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Sammanfattning 

Uppsatsens syfte var att ta reda på om den marknadsföring som Mariebergsskogen gör genom 

sociala media påverkar besöksantalet samt om någon skillnad kan ses vid kön och ålder på 

besökare på de sociala mediasajterna Facebook och Instagram.. Uppsatsen utgår från tidigare 

forskningar som gjorts om hur andra företag, till exempel Ving och städer, exempelvis 

Kristinehamn har använt sociala medier för att marknadsföra sig och om det har gynnat 

företaget/staden och ökat besöksnäringen. Det ges även tips på hur det för företaget på bästa 

sättet blir gynnsamt att marknadsföra sig genom att göra inlägg på Facebook och Instagram. Det 

visade sig att av de 66 stycken som deltog var mer än hälften kvinnor, detta kan bero på att i 

Sverige har Facebook fler kvinnor än män registrerade. Metoder som användes för att ta reda på 

syftet var en intervju med kommunikatören på Mariebergsskogen för att få information från 

personalen men även en enkätundersökning för att få information från besökarnas perspektiv. 

Enkätundersökningen genomfördes på två olika sätt, dels genom Facebook dels genom att 

anteckna svar på plats i Mariebergsskogen. Slutsatsen är att många av de som deltog i 

enkätundersökning har Facebook medan inte lika många har Instagram eller har det men är inte 

aktiva. Eftersom Mariebergsskogen inte har gjort någon direkt undersökning över om 

besöksantalet ökat med hjälp av marknadsföringen som görs via Facebook och Instagram tror de 

ändå att det till viss del hjälper till att få de att synas. I framtiden är det tänkt att de ska se över 

möjligheten att använda sig av annonser för att synas ännu mera men här är det ekonomin som 

gör det svårt att få det att gå ihop. 

 

Nyckelord: Mariebergsskogen, marknadsföring, sociala media, Instagram, Facebook. 
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Förord 

Denna uppsats är skrivna av Sandra Hög och Emma Nyberg. Arbetet har delvis gjorts 

tillsammans delvis individuellt där båda har varit delaktiga i bestämmandet av vad som skall 

skrivas. De delar som skrivits mer individuellt än resterande delar är den teoretiska anknytningen. 

De olika delarna delades upp lika för att kunna hitta tidigare forskning och bakgrundsfakta för att 

få den som läser att förstå helheten och syftet med uppsatsen. Sandra Hög ansvarade mer för 

diskussion samt teorin medan Emma Nyberg också ansvarade för teorin men att den delades 

upp. När de individuella delarna var klara förbättrades de tillsammans mellan 

gruppmedlemmarna för att frambringa en röd tråd. Resten av arbetet har gjorts tillsammans och 

båda författare har tillfört lika mycket för att få ett fullständigt arbete. 
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1 Bakgrund 

Mariebergsskogen är en turistattraktion i Karlstad, med fritt inträde till naturum, naturum är ett 

steg att komma närmare naturen, där det ingår kulturhistoria, djurarter, växter och utställningar. 

Det är också något som är för hela familjen och naturum finns i hela Sverige. 

(naturvårdsverket.se). Det finns även en liten djurpark, gamla byggnader och lekparker för de 

små. I dagens läge har Mariebergsskogen cirka 500 000 besökare per år. (mariebergsskogen.se). 

Herrgården i Mariebergsskogen påminner om de gamla byggnaderna som går att skåda på till 

exempel Skansen i Stockholm. (skansen.se). Karlstad har många attraktioner och 

Mariebergsskogen är en populär attraktion som många besöker när de är i Karlstad. Det är en 

park i Karlstad med djur att titta på i Lillskogen, perfekt för barnfamiljer. När det är varmare ute 

går det att åka med rundturståget Conrad Höök som är uppkallat efter den man som skänkte 

marken till Karlstad. Utöver det finns lekplats för barnen, naturum som har utställningar och 

platser för de vuxna där det bland annat går att se Värmlands enda resterande vädersåg. Att ta sig 

till Mariebergsskogen är enkelt. Det går bussar men det går också att hyra cyklar eller till och med 

åka båt. (visitkarlstad.se). Platsmarknadsföring kopplat till turism handlar om att välja ut rätt 

bilder inom ett geografiskt område. Ofta är det riktat till en eller flera olika målgrupper där man 

vill förmedla en positiv bild. (Ek och Hultman, 2007). Ett exempel är Mariebergsskogen, som 

använder sig av Facebook och Instagram samt deras egna hemsida för att marknadsföra sitt 

företag. (facebook.com). (instagram.com). (mariebergsskogen.se). På Mariebergsskogens hemsida 

kan besökarna hitta information om det som händer i Mariebergsskogen. Trots att många från 

Karlstad känner till Mariebergsskogen och marknadsföringen som görs bör kunskapen om detta 

breda ut sig mer så att även de som bor utanför Värmland kan besöka Mariebergsskogen. Nedan 

kan ses karta över Mariebergsskogen och placering av parken i Karlstad. 
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Mariebergsskogen 

 

Figur 1 visar en karta var Mariebergsskogen är placerad i Karlstad. 

Figur 1 (suomi.nu) 

 

 

 

Figur 2 visar en översiktskarta av Mariebergsskogen. 

Figur 2 (mariebergsskogen.se) 
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2 Problemformulering 

Björck (2016) anser i artikeln 6 tips för att lyckas i sociala medier att turistattraktioner och 

turistdestinationer upplever en allt hårdare konkurrens varför marknadsföring blir allt viktigare 

för att locka besökarna. Många företag använder sociala medier för att nå potentiella kunder. 

(Björck). Emellertid utsätts potentiella kunder för ett omfattande flöde av information och 

marknadsföring via sociala medier varpå det blir konkurrens om utrymmet även där. För att 

utveckla en destination är det viktigt att nå ut till kunder men också veta om genomförd 

marknadsföring fungerar. (Björck). Problemet är att det blir tuffare konkurrens mellan sociala 

media och marknadsföring som sker av olika företag. Därför har det en betydande roll för om 

företag använder sociala media eller inte. Att marknadsföra sig via sociala medier ökar chansen 

att synas och därmed få bättre kontakt med eventuella framtida och nuvarande besökare. Det är 

också viktigt att veta om den marknadsföring som görs uppfyller målet som finns hos olika 

företag. Syftet med undersökningen blir därför följande: 

 

3 Syfte 

Syftet med undersökningen är att kartlägga sambandet mellan besöksfrekvens till 

Mariebergsskogen och marknadsföring via sociala medier. Syftet med undersökningen är 

dessutom att se om olika åldrar och kön påverkas av marknadsföring via Facebook och 

Instagram. 

 

4 Frågeställning 

För att svara på syftet med undersökningen har följande frågeställningar valts: 

1. Påverkar marknadsföring som görs på Facebook och Instagram antalet besökare på 

Mariebergsskogen i Karlstad? 

2.  Kan det ses någon skillnad mellan kön och ålder på besökare på Mariebergsskogen och 

besökare på Mariebergsskogens Facebooksida samt Instagramsida? 
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5 Metod 

Enkätundersökningar, webbsidor, kurslitteratur, annan relevant litteratur samt tidigare forskning 

har använts som metod . Utöver det gjordes även en intervju med kommunikatören på 

Mariebergsskogen. För att få kontakt med den vi ville intervjua gick vi till Mariebergsskogen och 

frågade på plats om information om vem kommunikatören där är. Vi fick då en mejladress och 

ett telefonnummer. Efter det försökte vi ringa henne utan att få något svar. Vi kontaktade 

kommunikatören via mejl och frågade om hon ville ställa upp på intervju via mejl eller telefon. 

