro på sociala medier, du 

måste finnas där, för folk förväntar sig det kommer det bli ett krav att om du ska lansera ett 

företag eller en produkt måste du finnas på sociala medier.  Respondent 1 menar även på att fler 

och fler företag kommer bli mer restriktiva i sin närvaro, att om det finns fem medier, kopplar 

dem bort fyra och väljer en kanal.  Vidare menar hon att funktioner och yrkesroller som social 

media manager kommer att försvinna inom 4-5 år, att det blir krav både för företag som oss 

(byråer och konsulter) men även kunderna själva, att kompetensen ska vara genomgående 

genom hela företaget, att alla måste ha en grund kunskap och ett tänk runt det.  Hon avslutar 

med att säga att i framtiden måste man ha sociala mediekompetens in house för att kunna hantera 

eventuella klagomål och kunder. 

7.1.2 Örebrokompaniet 

Respondent 2 förklarar att det lägger ganska mycket av våra rörliga resurser på webben, så jag 

skulle nog vilja påstå att vår officiella webbplats www.orebrotown.com är den kanal som vi når 

flest människor när det händer någonting.  Han menar även att eftersom de inte köper så mycket 

annons utrymme så lutar sig de mycket på webbplatsen.  Respondent 4 utvecklar att det är deras 

webbplats som det försöker att utveckla och jobba mer med och förbättra hela tiden. Respondent 

4 menar även att eftersom de använder den så mycket vill det att människor ska använda den för 

att hitta det de söker.  Respondent 2 tydliggör att prognosen för www.orebrotown.com för 2013 

är cirka 400,000 besökare.   
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Respondent 2 berättar att först ut på Facebook vart Örebro Evenemang, och den lanserades 

2010.  Respondent 4 förklarar att deras nyaste Facebook sida Visit Örebro har funnits i knappt 

tre månader.  Hon fortsätter med att säga att det är svårare, man märker att det är svårare idag 

att få folk att gilla.  Delvis att det beror på att man inte är lika benägen att gilla sidor hur som 

helst längre, man vill inte ha för mycket i sitt flöde [Facebook].  Respondent 4 klargör att de vill 

att alla som har gillat deras tidigare Facebook grupper; Örebro Evenemang och Örebrokompaniet 

Bransch ska flytta sitt intresse till deras nya sida Visit Örebro.  Hon fortsätter att säga att det 

försöker ha det så levande som möjligt och att det är den sidan som det verkligen vill bli bra på 

att använda.  Hon menar att de inte bara vill marknadsföra till folk utanför länet och inte bara när 

det händer saker utan även Örebroare och kunna leverera en plattform att säga Gör det här! 

Visste du att detta fanns? 

Respondent 2 upplyser att det är ganska svårt att nå en yngre målgrupp som är väldigt rörlig.  

Han fortsätter att säga att vi når dem inte via annonser och vi ser att det sker en stor förändring 

vi sociala medier där det som görs på sociala medier måste vara engagerat, den måste vara 

äkta, den måste vara någon form av aktivering på ett eller annat sätt.  Respondent 3 menar även 

på att det inte når ut till DINKS.  Hon utvecklar med att säga att det här inte är en plats som 

attraherar [DINKS], men att det når ut till och attraherar WHOPS och ”Active Families”. 

Respondent 2 förklarar att de är cirka 18 stycken som jobbar med sociala medier på deras 

företag, men om man lägger ihop den tid vi arbetar med att uppdatera örebrokompaniet bransch 

och Visit Örebro så är ju det kanske någonstans mellan 6-10 timmar/vecka kanske. 

Respondent 3 förklarar att det blir svårare att locka folk med Facebook eftersom man blir mer 

och mer försiktig i hur man använder sin Facebook, mer selektiv.  Respondent 2 instämmer och 

nämner att bara för att man ha fått många delningar så innebär inte det att det har varit 

framgångsrikt.  Han utvecklar detta och säger att det gäller och skapa relationer runt 

marknadsföringen snarare än och skrika ut på så många platser som möjligt. 