Till svar fick vi att det går bra att göra intervjun genom mejl och några dagar senare var intervjun 

genomförd.  

 

En enkätundersökning genomfördes då det ansågs vara av mest relevans av de olika 

insamlingsmetoderna, detta beror då på att undersökningen kommer att genomföras av en större 

mängd människor där kvantitativ data kommer att sammanställas i olika former av stapeldiagram 

för att sedan kunna presentera dessa data på ett bra sätt. Enkäterna publicerades via Facebook 

och delades även ut på plats i Mariebergsskogen. Frågor som kön och ålder ställdes i enkäten, 

därför medföljer då etiska frågor och anonymitet. Respondenterna blev då anonyma i detta syfte 

eftersom det uppkom personliga svar angående ålder och kön samt att få en lättare översikt 

mellan urvalet och resultatet, för att då kunna se sambanden mellan kön och olika åldrar samt 

även se vilka sidor som påverkat dem med sin marknadsföring? 

 

Två enkäter delades ut. En elektronisk via Facebook genom databasen Easyquest.com och den 

andra på plats i Mariebergsskogen där anteckningar gjordes. Anledningen till varför anteckningar 

gjordes var för att det inte gick använda den databas som enkäterna hade skapats på Enkäterna 

från Easyquest var tillgängliga från Onsdag den 3/5 till Måndag den 8/5 2017. Enkäterna vid 

Mariebergsskogen delades ut Torsdag 4/5 2017 mellan tiderna 10.30 och 12.00. Anledningen till 

varför de delades ut och var tillgängliga under just de dagarna var en slump samt att de inte 

kunde vara tillgängliga på Easyquest.com så länge på grund av tidsbrist. Tidsbristen berodde på 

att det behövdes gott om tid till att sammanställa resultatet av enkätundersökningarna. En 

begränsning gjordes eftersom enkäten på Facebook bara var tillgänglig i mindre än en vecka och 

det inte fanns tid till att ha de ute längre än så. I Mariebergsskogen var det samma sak, det var 
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inte så många människor på plats och då blev det lätt att tänka, vilket också visade sig vara sant, 

att inte många äldre har Facebook och Instagram. Detta gjorde att det blev en tendens till att 

försöka leta efter yngre människor (då det ofta är yngre människor som har Facebook) vilket 

visade sig vara svårare än man kan tro. Det var dock inte så mycket yngre människor på besök i 

Mariebergsskogen den dagen vilket gjorde att de som ställde upp på enkätundersökningen inte 

riktigt kunde svara fullständigt på frågorna då de var riktade till besökare aktiva på Facebook och 

Instagram. Undersökningen gjordes på våren och det kan också ha påverkat antalet människor 

som var på plats den dagen. Även vädret har betydelse för antal besökare. Dessutom gjordes 

undersökningen på en torsdag under en tid när många fortfarande går i skolan och eller jobbar. 

 

Kvantitativ metod används ofta vid enkätundersökningar då man vill få ut procenten på 

någonting som exempelvis befolkningen, där uträkning ska leda till statistik. Enligt Trost (2012) 

visar det att när ord som “flertal” eller “mer” används handlar det om en kvantitativ 

undersökning. I jämförelse med kvalitativ metod används det mer till handlingsmönster, där det 

undersöks hur någon reagerar eller resonerar kring frågor. (Trost, 2012). Kvalitativ data har 

oftast inte med siffror att göra utan handlar mer om att samla information från andras åsikter. 

(Larsen, 2009). Johannessen och Tufte (2003) menar att när man använder kvalitativa metoder är 

det lättare att anpassa sig till valt ämnesområde då forskaren kan låta de som intervjuas styra 

informationen som ska ges och kan på det sättet ge möjlighet att få information om sånt som 

man inte hade tänkt på om det inte hade kommit upp. (Johannessen & Tufte, 2003). De olika 

metoderna skiljs åt för att det är olika verktyg som används i forskningsundersökningar och det 

blir lättare att veta vilken metod som ska användas när det är tydligare vilken som är bäst till 

vilken slags undersökning. (Johannessen & Tufte, 2003). 

 

I Metod helt enkelt: en introduktion till samhällsvetenskaplig metod diskuterar Larsen (2009) fördelar och 

nackdelar med kvalitativ respektive kvantitativ metod: 

 

5.1 Fördelar med kvalitativa metoder  

Larsen (2009) menar att fördelar med kvalitativ metod är att forskaren ofta möter den som ska 

delta (till exempel intervju) och det minskar antal bortfall eftersom vid till exempel intervju 

(kvalitativ metod) kommer de som ska komma istället för att inte göra det vid till exempel 

enkätundersökning (kvantitativ metod). Vid kvalitativ metod kan den som forskar gå djupare in 
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på ämnet eftersom personen kan ställa en följdfråga till den som blir intervjuad. (Larsen, 2009). 

Det går att få fördjupade och fastställda svar än vid till exempel en enkätundersökning eftersom 

forskaren och den som deltar befinner sig på samma plats och möts ansikte mot ansikte. (Larsen, 

2009).  

 

5.2 Nackdelar med kvalitativa metoder 

Det kan vara tidskrävande när kvalitativ metod används på det vis att vid till exempel en intervju 

finns inte svaren färdigt nedskrivna med fullständiga och ikryssade svar. (Larsen, 2009). När 

resultatet ska skrivas blir det svårare och tar längre tid när svaren ska jämföras och att se 

helheten. Larsen (2009) menar att vid kvalitativ metod är det inte alltid den som svarar är ärlig 

för att informanten och forskaren möts ansikte mot ansikte och den som svarar säger saker som 

det hen tror forskaren vill höra av olika anledningar till exempel för att imponera. I det fallet är 

informationen inte viktig. (Larsen, 2009). 

 

5.3 Fördelar med kvantitativa metoder 

Larsen (2009) menar att när slutna frågor med svarsalternativ används blir avgränsningen som 

bör göras mycket tydligare. De som svarar på frågorna kan välja att vara anonyma vilket gör att 

svaren som ges, förmodligen är ärligare. (Larsen, 2009). Larsen (2009) menar dessutom att när 

kvantitativa metoder används behöver inte de som ska svara på frågorna sökas upp i egen person 

vilket sparar tid. Istället kan undersökningen delas ut via mejl eller post. (Larsen, 2009). 

 

5.4 Nackdelar med kvantitativa metoder (kom ihåg att flytta till rätt ställe sen) 

Vid användning av kvantitativ metod menar Larsen (2009) är den information som samlas in 

begränsad. All information som behövs kanske inte kan tas in när formulär används. Möjligen 

kanske andra eller fler frågor skulle ha ställts och forskaren hade fått en bättre förståelse. (Larsen, 

2009). Därför kan det vara svårt att få in relevant information till datainsamlingen om fel frågor 

ställts. Larsen (2009) menar att det också kan leda till att ej korrekta slutsatser dras eftersom inte 

alla frågor som ställs går att ställa. Men det går att undvika de konsekvenserna genom att vara 

säker på att rätt frågor ställs. (Larsen, 2009). 
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5.5 Metodtriangulering 

När både kvalitativ och kvantitativ metod används kallas det för metodtriangulering. 