Vid mätning av deras ROI beskriver Respondent 3 att det är svårt för dem att mäta resultat av 

deras Facebook användning.  Hon menar att när det har någonting som det kan få ut eller sälja 

via turistbyrå eller butik så kan det mätas men det kan ju fortfarande inte mäta på så sätt att 

vi[dem] vet att dem [konsumeter] har tittat på Facebook och därför köper produkter eller 
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biljetter.  Respondent 2 fortsätter att säga att det snarare är när vi gör kampanjer som vi kan 

mäta direkt, då [t.ex.] kampanjen går ut på ett Gustavsvik paket, och då ser vi ju vad vi lägger 

för investering i det, både i tid och pengar, vad vi får tillbaka och att bygga relationer. 

Respondent 2, Respondent 3 och Respondent 4 visades laborationen som har gjorts på Facebook 

för att kunna kommentera på den.  Respondent 3 kommenterar att det verkar jätteintressant, och 

hon tycker att laborationen och idén har fångat upp någonting bra.  Respondent 4 menar att för 

henne är laborationen en bra plattform att använda då hon själv (som Örebroare) kan söka 

inspiration inom de grupperna som har skapats.  Respondent 2 förklarar att han har haft en 

liknande idé och är glad att någon annan har gjort det.  Respondent 3 utvecklar detta med att säga 

att (när det gäller Örebros mat och dryck scen) så finns det mycket, och att veta att det finns ett 

antal olika aktörer där ingen vet egentligen vems uppdrag det är att göra det här.  Hon menar 

vidare att det är bra att någon har tagit steget och gjort någonting istället för att förlita sig på att 

alla andra ska göra det. 

Sist så beskriver Respondent 3 definitionen av besöksnäring som en förflyttad konsumtion.  Hon 

menar att besöksnäring kan lika gärna vara en konferensgrupp från Laxå som tillbringar sin dag 

på Conventum.  Hon menar även att besöksnäring fungerar både regionalt, nationalt och 

internationellt.  

7.2 Kvantitativ resultat 

På grund av bristande tid till studien så har laborationens statistik insamlingbehandlats under en 

månads period.  Från den 18/04/2013 till den 13/05/2013.   Under undersökningens gång blev det 

även tydligt att fokusera på endast en av det sidor skapade skulle leverera de bästa resultaten, så 

därför är alla resultat utifrån sidan Örebro Mat & Dryck. 

Vid insamling av statistik så har undersökningen använts sig av fyra huvudområden; Reach, 

Likes, Friends of Fans och People Talking About This.  Dessa fyra områden ger statistik för att 

kunna se sidans utveckling samt för att kunna se potentiell utveckling i framtiden. 
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Datum 
Daglig Paid Reach Daglig Viral Reach Daglig Organic Reach

7.2.1 Reach 

Figur 1 nedan visar fördelningen av det som definieras som Reach under det dagarna som faller 

under perioden för undersökningen. Reach är hur många unika användare som sidan har nått ut 

till. Det är uppdelat I Organic, Viral och Paid för att visa fördelningen under dagarna.  Organic 

är användare som själva hittade till sidan, Viral är användare som har sett sidan genom deras 

nätverk (exempelvis att en av deras vänner har delat sidan) och Paid är det som har sett den 

betalda reklamen.  Det går tydligt att utmärka datumen då Reach var som starkast, samt går det 

att se den stora inverkan som betald reklam gjord, då det är tydligt dominanta i fördelningen.  

 

 

 

 

7.2.2 Friends of Fans och Likes 

I Tabell 1 kan man skåda ökningen av antalet Friends of Fans.  Det ger en inblick i hur stort 

nätverk sidan har tillgång till genom alla användare, då det är antalet vänner som sidans Fans 

har.  Detta kan då användas för att mäta den potentiella utvecklingen. 