(Johannessen & Tufte, 2003). Det betyder att det används olika tillvägagångssätt eller metoder 

när material samlas in och det senare analyseras. (Johannessen & Tufte, 2003). Larsen (2009) 

menar att vid varje metod som används finns alltid både för och nackdelar. När båda metoderna 

används (som det görs vid metodtriangulering) kan det som är nackdel med ena metoden stödjas 

upp av det som är fördel med den andra metoden. (Larsen, 2009). Som Larsen (2009) menar det 

går det att först göra en kvantitativ metod och sedan göra en kvalitativ metod för att följa upp 

och gå djupare ned i samtalet vid till exempel en intervju än vad det går att göra vid en 

enkätundersökning. (Larsen, 2009). Det var en av anledningarna till varför båda metoderna 

gjordes. Svaren som gavs i intervjun blev även en bra komplettering till arbetet. 

 

5.6 Metoddiskussion  

Marknadsföringen på Mariebergsskogen valdes att undersöka av intresse då det är ett område 

med mycket intressant bakgrundshistoria och hur de jobbar med att marknadsföra sig via sociala 

medier. Genom vår undersökning kan det påverka för framtida utveckling av Mariebergsskogen 

och deras besöksantal vid användning av Facebook och Instagram. 

 

Genom att ha utfört enkätundersökningen och intervjun fick vi in samtliga 66 enkätsvar varav tio 

av dem utfördes på plats vid Mariebergsskogen då vi ville ta målgruppen som redan befann sig 

där. Det uppstod problematik med enkät-hemsidorna vilket gjorde att en annan lösning fick 

försöka hittas. Denna lösning var att anteckna svaren och sedan skriva in resultatet i arbetet. 

Intervjun dröjde också innan vi fick svar då intervjun var en mejlintervju vilket gjorde att det 

dröjde tills vi kunde bestämma oss om vi skulle ha med svaren från intervjun eller inte till vårt 

arbete. Vi kunde även se efter sammanställningen av enkäterna att det fanns många frågor som ej 

besvarats vilket blev ett slags bortfall och svårare att komma fram till ett rimligt svar av vår 

undersökning, då bland annat kodningen var svår att koda. Detta gjorde också att vi fick en 

större förståelse för hur en enkät med dessa frågor ska läggas upp. 

 

Innan vårt slutgiltiga val av hur vi skulle genomföra arbetet måste det avgränsas vilka platser som 

skulle undersökas om. Tanken var från början att ha med Slottskogen som ligger i Göteborg 

samt Spikön som ligger i Trollhättan. Dels för att få ett större perspektiv på hur parker jobbar 
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med marknadsföring via sociala media, dels för att kunna jämföra platserna med varandra. Men 

eftersom arbetet då skulle blivit för stort och det skulle bli svårt att samla in data samt utföra 

arbetet på så kort tid blev det istället enbart ett arbete om Mariebergsskogen. Detta utvecklades 

senare och kopplades till turism och marknadsföring via sociala medier eftersom det sker mer 

och mer. Dessutom är marknadsföring ett intressant ämne att både skriva och forska vidare om.  

 

Med tanke på att i dagens samhälle med dagens teknologi är det många som använder sig utav 

sociala tjänster där olika företag marknadsför sina produkter på ett enklare, smartare och billigare 

sätt. Allt fler företag och olika branscher såsom inom turismbranschen använder sig av sociala 

media och marknadsföring genom dem. Här är det researrangörer som använder sig av sociala 

medier som Facebook eller Instagram där de lockar fler turister att välja rätt resmål genom att 

turistarrangörer som Ving lägger ut schyssta bilder på destinationer och via det ökar intresset för 

att boka en resa. Därav blir det intressant att se hur Mariebergsskogen jobbar med sin 

marknadsföring via Facebook och Instagram, där de marknadsför sin park, naturum och olika 

evenemang. Det görs genom att undersöka frågeställningarna: Påverkar marknadsföring som 

görs på Facebook och Instagram hur många som besöker Mariebergsskogen i Karlstad? Samt om 

man kan se någon skillnad mellan kön och åldern? 

 

En kvantitativ metod gjordes i form av enkätundersökning. Där uppstod det problematik med 

val av hur enkätundersökningen skulle läggas upp och på vilket sätt datan skulle samlas in. 

Antingen via utdelning skriftligt eller användning av Internet genom olika enkätwebbsidor som 

går att skapa på egen hand. Internet och webbenkätsidan easyquest valdes för att det var gratis 

och enklast. Samtidigt spelade det en roll vilket ämne och område som skulle undersökas om. I 

detta fall kom det fram efter diskussioner med handledaren att enkäten skulle vara det mest 

effektiva och den metod som var lättare att samla in data till det vi ville undersöka. Efter en 

sammanställning i SPSS gick det att se en frekvenstabell som visade antalet av det totala på 

datainsamlingen och om det blev någon skillnad av att företaget använde sig utav sociala medier 

för marknadsföring eller inte. Detta i sin tur blev då en kvantitativ metod där vi också tidigare i 

metoddelen tog upp mer djupare på vad en kvantitativ metod innebär. Något som senare valdes 

att lägga till, för undersökningen var också en kvalitativ metod. Då det dels fanns öppna frågor i 

enkätundersökningen, dels även utfördes en intervju. De öppna frågorna var följande: Om du 

besökt Mariebergsskogens Facebook och Instagram-sida, vilken av de var bäst och varför? Om 
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du inte har besökt någon av sidorna, hur fick du information om Mariebergsskogen? Samt, har 

du något förslag på vad som kan förbättras på dessa sidor? Intervjun gjordes för att få mer 

information samt se hur de som jobbar på Mariebergsskogen tänker kring deras sätt att 

marknadsföra sig. Vi tog då kontakt med kommunikatören på Mariebergsskogen, som vi även 

frågade tillåtelse om det var okej att dela ut enkäter samt om hon kunde hjälpa oss med 

publiceringen av våra enkäter som lades ut på Facebooksidan för Mariebergsskogen. 

6 Etiska reflektioner 

När intervjuer och enkäter ska genomföras måste samtycke ges av den som ställer upp på 

intervju och enkäten. Trost (2014) diskuterar det i boken Att skriva uppsats med akribi. Detta 

menar Trost är extra viktigt om exempelvis antal år i yrket och så vidare ska anges i arbetet. 

(Trost, 2014). Det har gjorts i denna uppsats och samtycke gavs av Maria genom att ett mejl 

skickades till henne för att säkerställa att hon gick med på att hennes namn publiceras i arbetet.  

 

En annan etisk reflektion är att det är viktigt att tala om för de som ska delta i exempelvis 

enkätundersökningen (Trost, 2014). Att det är studenter från ett universitet som gör en forskning 

om något och inte företaget som står för enkätundersökningen. Trost diskuterar att ytterligare en 

etisk tanke är att det är viktigt att tala om för deltagarna i enkäten att de är anonyma och om den 

som blir intervjuad vill vara anonym går det bra. (Trost, 2014). 
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7 Teoretisk anknytning 

I denna del visas tidigare forskningar som har undersökts, annat material samt förklaringar av begrepp. Här 

visas också bakgrundsfakta om de sociala medierna Facebook, Instagram och parken Mariebergsskogen för att få

en djupare förståelse över vad det är för något. En del begrepp förklaras också i de tidigare forskningarna som ha

gjorts. Allt detta är kopplat till arbetet som handlar om ifall besöksantalet på Mariebergsskogen påverkas av hur 

det marknadsförs genom sociala medier. 

 
7.1 Begrepp 

För att kunna förstå vad turismen har för förbindelse med marknadsföring vid besöksnäring är 

det bra om man i grunden har kunskap om begreppen och vad marknadsföring är.  

 

“Marknadsföring av varor och tjänster är en process där man identifierar och tillfredsställer 

kundens önskemål och behov på ett för företaget lönsamt sätt.” (G. Röst et. al 2009, s. 8).

Med andra ord kan man säga att marknadsföring används mer eller mindre för att sälja in sin 

produkt eller en tjänst. Där tittar man mer på vilken målgrupp man vill sälja in sin vara och 

därigenom för man också fram sitt budskap, genom reklam eller bilder. 

 

Enligt Lundberg et.al (2011) räknas även marknadsföring in, där en rad olika produkter som 

omfattas av turisttjänster marknadsförs. Det ingår ofta ett paket, med boende, måltider, resor 

och aktiviteter. Det är även viktigt med kvalitet på produkten så att det finns möjlighet för 

kunden att ge omdöme. (Lundberg, et.al. 2011). Definitionen på en turist står för den som reser 

rörligt, där begreppet innehåller tre viktiga punkter för att anses vara en turist. Detta gäller tid, 

syfte och plats. När det handlar om plats, betyder det att platsen ska befinna sig utanför sin egen 

omgivning, med ett visst avstånd och en viss tid för resandet. Syftet med resandet kan vara allt 

från fritid eller arbete. (Lundberg, et al. 2011).   

 

7.2 Mariebergsskogens historia  

Eftersom arbetet riktar in sig på Mariebergsskogen är det också bra om man belyser 

Mariebergsskogens historia. Till en början, i slutet av 1700-talet, ägde en man vid namn Lars 

Magnus Wester Mariebergs landeri. Lars Magnus hustru Maria Magdalena sägs ha namngivit 
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Mariebergsskogen efter henne. Lars och Marias son Adolf byggde Herrgården 1826-28. I sinom 

tid blev det Carl Magnus Höök som ägde platsen. Conrad Höök, tog över marken och 

herrgården efter sin pappa. För honom var det viktigt att naturen inte skulle röras varken då eller 

efter hans död. Eftersom han inte hade några arvingar var hans önskemål att skänka 

Mariebergsskogen till Karlstad på begäran att ägorna skulle skötas om och fortleva. Detta skedde 

när Höök dog 1895. Hans önskan bevaras och Karlstad håller fast vid att sköta om och låta 

Mariebergsskogen behålla sitt naturliga värde. (mariebergsskogen.se) 

 

7.3 Mariebergsskogen  

När det kommer till att ta sig till Mariebergsskogen, är det lätt, snabbt och det finns många olika 

val av transportmedel. Från centrum går det dagligen buss, möjlighet att promenera eller cykla 

finns också. Det finns gott om parkeringsplatser och dessa är gratis. (mariebergsskogen.se). I 

parken finns det även naturum med gratis inträde och det sker även fotoutställningar på plats. 

Dessutom finns ett kafé vid naturum med utsikt över sjön. (visitkarlstad.se). Även lekplatser, 

badplatser, toaletter, djurpark, minigolf och tipspromenad längs skogsvägarna går att hitta. 

(mariebergsskogen.se). På vintersäsongen när sjön har frusit till is finns det möjligheter att åka 

långfärdskridskor. Mariebergsskogen plogar om tjockleken på isen om den är tillräcklig stabil. 

Under vintertid finns även en liten isbana där barn som vuxna kan hyra skridskor och åka på isen 

samt ta en fika vid naturums kafé eller grilla vid isbanan. (solstaskaret.se). 
 

I Mariebergsskogen finns det många saker att titta på och något som passar för de flesta åldrar. I 

lillskogen finns, bland annat kaniner, ponnyer, getter, höns och fåglar. Under kallare säsong går 

dessa djur att se inne i stallet. På sommaren kan man träffa på skogens troll i trollskogen och det 

spelas även upp teater för barn mellan 3 och 8 år. (mariebergsskogen.se). Det går också att åka 

långfärdsskridskor när isen är tillräckligt tjock. (solstaskaret.se). På vintern har de även 

julmarknad en helg i december där barnen kan aktivera sig med roliga saker. Det finns också 

många gamla verk att titta på, exempelvis väderkvarnen, vädersågen och spikgården. På 

sommaren är det våffelkafé inne i spikgården. (mariebergsskogen.se). 
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7.4 Turism och parker  

Oavsett vilken slags park det är så är parker något som ingår i samhället och något som politiker 

har en del ansvar i för att bevara naturen och även kunna får en insats av den ekonomiska biten. 

I en tidigare forskningsartikel, Parks and Tourism, skriven av Buckley, (2009) är artikelns 

huvudsyfte dels om hur parker med turismen hör ihop dels varför det är så viktigt att ha parker i 

vårt samhälle. (Buckley, 2009). 

 

För det första måste man vara medveten om att det ingår i den politiska sektorn, ekonomiska 

och det som hör till vårt ekosystem. Alla dessa tre faktorer samarbetar med varandra, är en viktig 

del för det globala samhället eftersom de handlar om att bevara mångfalden och skydda vårt 

ekosystem, är parker ett bra exempel. Eftersom de sektorer som jobbar med parker även 

samarbetar med den politiska sektorn där man får stöd och rådgivning av dem. Där försöker 

man ta vara på naturen och miljön samtidigt som besökarna också bidrar med något, där 

besökarna bidrar till ekonomin vilket kan vara de saker som kostar som exempelvis utrustning, 

aktiviteter med mera och de påverkar även och bidrar till besöksnäringen. (Buckley, 2009). 

 

Något som också nämns i artikeln är att vissa parker får in runt 80% av de totala intäkterna från 

besökarna. Med detta menas att turismbranschen, som har utvecklats, också gjort att kostnaden 

har ökats. Detta har dels lett till att privata besökare som utför aktiviteter utomhus har minskat 

dels har besöksantalet minskat i helhet. Det har också i sin tur skapat en risk för begränsningar 

och det blir svårt att utveckla bland annat parker. De är där för att ta vara på naturens mångfald 

samt vårt viktiga ekosystem vilket skapar problem för politikerna då de samarbetar med parker. 

Det blir även problem för företaget då frågan om hur man ska göra med bland annat 

trängselskatten, individers etniska bakgrunder samt den socioekonomiska bakgrunden hos de, 

kommer upp. (Buckley, 2009). 

 

Utifrån tidigare forskning som har presenteras i denna artikeln, "Turism och Parker" visar en 

studie att pengar spelar en stor roll över olika turistföretag som i detta fallet handlar om parker. 

Det handlar inte bara om summan pengar utan också om antalet besökare där besökarna 

påverkar antalet och hur besöksantalet varierar dagligen på grund av väder och semesterperioder. 