 

Figur 1.  Daglig fördelning av Reach för sidan Örebro Mat & Dryck mellan 4/18/2013 och 5/13/2013 
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Tabell 2 och Figur 2 behandlar fördelningen av Likes från olika medium samt utvecklingen av 

Likes (respektive).  Detta synliggör blandingen av hur individer såg och gillade sidan, samt hur 

utvecklades.  Vidare kan man tydligt se att det förekom en stadig ökning då undersökningen 

använde sig av betald reklam (5/3/13). 
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Datum 

April 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 

Dagliga Friends 
of Fans 

0 22156 24332 24332 25082 25082 25082 25889 27258 28027 28027 28027 28009 

Maj 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

Dagliga Friends 
of Fans 

28628 29134 29153 30673 35306 38477 40615 47688 50502 51027 51590 55229 54498 

Tabell 1. Daglig ökning av Friends of Fans under perioden 18 April – 13 Maj, 2013 för Örebro Mat & Dryck 

Figur 2. Totala antal Likes visad över perioden 18 April – 13 Maj, 2013 för Örebro Mat & Dryck 

Tabell 2. Like plattform ursprung fördelning procentuellt 
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7.2.3 Engagerade Användare 

I Tabell 3 ovan ser man fördelningen av engagerade användare.  Detta innebär att man har 

möjlighet att se hur många unika användare interagerade med sidan Örebro Mat & Dryck.  Då 

denna interaktion syftar på att klicka på en länk, gilla en länk/bild/video eller gilla sidan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 3 nedan visar hur många interagerade med sidan Örebro Mat & Dryck under en veckas 

period innan det datum som figuren visar.  Figur 4 däremot visar interaktion på en daglig bas, 

samt hur många nya Likes sidan fick för att mäta skillnaden och observera annan interaktion än 

Likes. 

 

Tabell 3.  Antal dagliga People Talking About This, veckovis (då veckovis innebär från det 

motsvarande datum och 6 dagar bakåt) antal People Talking About This, och dagliga totala Likes. 
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7.2.2 Biresultat 

Ett biresultat av ökad popularitet på sociala medier var ökad sökmotorsynlighet vilket visad sig i 

att vid www.google.com sökning på Örebro mat och dryck, Örebro mat & dryck, och Örebro 

mat dryck hamnade Facebook sidan Örebro Mat och Dryck inom det fyra första resultaten, 

jämnfört med den femte sidan tidigare. 

8 Diskussion 

8.1 Resultatdiskussion 
Följande avsnitt kommer att analysera, tolka och jämföra resultatet till de tidigare studierna 

presenterade och beskrivna i den teoretiska bakgrunden. 

8.1.1 Sociala medier 

Respondent 1 beskriver det sociala medierna som IT-plattformar där det finns en 

delningsfunktion samt där användare själva kan bidra med kontenta.  Detta stöds av den tidigare 

forskning som Kaplan och Haenlin (2010) gjort då de förklarar att sociala medier är det som är 
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Figur 3. Antal veckoliga People Talking 

About This för Örebro Mat & Dryck 

Figur 4. Antal dagliga People Talking About 

This för Örebro Mat & Dryck mot dagliga 

nya Likes för Örebro Mat & Dryck. 

För både Figur 3 och Figur 4 nedan är X-axeln datum och Y-axeln antal användare 
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UGC och Web 2.0.  Respondent 1 förklarade även att Facebook är den sociala media plattform 

som är mest användbar i marknadsförings syfte vilket även stöds av den statistik som Social 

Baker (2013) visar. 

Yuan et.al 2012 beskriver att med utvecklingen av mobila enheter så har det tillkommit en 

förenkling av kommunikation via sociala medier, eftersom det kan göras när och var som helst.  

Detta visas även i resultaten (Tabell 2) av undersökningen då man ser att 46 % av det som har 

gillat sidan har gjort det från en mobilenhet, vilket bevisar Yuan et.als (2012) Mobility teori.   

Yuan et.al (2012) menar även att Sociability är hur individer når respekt och bra rykte genom att 

dela med sig av kontenta.  Detta kan tillsammans med det som Respondent 4 säger om att det är 

svårare att få gillningar och det som Respondent 3 nämner om att folk håller på att bli mer 

selektiva med sin Facebook användning, vara en anledning till att det är relativt få som 

klassificeras som Talking About This, jämnfört med hur många som har gillat sidan (figur 4).   

Om man analyserar Figur 1 ser man att den 8 maj så pikar antalet Reaches.  Anledningen till 

detta är för att en video lanserades på sidan för att se om användare uppskattade filmer mera än 

bilder och text. Det man ser i Tabell 1 (ovan) är att det blev en ökning när videon släpptes; från 

1000 Reachs till 1748.  Detta instämmer väl med Yuan et.al (2012) Purposivness beskrivning, då 

det skriver att individen vill dela med sig av information som är av intresse. 

8.1.2 Sociala medier och marknadsföring 

Respondent 1 berättar att fler företag blir uppmanade att söka en närvaro på sociala medier, 

eftersom det förväntas av företag.  Hon säger även att man måste finnas där Thats It!  Detta stöds 

även av det undersökningar som Kirtis och Karahan (2011) tar fram när det presenterar att 70 

procent av konsumenter använder sociala medier och sociala nätverk lika mycket som företags 

hemsidor för att söka fram information.  Man ser även ett samband när Respondent 1 tar fram att 

från ett företags perspektiv så förväntar sina kunder att man finns på sociala medier, hon 

beskriver det som en hygien faktor. 

När Respondent 2 pratar om att de använder sig av kampanjer, och det är då de kan mäta direkta 

resultat, men annars försöker det bara skapa relationer, kan man se korrelationer med Kirtis och 

Karhans (2011) forskning som visar att annonsörer har genomfört sina kampanjer via sociala 
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medier för att kunna ha hög uppmärksamhet och deltagande av konsumenterna, samt maximera 

sin varumärkesexponering. 

Figur 1 ovan visar hur fördelning på Reaches var.  Där ser man att när undersökningen införde en 

reklam, så ökade siffrorna, men det var också då man såg hur mycket av användare man nåde 

med betalda reklamer och icke betalda. 

Om man analyserar det som Respondent 1 diskuterar angående mätningen av ROI, där hon 

beskriver deras metod som väldigt traditionellt, och att de använder sig av google analytics och 

google adwords som mätverktyg. Respondent 4 berättar att de använder sig av liknande 

mätverktyg för att se ökad trafik ser man att detta spelar det in tillsammans med vad Weinberg 

och Phelivan (2011) menar.  Det säger att det finns tre sätt som företag mäter deras ROI.  Det 

första är det vanligaste sättet, som Respondent 1 använder, där man behandlar sociala 

mediekanaler som traditionella mediekanaler som TV eller tryck.  Det andra är det sättet som 

Respondent 2, Respondent 4 och Respondent 3 använder sig av, då de använder sig av lärande 

och testning för att utforska viktiga faktorer inom sociala medier och därmed associera sociala 

mediebeslut och åtgärder till ROI då det kan kallas Social ROI.  Detta stöds även av Erdogmus 

och Cicek (2012) som beskriver sociala media relations markandsföring som ett koncept som 

förflyttar sig från ”jag måste sälja” till ”jag måste nätverka”.   

Hoffman och Fodor (2010) tar upp det faktum att sociala mediemiljön är kontrollerad av 

konsumenten och inte marknadsföraren, och detta kan man se om man tittar på 

utvecklingsstatistiken.  Om man som marknadsförare hade haft kontrollen hade man inte haft en 

så pass sakta utveckling i början, utan man hade sett en mycket brantare kurva i figur 1.  

Hoffman och Fodor (2010) menar även att de mäte tal som man bör hålla under observation för 

att se ROI är varumärkeskännedom, varumärkesengagemang och word-of-mouth.  

Varumärkeskännedomen ökar ju fler Likes som sidan får (Tabell 3) varumärkesengagemang ser 

man i figurer 3 och 4.  Det är även värt och pointera att i figur 4 (ovan) ser man att det finns en 

tydlig korrelation mellan varumärkesengagemang (People talking about this) och nya Likes.  