(Buckley, 2009). Eftersom antalet människor ökar blir markytan på parker mindre och för att 
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skapa fler parker eller breda ut markytan, blir det också en högre kostnad för besökarna men 

även för myndigheterna om man tittar på exempelvis USA. Därför föreslår man istället att 

uppleva parker utomlands, då man i andra länder jobbar på olika sätt med koppling till parker för 

där jobbar man nämligen med ekosystemet. Dessutom spelar naturen en större roll i vissa parker 

i världen än ekonomin när politiken kopplas in. Man föreslår också att man har friluftsliv i sitt 

egna land eller stad vilket kan bli ett billigare sätt att utföra aktiviteter som hör till friluftslivet 

samtidigt som man njuter av naturen. I sin tur blir detta en fördel då det blir mindre skada på 

naturen då man bevarar och skyddar den. (Buckley, 2009). 

 

Det kan även ge positiva reaktioner för ekonomin, för människors hälsa och ge tillgång till 

resurser för att bevara den biologiska mångfalden. Däremot, kan det vara mindre bra när det 

kommer till samarbete mellan politiker och parker, för att det handlar om den ekonomiska 

faktorn.  

 

Om politikerna satsar en viss summa på att utveckla en viss park bör man också försöka få in fler 

besökare för att senare kunna ha kvar parken vilket kan bli en komplexitet.  Det kan istället även 

bli att man exploaterar platsen där parken befinner sig i samband med att fler människor ökar 

och resurser inte räcker till eller markytan förminskas och parker blir en del av turismen vilket 

kan ge problematik för turismens tillgång. (Buckley, 2009). 

 

7.5 Naturum och naturturism 

Tidigare i arbetet har det nämns om naturum då naturum finns i Mariebergsskogen, därför 

kommer en närmare förklaring av vad Emmelin et. al menar att det är. 

 

I boken Planera för friluftsliv skriven av Emmelin et.al. (2010) tas begreppet naturum upp och man 

kan säga att naturum är en attraktion där man blandar in kunskapen och informationen som 

också är kopplat till naturturismen, där turer, guider, utställningar och så vidare ingår. Där bygger 

man upp en anläggning för besökarna så att de kan komma närmare naturen. Men ekonomin 

spelar också en roll då tjänster och produkter som redan har ett värde i själva upplevelsen, blir 

det ekonomiska värdet mindre. (Emmelin et.al). Däremot kan ekonomin påverkas mer med 

transport, boende, restauranger, cafén och attraktioner.  
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Emmelin et.al (2010) menar också att det är viktigt att det finns tillgänglighet till sådant på platser 

som naturum. Att det finns där exempelvis broschyrer om landskapet, naturvärdar som hjälper 

till att skydda området samt skyltar och kartor som ger ut information är viktigt. Sådana 

anläggningar som naturum följer den ekostrategiska begreppsramen dels för att kunna skapa 

området till en större upplevelse dels för att informera om miljön och kunskapen om den. 

(Emmelin et.al. 2010). 

 

Lundberg, et.al (2011) menar att naturum och naturreservat hör till den regionala offentliga 

sektorn. (Lundberg, et.al. 2011). Med detta menas att olika organisationer eller aktörer är öppna 

för allmänheten och samarbetar med de kommunala sektorerna som finns eller att de är statliga.  

 

De offentliga aktörerna har också i uppdrag att följa lagar som märks ut av länsstyrelsen när man 

håller på med turismutveckling. Inom detta ingår exempelvis fiske, naturvård, miljömål, 

kommunikationer med mera (Lundberg, et al. 2011).  

 

7.6 Public Relations (PR) 

Vidare till hur Mariebergsskogen jobbar med att nå ut sin information och kommande program 

på platsen. Det berättas i en intervjun som gjordes med kommunikatören på Mariebergsskogen 

där frågan ställdes, på vilket sätt hon jobbar med marknadsföring? Svaret var att hon jobbar 

bland annat med PR. (Nyström). För att förstå vad Nyström jobbar med är det bra att förstå vad 

PR betyder och används till. Enligt Röst (et.al. 2009) är PR en förkortning för Public relations 

och innebär det är ett verktyg som används mellan företag och kunder för att kommunicera. 

(Röst et.al, 2009). PR är ett verktyg som Mariebergsskogen använder sig av genom att använda 

Facebook och Instagram som ett sätt att marknadsföra det som sker i Mariebergsskogen med 

hjälp av inlägg, bilder och filmer. (Röst et.al, 2009). Det är kopplat till arbetet eftersom den ena 

frågeställningen handlar om påverkan av besöksantalet kopplat till sociala media och 

marknadsföring som Mariebergsskogen använder sig av för att marknadsföra sitt företag. 

 

7.7 Instagram  

Eftersom Mariebergsskogen använder Instagram för att marknadsföra sitt företag och nå ut till 

kunder är det bra att veta vad Instagram är och dess historia. I en artikel skriven av Timbre 

(2013) med titeln Fakta om Instagram berättas det om när Instagram startades och vad som var 
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tanken bakom Instagram-skapandet. Detta kopplas till en av frågeställningarna som är om 

besöksantalet på Mariebergsskogen påverkas av den marknadsföring som görs via sociala medier, 

i detta fall Instagram (och Facebook). 

 

Instagram har nu funnits i sju år, vilket betyder att appen startades år 2010. I Fakta om Instagram 

menar Timbre (2013) att till en början kunde appen bara laddas ned och användas via Iphone, 

men utvecklades allt eftersom, till android-brukare och appen kan nu även laddas ner för de 

också. (Timbre, 2013). Tanken med appen var att den ska vara till för att ta bilder, redigera, tagga 

och dela. Men den har numera också kommit till användning för att marknadsföra varor och 

tjänster inom olika företag. (Timbre, 2013). 

 

Ett turistföretag som använder sig av Instagram som ett marknadsföringsverktyg, är Ving. Ving 

är en av de största researrangörerna och genom sitt Instagramkonto får de inte bara fler följare 

utan det får också människor att vilja resa till de platser som bilderna tas på. (Östermar, 2014). 

Vidare är Instagram ett social media som Mariebergsskogen använder sig av för att marknadsföra 

sitt företag. Det gör de med hjälp av bilder och inlägg med målet att ha minst ett inlägg per dag 

(Nyström). I dagens läge har de 986 följare med cirka 302 inlägg. (instagram.com, uppdaterat 

15/6 2017). Instagram har de använt sig av sen 2016 (Nyström) och det är alltså ganska nyligen 

de började använda det. 

 
7.8 Facebook 

En annan stor social mediasajt som har utvecklats enormt är Facebook. (Johansson, 2015). 

Facebook är ett social media som Mariebergsskogen använder sig av för att marknadsföra och 

därmed locka fler besökare. Enligt Johansson (2015)  grundades Facebook år 2004 av Mark 

Zuckerberg i USA. På den tiden då Facebook skapades, var tanken att den skulle enbart 

användas som ett nätverk för studenterna på Harvards Universitet i USA. Men sidan började 

användas i större utsträckning från och med år 2005. (Johansson, 2015). Sedan dess har 

Facebook bara vuxit och utvecklats allt ifrån en app för smartphones till användning för olika 

tjänster och företag som samarbetar med varandra eftersom Facebook är beroende av annonser 

och reklam. År 2015 hade Facebook över cirka 1,44 miljarder aktiva medlemmar varje månad. 