Detta kan förklaras genom att tänka att alla nya användare gillade sidan även var som mest 

aktiva den första dagen de gick med på sidan. 
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Sist så har vi word-of-mouth, det kan vi se i utvecklingen av Viral Impressions (Figur 1 ovan) 

och Viral Reach samt den potentiella utvecklingen i Friends of Fans i Tabell 2 (ovan).   

Där Kaplan och Haenlin (2011) definierar viral marknadsföring som en kombination av word-of-

mouth, sociala medier och exponentiell tillväxt skulle man kunna se statistiken från den åttonde 

maj (då en film lades upp) i alla figurer och tabeller som en sort av viral marknadsföring. 

8.1.3 Användning och statistik 

När Kaplan (2012) förklarar att sociala medier förvandlar åter internet till sitt ursprung; en 

plattform för att underlätta informationsdelning mellan sina användare, ser man 

sammankopplingar till det som Respondent 1 säger; att sociala media plattformar är alla IT 

plattformar med en delnings funktion. 

Pariser (2011) beskriver hur företag som Google och Facebook har börjat använda riktad 

markandsföring och filtrera sina sökmotorer för att rikta rätt produkt till rätt kund.  Detta kan 

kopplas till det som Respondent 1 tyder på, när hon förklarar att med nya funktionen Facebook 

Graph Search så kan små företag rikta sig till just det kundsegment de vill.  Vidare så ser man 

samband mellan det som Respondent 1 presenterar, och det som Marketing News Weekly (2011) 

nämner att med all den information som finns tillgänglig till företag kan man skapa en integrerad 

marknadskommunikation, vilket då hänvisar till iscensättandet av reklam och 

markandsföringssatsningar specifikt riktad till utvalda marknader. 

Aggarwall och Aggarwall (2011) presenterar deras fem anledningar till varför alla företag borde 

använda sig av sociala medier, och resultaten ovan stärker mycket av det som de säger.  Ett 

biresultat av denna undersökning var att sidan blev mer sökmotorvänlig, det blev lättare att hitta 

sidan via www.google.com ju fler besökare sidan hade samt ju fler Likes sidan fick.  Man kan se 

på kurvan i figur 1 att tillväxten var snabb, och att vid mer resurser och engagemang kan man se 

att tillväxten skulle kunna gå snabbare som uppmärksammas av tabell 1.  Detta är då exempel på 

det första två punkterna då Aggarwall och Aggarwall (2011) presenterar Universal Search och 

den ökade användningen och lockandet av nya användare via sociala medier. Om man då tittar 

på deras tre andra punkter; skapa relationer, värka professionell (genom bloggar) och konsument 

recensioner så kan man inte direkt dra paralleller mellan dem och resultatet, men om man tittar 

på hur många engagerade användare som finns på sidan (people talking about this) i figur 3 så 
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kan man dra slutsatsen att en relation ändå har skapats där.   Att verka professionell via bloggar 

kan man inte se någon koppling till, men med utveckling av sidan skulle man kunna lägga in 

konsument recensioner för att stärka varumärket, trovärdigheten och populariteten.  Enligt 

Stelzners (2012) rapport och Respondent 2s uttalande faller Örebrokompaniet under den kategori 

av användare som använder sig av Facebook 6 – 10 timmar per vecka är cirka 26.2 %.  De faller 

in i den kategori som spenderar relativt lång tid på Facebook per vecka, och detta kan då gynna 

dem, och enligt Stelzner (2012) borde det ske en ökning i deras aktivitet på Facebook snart. 

8.1.4 Örebro stad och deras besöksnäring 

Respondent 2 menar att Örebro stad marknadsför sig mest via deras hemsida för att försöka öka 

besöksnäringen.  Han förklarar även att deras hemsida www.orebrotown.com är den plattformen 

som de når ut till flest individer, då de förespår att nå ut till cirka 400,000 besökare 2013.  Detta 

på grund av snäva resurser, vilket innebär att det måste fokusera deras resurser på en plats, och 

deras webbplats blir den plattformen som är mest användabar. 

Alla tre respondenter på Örebrokompaniet visar sin glädje för Facebook sidan Örebro Mat och 

Dryck, där det tycker att idén är mycket bra och det är positivt att någon har tagit tag i detta.  Det 

tror att det kan bli en mycket bra sida för att hjälpa till och öka besöksnäringen och hjälpa det 

mindre aktörerna att synas.   

När det gäller besöksnäringen i Örebro beskriver Respondent 3 den som förflyttad konsumtion.  

Detta kan då ses som att; så snart du lämnar din hemadress och åker utanför din egen stad så har 

du bidragit till besöksnäring, vare sig det är regional, nationell eller internationell resa är det en 

förflyttad konsumtion, vilket bidrar till besöksnäringen. 

8.2 Metod- och materialdiskussion 

I följande stycke analyseras och diskuteras metoderna som användas för att samla ihop 

informationen och statistiken till undersökningen. 

8.2.1 Expertintervju 

Respondent 1 jobbar med social mediemarknadsföring åt ett större företag och har utbildat sig på 

universitetsnivå i marknadsföring och teknik vid kända svenska universitet. För denna intervju 

ville författarna skapa en expertundersökning om hur användningen utav social media kommer 

att se ut i framtiden, för företag och för privat personer. Intervjun formulerades på ett väldigt 
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öppet sätt så att Respondent 1 kunde svara utan att författarna ledde några svar. Hennes åsikter 

skulle stå i centrum och möjligheten att ställa följdfrågor skulle alltid finnas till de svar som 

Respondent 1 gav. Under intervjutillfället så följdes en mall som man sedan bröt ifrån när 

chansen att fråga följdfrågor uppkom men allting spelades in för att senare kunna transkriberas. 

Som social medieexpert är Respondent 1 väldigt kunnig och uppdaterad inom företagsvärldens 

sociala medier. Dock så kunde hon ej uttala sig om hur man skall gå till väga när det gäller att 

marknadsföra städer. Syftet med undersökningens intervju med henne var att få information om 

hur det fungerar för företag att marknadsföra sig via sociala medier och sedan applicera detta till 

städer. 

8.2.2 Örebrokompaniet 

Respondent 2, Respondent 3 och Respondent 4 jobbar Örebro Kompaniet som marknadsför 

Örebro Stad. De jobbar med sociala medier och deras hemsida väldigt mycket. Tanken med 

denna intervju var lik den med Respondent 1. Att öppna frågor skulle ställas och att de skulle 

svara i grupp på dessa och vi skulle ställa följdfrågor för att få ut det mesta från denna öppna 

intervju. Under intervjun så följdes ett manus. Dock så blev detta tillfälle mer som en diskussion 

och intervjun, som var tänkt skulle ta mellan tjugo och trettio minuter, tog istället fyrtiofem. Vi 

fick mycket bra information om hur de jobbar, vilka målgrupper de inte når ut till och vad de tror 

om vår idé. Dock så jobbar de mer utanför Örebro Län och fokuserar inte på närturism. De är 

inte heller experter på social media, utan använder sig utav detta på grund utav att de måste. 

Intervjun spelades in och transkriberades. 

8.2.3 Kvantitativ statiskik analys av Facebook data 

För att komplettera våra intervjuer så gjordes en laboration där vi skapade Facebooksidor för att 

kunna följa, analysera och notera statistik. Vi skapade ett antal sidor för att kunna nå ut till så 

många intresseområden som möjligt. Dock så användes bara Örebro Mat och dryck av 

anledningen att det var den enda som fortsatte växa under den korta tiden som vi hade 

tillgänglig. Det vill säga nästan en månad från den artonde april 2013 till den trettonde Maj. För 

att få ut ett mer trovärdigt resultat så lade vi ut reklam på Facebook för Örebro Mat & Dryck så 

att sidan skulle växa.  Detta visade sig vara väldigt effektivt.  Informationen som vi analyserade 

från Facebook är skyddat utav lösenord, samt vet deltagarna på sidan ej att de deltar i en 

laboration. Detta skapar ett potentiellt etiskt dilemma. Dock så är deltagarna anonyma för oss 
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också så vi konstaterade att informationen gick att använda. Data samlades in veckovis och 

skrevs ner i ett Excell dokument och visades upp i figurer när analysperioden var över.   