(Johansson, 2015). I Sverige är det 66% av Sveriges kvinnor och 62% av Sveriges män som 
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använder Facebook. (internetstatistik.se skriven av Mjörmark 2016). Facebook är ett social media 

som Mariebergsskogen marknadsför sig genom.  

 

Skillnaden mellan marknadsföringen på Facebook och Instagram är att vem som helst kan göra 

inlägg på sidan och skriva recensioner och så vidare. Det går att få mer information genom 

Facebooksidan eftersom det finns flikar att gå in på och kolla på kommande evenemang och 

liknande som inte går att göra via Instagram.  

 

I dagens läge har sidan 10 580 (uppdaterat 15/6 2017) följare men det går inte att se hur många 

inlägg som finns. (facebook.com). Facebooksidan har enligt kommunikatören på 

Mariebergsskogen funnits sedan 2010. (Nyström). 

 
7.9 Att lyckas med marknadsföring via sociala medier 
Med tanken på att allt fler företag börjar jobba med att marknadsföra sina företag via sociala 

medier för att sprida information och nå ut till sin kunder är det ett bra sätt att se över och jobba 

mot mål för företagen genom bland annat följa olika råd och tips, exempelvis utifrån 

smartbizz.se. Där listas sex tips (utifrån Björcks synvinkel) för att lyckas med marknadsföring via 

sociala medier på ett sätt som gynnar företaget. (smartbizz.se). Det kopplas till arbetet eftersom 

Mariebergsskogen använder sig av sociala media när de marknadsför sitt företag och det kan vara 

bra att se över om de följer tipsen eller inte.  

 

De tipsen som Björck rekommenderar att följa är tips nummer ett: att ha en bra och tydlig plan 

över vad företagets mål är. Det finns olika kanaler och varje företag måste se över vilken kanal 

som just deras kunder använder sig av (smartbizz.se) På så sätt nå ut till fler kunder är om 

företaget skulle välja en kanal som deras kunder inte använder. Tips nummer två på listan är att 

företaget bör ha en strategi. Den ska ge svar på varför, vem, vad, var och hur företagets strategi 

ser ut. När svaren på frågorna finns vet företaget vilken kanal (vilket av alla sociala media), de ska 

använda sig av. (smartbizz.se). 

 

Det tredje tipset är att involvera personalen när det gäller marknadsföring via sociala medier. 

Björck, som har skrivit artikeln och ägare till smartbizz.se, förklarar i följande citat varför det är 

viktigt att involvera personalen: “Om företaget har 500 följare och 10 av personalen har vars 300 
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följare så är det ganska lätt att räkna ut att räckvidden ökar mångdubbelt.” (smartbizz.se). Det 

gynnar företaget att involvera personalen eftersom det ökar chansen att nå ut till fler potentiella 

kunder. Enligt smartbizz.se och Björck är tips fyra att företaget ska se till att skapa kvalitativa 

innehåll. (smartbizz.se). Det vill säga att kvalitén (det som visas) på innehållet har större betydelse 

än kvantiteten (mängden). Det skapar efterfrågan om att vilja vara involverad. När kvalitén är 

högre med bra artiklar och bilder, ökar chansen för att de sprids vidare och att det är fler som 

söker sig till företagets sida. (smartbizz.se). Det näst sista tipset är att företagen bör tänka visuellt, 

det vill säga att det är bra att använda sig av bilder i sina inlägg och artiklar eftersom det ökar 

chansen att fler visningar görs. (smartbizz.se). Det sista tipset är att företaget bör mäta och följa 

upp antal aktiviteter för att se om det man gör och hur man gör det, ger det resultat företaget vill 

ha eller inte. Det som kan mätas är bland annat antal delningar, antal klick och var trafiken 

kommer ifrån. (smartbizz.se). Något som nämns i  

 

7.10 Företags användning av sociala media  

Genom detta har fler privata företag tagit hänsyn till att bland tänka på hur det ska synas genom 

marknadsföring av bilder med hög kvalitet som locka fler kunder. I en artikel skriven av 

TravelNews (2014) som heter Framgångsrikt fiske efter turister via Facebook, skrivs det bland annat 

om hur egenföretagaren Michael Kleemann inom fiske, som är kopplat till turismbranschen, har 

använt sig via sociala medier och genom det har det blivit fler kunder som exempelvis kommer 

från andra länder som till exempel Serbien. Genom att ha skapat ett Instagramkonto med hög 

kvalité på bilder har kunderna lockats och gjort så att det har blivit fler bokningar på fisketurer. 

Med detta menar Michael Kleemann (egenföretagare inom fiske) att fler små företag inom 

turismbranscher som startar upp konton på sociala medier har det, ligger uppe under korta 

perioder, sedan lägger dem ner dem. Istället borde företagen  lägga mer tid och satsa mer på 

sociala medier såsom Facebook. Genom att man frekvent laddar upp bilder som har en hög 

kvalité är det ett sätt att kunna marknadsföra sitt företag och visa vad man har att erbjuda. 

(TravelNews, 2014). 

 

I artikeln Journal of Interactive Marketing: Can Social Media Marketing Improve Customer 

Relationship Capabilities and Firm Performance? Dynamic Capability Perspective skriven av 

Zhan Wang och Hyun Gon Kim har det gjorts en undersökning ifall marknadsföring genom 
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sociala media kan påverka relationen mellan kunder och företag på ett positivt sätt. (Wang & 

Kim, 2017). Detta kopplas till arbetet eftersom syftet är att undersöka om marknadsföring via 

sociala medier påverkar hur många som besöker Mariebergsskogen i Karlstad. Artikeln av Wang 

och Kim (2017) tar upp de positiva aspekterna av marknadsföring genom sociala media. De 

menar att sociala medier är ett sätt för företagen att nå ut till sina kunder och även låta kunderna 

influera över företaget. Det genererar mer respons än om företagen inte använder sig av 

marknadsföring genom sociala media. (Wang & Kim, 2017). De som använder sig av sociala 

media förvandlar rollen som användare online från kunder som bara tar in information passivt 

till att faktiskt kunna påverka, sprida information och göra det möjligt för företaget att förbättra 

sig menar Wang och Kim (2017).  

I artikeln av Wang och Kim (2017) nämns att företag engagerar sig i något som kallas för 

“customer relationship management”, förkortat CRM. CRM är ett system som används för att 

utveckla nya möjligheter som förbättrar kundernas erfarenheter för att de ska bli mer nöjda än 

innan. (Wang & Kim, 2017). I artikeln har Wang och Kim (2017) valt att göra så kallade 

hypoteser, där de förklarar hur olika saker påverkar varandra och hur det hänger ihop. 

Hypotesen är en slags modell för att visa hur allt hänger samman. (Wang & Kim, 2017). 

Hypotes 1 är “Social CRM Capabilities”, hypotes två är “Social Media Usage”, hypotes tre är 

“Firm Performance” och hypotes fyra är “Customer Engagement”. Första hypotesen, “Social 

CRM Capabilities” visar i Wang och Kims (2017) studie källor på tidigare studier som har gjorts, 

att när företag marknadsför sig genom sociala media, ökar kommunikationen mellan företag och 

kunder och på så vis får företaget bättre chans att förbättra företaget enligt kundernas önskemål.  