8.3 Forskningsetisk uppföljning 

För att bibehålla de etiska värderingarna och reglerna som sattes upp vid början av 

undersökningen har alla respondenternas anonymitet bevarats.  Detta gäller även för det 

insamlade känslig informationen och statisk från Facebook sidan.  All information som är 

insamlad för undersökningen har bevarats under säkerhet med författarna och har ej (och 

kommer ej) att dela med sig av den informationen om inte godkännande från respondenterna ges. 

9 Slutsatser 
Denna undersökning har visat vikten i att finnas på sociala medier samt hur man kan nå ut till en 

större population med hjälp av dem.  Det har även visats att inom sociala medier är Facebook 

den dominanta plattformen och det självklara valet för att synas på sociala medier och nå ut till 

kunder/gäster.  Man kan även se att med hjälp utav sociala medier så kan en destination effektivt 

marknadsföra sig och hålla reda på sina diverse kundsegment.  I enkla tal så kan man se att 

undersökningen nåde ut till 1740 individer som max, och att 151 av det gillade sidan.  Detta i sig 

är inget stort, men det ska också hållas i åtanke att undersökningen hade bristande resurser och 

tid, och att vid mer tid och resurser så finns det stor potential i att använda Facebook sidor för att 

marknadsföra Örebro Stad. 

10 Praktisk användning och vidare forskning 

10.1 Praktisk användning 

För att skapa en relation med sina kunder/gäster så bör man finnas där de finns och veta vad de 

gör.  Som företag måste man även ha en insikt i vilka trender som finns, och detta kan även göras 

via sociala medier.   När världsmarknaden blir mer och mer genomskinlig måste man kunna 

särskilja sig från sina konkurrenter, och detta kan göras genom att skapa en relation med sina 

kunder.  Inom besöksnäringen så finns det en ständig konkurrens bland städer i olika regioner att 

få dit så många turister/gäster som möjligt.  Om man skulle tillämpa idéen som presenteras för 

att marknadsföra nischade områden till deras kund segment så skulle man kunna fånga en stor 

publik och eventuellt dra mer resenärer till sin stad/region. 
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10.2 Vidare forskning 
Med tanke på hur nytt undersökningens ämnet är så finns det en stor möjlighet att forska vidare.   

Det går att undersöka vilka andra sociala medier förutom Facebook som kan användas för att 

penetrera diverse marknader.  Det går även och fortsätta med samma sida som har skapats till 

undersökningen för att fortsätta utveckla konceptet samt för att utvärdera vikten av sociala 

medier.  Vidare går det att göra mer utförlig forskning inom hur man kan precisera sin 

marknasföring av Örebro stad (och andra destinationer) till specifika kundsegment.  Med mer tid, 

resurser och sammarbeten med diverse företag skulle det gå att potentiellt mäta inkomsten och 

ROI i en investering i sociala medier. 
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Bilaga 1 - Informationsblad om Examensarbete 

 
Under tre år på Restaurang-och hotellhögskolan i Grythyttan har vi studerat ämnet 

måltidskunskap och värdskap med inriktning hotell och värdskap.  Nu under det sista terminen 

utför vi vårt examensarbete med avsikt att utveckla branschen i grunda den vetenskapligt för 

framtida utveckling och undersökning. 

Syftet med vår uppsats är att titta på möjligheten att använda social mediemarknadsföring för att 

locka närturismen och öka besöksnäringen i Örebro Stad. 

Undersökningen är grundad i en kvalitativ undersöknings metod där ett flertal intervjuer kommer 

att genomföras.  Tre stycken personer som arbetar med Örebro Kommun, Sociala 

Mediemarknadsföring och Besöksnäringen kommer att intervjuas för att ta reda på hur man går 

till väga för att marknadsföra en kommun, hur man använder sig av sociala medier och vad man 

gör nu för att öka besöksnäringen, samt vad som saknas.  Även dataanalys kommer att användas 

då vi kommer att analysera och spåra utvecklingen av sociala medier sidor som vi sätter ihop för 

att genomföra denna undersökning. 

Vi strävar efter att få en grund till hur man kan locka turismen och öka besöksnäringen via 

sociala medier samt vilka sociala media som är mest relevanta för att kunna göra det. 

Studentuppgifter: 

Frej Bergman 

0722949187 

Bergman.frej@gmail.com 

 

Jacob Hartman Andersson 

0727439778 

Jacob.h.andersson@gmail.com 

 

Kursansvarig på Restaurang- och 

hotellhögskolan: 

Åsa Öström 

019-30 20 11 

Asa.ostrom@oru.se 

Huvudhandledare uppgifter: 

Mats Carlbäck 

0708-42 72 96 

mats.carlback@fivepointfive.se 

 

 

Sidohandledare: 

Anders Johansson 

0705-600736 

anders@hospitalityvisions.com

mailto:Bergman.frej@gmail.com
mailto:Jacob.h.andersson@gmail.com
mailto:Asa.ostrom@oru.se
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Bilaga 2 - Sökmatris 
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Bilaga 3 – Intervjuguide 1 till Expert Intervju 
 

 

1. Namn? 

2. Position? 

3. Bakgrund / Utbildning? 

4. Vilka sociala medier använder du när du jobbar? 

a. Varför använder du just dem? 

b. Hur använder du dem? 

c. Vilken tycker du kan nå ut till mest människor och därför vara mest användbar? 

Varför? 

5. Om man tittar på sociala medier som en marknadsföringsplattform, varför använder sig 

inte flera företag eller organisationer av dem? 

6. När du ska lansera en ny produkt på marknaden hur gör du för att det ska synas som mest 

inom sociala medier? 

a. Har ni ett nätverk som ni lätt kan nå ut till? 

i. Hur fick ni nätverket? 

ii. Vilka är med i nätverket? 

7. Enligt statistik från www.socialbakers.com så har 4 759 420 svenskar Facebook (vilket är 

cirka 53% av population) och endast cirka 8% av den svenska befolkningen (enligt en 

rapport av .SE publicerad 2011) använder sig av Twitter, varför tror du att detta är? 

8. Med tanke på hur många olika sociala medier som finns, vilka/vilket anser du kommer 

överleva längst, och tror du att det kommer någonsin att försvinna? 

9. För ett nytt företag som ska lansera sig och vill synas på sociala medier, vad är tre tips du 

skulle ge? 

10. Vad tror du det finns för potential i sociala medier? 

 

 

 

 

  

 

 

 

1 
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Bilaga 4 – Intervjuguide 2 till Örebrokompaniet 
 

Alla frågor i intervjun riktar sig mot när-turism i Örebro Län (eg. Laxå, Hällefors, Kumla, Nora 

Osv.) samt invånarna av Örebro stad. 

 

 Hejsan! Vilka är ni, kan ni berätta lite om er själva? 

o Namn 

o Position, ansvar 

o Bakgrund 

 När ni marknadsför en händelse i Örebro, på vilken media kanal når flest människor? (eg. 

tidning, social media, tv) 

 Finns det någon målgrupp som ni inte når ut till lika väl som ni skulle vilja?  

 Vilka sociala medieplattformer använder ni er utav när ni marknadsför Örebro Stad? 

 Hur använder ni er utav dessa plattformer när ni marknadsför ett speciellt evenemang (eg. 

konsert, mässa.) 

 Hur använder ni er utav dessa när ni ska marknadsföra Örebro generellt som en 

destination? 

 Vi har skapat sidor som heter Örebro Mat & dryck, Örebro Sport, Örebro Kultur, osv. där 

vi försöker nå ut till målgrupper i länet som har intresse utav ett eller flera utav dessa 

specifika områden. På varje sida försöker vi engagera restauranger, delikatess affärer, 

konsthallar, sport klubbar osv. och lägger upp rullande information om vad som händer i 

staden. I dagsläget så når vi inte ut till en stor del utav Örebro Läns population men vi 

hoppas göra det snart. Vad tror ni om iden? Kan den fungera? Någon Feedback? 

 

1 