Andra hypotesen, Social Media Usage, menas det av Wang och Kim (2017) att kunderna 

engagerar sig på sociala media när de är nöjda eller lojala och vill dela sina positiva känslor 

genom att skriva inlägg. Då blir kunderna den som förmedlar produkten, märket eller företaget. 

Företagets sociala media-märke kan hjälpa företag att nå tre strategiska mål: att öka 

uppmärksamheten för företaget, ökad lojalitet och ökad försäljning.  

Hypotes tre, Firm Performance, här menar (Wang & Kim, 2017) att ju mer aktiva företag är 

genom sociala media desto mer aktiva blir kunderna när det gäller att ge företaget feedback för 

att göra kunderna nöjda och glada. (Wang & Kim, 2017). 
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Hypotes fyra, är Customer Engagement. Kort och gott skulle man kunna säga att det är att när 

ett företag gör ett inlägg genom sociala media skapar det kontakt med kunderna som engagerar 

sig i företaget som leder till att företaget får feedback om det de behöver förbättra och vad som 

är bra och så vidare. (Wang & Kim, 2017). Det blir som en bra cirkel där det ena bra leder till nåt 

mer som är bra och det gynnar både företag och kunder när företagen nyttjar sociala media.  

I artikeln dras slutsatsen av Wang och Kim (2017) att CRM är kritiska när företag slår ihop 

sociala media med sina marknadsstrategier för att öka deltagandet bland kunder när det gäller att 

föreslå förbättringar inom företaget. I artikeln kommer författarna också fram till att när företag 

använder sociala media för att marknadsföra sig spelar en stor och viktig roll när det kommer till 

att samarbeta mellan företagets kunder och företaget och dess möjligheter som ges genom 

systemet CRM. (Wang & Kim, 2017).  

  

7.11 Naturturism kopplat till marknadsföring 

En annan grundläggande faktor för vad marknadsföring har hand om till vilken målgrupp man 

vill marknadsföra sin tjänst till. Då det förekommer att många olika turistgrupper besöker 

Mariberbergsskogen där kultur och natur finns att skåda påverkas också besöksantalet genom 

vad turisten är intresserad av att se och göra. (Fors et.al. 2010). Detta kopplas till rapporten 

skriven av Fors et al. (2010), Svensk naturturism för den internationella marknaden.  

Där syftar rapporten på forskning inom naturturism som är kopplat till turismen och ens 

upplevelser men är också en stor trend inom dagens turismmarknad. För att förstå vad 

naturturism är går det att beskriva som att en viss turistgrupp har ett intresse för natur, historia 

och kultur. Naturturisten är ofta den som har en högre summa inkomst och ofta mer kunskap. 

De aktiviteter som naturturisten är intresserad av kan vara allt ifrån cykling, bergsklättring och 

vandring. Något turisten tittar på när det gäller motiv kan vara vad som finns att uppleva, vilka 

aktiviteter det finns, var i geografisk utsträckning det finns att uppleva naturturism och hur 

turisten kan ta sig till platsen. 

När det gäller forskning om naturturism har det tidigare inte funnit så mycket om det. (Fors et.al. 

2010).  Men det har allt mer med åren utvecklats och finns nu i större utsträckning. I rapporten 

Fors et al. (2010), Svenska naturturism för den internationella har turisminstitutet ETOUR arbetat med 

bland annat att undersöka den svenska naturen och val av resmål när det gäller den 
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internationella besöksnäringen. (Fors et. al). En annan studie som visas i denna rapporten om 

naturturism visar det sig att under år 2008 fanns det utländska turister som besökte Sverige under 

det året och hade som främst syfte att besöka familj och vänner. Men de kvarstående 15% hade 

som huvudsyfte att besöka och uppleva något som hade med naturen och utomhusaktiviteter att 

göra. Exempelvis var man mer intresserad av att utföra fjällvandringar eller fiske.  

När det kommer till marknadsföring visar det också att turisterna lockas mer av motivet och 

utbudet på de aktiviteter som finns än att utföra dem. Något som är viktigt att veta är hur 

turisten ser på val av resmål eller val av att besöka platsen. Det är ett sätt att förstå sig på 

turistens beteendemönster. Vad turisten har för kännedom om platsen, vilken platskänsla den 

har, vilket i sin tur avgör om turisten kommer återvända till platsen eller inte. Att turisten väljer 

den plats kan dels bero på att turisten har en anknytning till platsen, dels för att den känner att 

platsen är bra att vara på för att kunna utföra aktiviteter.  

Inom naturturism finns det många olika orsaker till varför en turist väljer att utföra aktiviteter på 

en specifik plats. Om man istället tar ekoturism så handlar det mer om miljön kopplat till platsen 

och inom kulturturism är det mer om platsen och platsens historia, där själva naturen i sig 

omfattar en upplevelse. Något mer som är viktigt att ha koll på är dagens trender. När man 

pratar om turismen så är det viktigt att veta att i dagens samhälle vill människan resa i korta 

sträckor, allt fler individer är beroende av pengar och tid men samtidigt vill människan känna det 

äkta, det så kallade autentiska, i resandet. Även allt fler unga söker sig till äventyrsturism där man 

gärna reser till platser med exotisk miljö och spänning, äldre söker sig till lugna platser med bra 

service och avkoppling i naturen, som bland annat nämns i rapporten.  

När det kommer till marknadsföring är det fyra huvudgrupper som är viktiga att tänka på som 

exempelvis används inom naturturism. Det gäller plats, att tänka på vilken målgrupp man vill nå 

ut till samt att hitta ett samarbete med resebyråer och Internet. Det görs genom att man visar 

upp platsen och skapar rekommendationer. Den andra är produkt och inom denna ramen ingår 

service och logik samt kvalité, exempelvis om man har en paketresa som produkt. Den tredje är 

pris, här är det väldigt viktigt att man överlag har koll på hur den globala marknaden ser ut, 

kunna förhålla sig till konkurrenterna och även veta med sig om priset kan fylla upp de krav som 

produkten kan erbjuda. Den sista är då promotion, något som gäller mellan konsument och 

producenten där detta sker genom resebyråer, broschyrer, reklam, Internet och så vidare, som är 

en viktigt förkunskap för att få in information och som sedan kan spridas vidare. Pratar man om 
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vilka marknadsföringsverktyg det finns så är Internet en stor marknadsföringskanal. Här har 

olika företag framförallt turistföretag en stor användning av och även samarbete med andra 

företag, vilket också i framtiden kommer att ha en allt större betydelse. Det genom att man visar 

upp bilder som symboliserar landskapet, exempel på det kan vara om man pratar om Småland 

eller Värmland, där man kanske visar upp bilder av skogen eller älgar, för att visa vad man har. 

Ytterligare en viktig sak när man pratar om marknadsföring genom turistorganisationer är att 

tänka på konsumenter och att tänka på målgruppen, vilken målgrupp man vill nå ut med sin vara 

till. Inom turismnäringen enligt (Kotler et al. 2006, s.12) brukar man följa tre olika tankesätt:  

DINKs, WHOPs och Active Family. DINKs står för Dual/Double                 

Income, No Kids och kännetecknas av att de använder resandet som en                       

del av sin positionering och imageskapande. WHOP är en förkortning av                     

Wealthy Healthy Older People och syftar till äldre välbärgade par med                     

intresse för kultur och naturupplevelser. Active Family är ett segment som                     

karaktäriseras av familjer med god ekonomi som prioriterar tid med sina                     

barn. De värdesätter ett stort utbud av aktiviteter som hela familjen kan                       

vara delaktig i. (visitsweden.se).  

Utifrån detta vet man vilken målgrupp man ska rikta in sig till för att                           

kunna marknadsföra sin tjänst eller produkt, man får även en överblick                     

över hur konkurrensen ser ut och hur man ska jobba vidare för att få                           

produkten så säljbar som möjligt. 

Det är också viktigt att lyssna på sina kunder, skapa förtroende och kunna väcka ett intresse hos 

kunden. För genom kunden kan en vara eller ett företag bättra sig och utvecklas. Något som är 

viktigt för företag som har hand om turism är att börja samarbeta mer med andra företag och 

gärna med utrikesföretag, börja samarbeta med resebyråer för att öka rekommendationen om 

platsen men också få ökad besöksnäring.  

Studien visar i resultatet att den svenska naturturismen har blivit allt mera ett sätt att utföra 

aktiviteter både som dagsturer där man söker sig till närheten av skog och havet för att uppleva 

men också njuta, medan andra utför dessa aktiviteter över en längre period. Det man också 

kommer fram till är att turisterna lockas av bland annat nationalparker, norrsken och kulturen. 

Utländska turister anser intressanta platser att besöka i Sverige är Värmland, Dalsland, Gotland 
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och Bohuslän. För att lyckas i framtiden med marknadsföring inom bland annat naturturismen 

bör man lägga fokus på att visa upp den orörda naturen, ha fler utbud på aktiviteter som är 

kopplade till platsen eftersom marknadsföring har en stor betydande roll för olika aktörer och 

Facebook är en av de marknadsföringskanaler där de flesta olika organisationer använder sig av. 

För att marknadsföra både platsen och de aktiviteter som finns samtidigt som man stärker och 

lockar fler utländska besökare. (Fors et. al, 2010). 

7.12 Marknadsföring av event 

Organisationer som organiserar evenmang är ett av de som jobbar med att marknadsföra sig via 

Facebook för att locka fler besökare och turister att uppleva de sociala och kulturella. Detta 

berättas mer om i en tidigare uppsats skriven av Berglund och Nordlund (2014), Evemang Great 

Event of Karlstad & Mariebergsskogen. (Berglund & Nordlund). Det kopplas till arbetet eftersom 

Mariebergsskogen marknadsför sig via sociala medier för att locka fler besökare. 

I uppsatsen har Berglund och Nordlund undersökt två olika event varav den ena handlar om 

Mariebergsskogen som har och har haft både konserter och mässor, den andra handlar om Great 

Event of Karlstad. Utifrån intervjuer undersöks det hur olika företag arbetar med 

marknadsföringen. (Berglund & Nordlund).  

Uppsatsen tar upp bland annat om de fyra viktiga huvudreglerna som man räknar med när man 

pratar om turism vilka är att bo, äta, göra och att åka. Där drar man slutsatsen att evenemang 

under senare tid har allt mer blivit något man måste göra. Evenemang är så mycket mer, inte nog 

med att det lockar fler turister och lokalbefolkning men bidrar det också till marknadsföringen av 

destinationer där man kan nyttja evenemang till den sociala, den ekonomiska och den kulturella 

aspekten. I framtiden, när man pratar om företag som arbetar med turism kommer de inte klara 

sig enbart på de fyra grundreglerna utan kommer ständigt att behöva utveckla sig, med 

spännande erbjudanden och med mer evenemang.  

Evenemang kan även ge olika verkan av turismen som kan leda till positiva och negativa effekter. 

När man pratar om effekternas påverkan inom evenemang kan detta tyda då på de ekonomiska 

effekterna, intäkter och utgifter under evenemangens gång. Det positiva kan leda till att 

finansiering bidrar till rikare näringsliv. Det kan också ge positiva effekter för den sociala 

kulturella sidan och det kan öka lokalbefolkningens stolthet då detta sker på deras plats eller 

hemort. Marknadsföring är en del som kan förbättras genom att man stärker ens image av 
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destinationen när man har evenemang. Men det kan också påverka miljön och även naturens 

resurser. För att man ska kunna utveckla ett evenemang som kan dra nytta för turism är det 

viktigt att man planerar och skapar en marknadsföring av evenemanget som kan tolkas som en 

turistattraktion där man också planerar för vilket värde evenemanget har som sedan leder till att 

skapa en hållbar utveckling inom den sociala, miljömässiga och ekonomiska faktorn. Samtidigt 

handlar det om att skapa ett samarbete mellan kommunen, lokalbefolkningen och andra 

organisationer som har koppling till evenemanget. Ytterligare en sak när det kommer till 

marknadsföring ser man att det har blivit en skillnad, fler marknadsföringskanaler används och 

Internet med sociala medier har numera en större användning. Det i sin tur gör att besökarna 

och turisterna lockas.  

När det kommer till evenemang vid val av marknadsföring så använder sig både stora och små 

företag av sociala medier, dock är det en kostnadsfråga vid speciella annonseringar. De båda 

aktörerna beskriver evenemang som olika. Great Event tolkar det mer som något som sker 

under en viss tidsperiod medan Mariebergsskogen anser att det är mer som ett program. Men om 

man tittar på Mariebergsskogen, som är ett grönområde med resurser för evenemang måste de i 

vissa fall tacka nej för att arrangera eventuella evenemang då de inte har möjlighet till det. Det 

beror bland annat på att Mariebergsskogen har mycket hand om barn och djur. Vid 

marknadsföring använder Mariebergsskogen sig av, för att nå ut med sin information, deras egna 

hemsida men också Facebook. Mariebergsskogen anpassar sig även till målgrupperna vid 

marknadsföring av kommande program som exempelvis är riktade mot äldre folk med hjälp av 

annonsering och information som ges ut via tidningar. 

 Det man kommer fram till efter undersökningen är att de två aktörerna jobbar olika vid 

evenemang mot olika målgrupper. Great Event jobbar mer ur ett större perspektiv där man 

försöker anordna olika evenemang till Karlstad jämfört med Mariebergsskogen som jobbar mer 

med att vid evenemang få dit olika små artister. Man kommer fram till att Karlstad är en bra stad 

för evenemang då man har ett bra samarbete mellan olika aktörer. När det kommer till hur 

aktörerna använder sig av sociala medier för att nå ut och eventuellt marknadsföra sig har dessa 

två aktörer kommit olika långt i processen. Dock ser man sociala medier som något effektivt och 

ett bra sätt att kunna kommunicera med besökarna. Exempelvis Mariebergsskogens som i detta 

fallet har dragit nytta av sociala medier, som Facebook där de anser att det är en bra sida om man 
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vill nå ut till olika målgrupper, både utanför Karlstads område men också till deras besökare. 

(Berglund & Nordlund, 2014). 

 

7.13 Marknadsföringens påverkan på besökarna i Kristinehamn 

Eftersom detta arbete handlar om Mariebergsskogens marknadsföring genom sociala medier så 

har det valts att jämföra detta med en liknande studie med fokus på hur Kristinehamns skulle 

kunna förbättra sin marknadsföring och få fler besökare att besöka staden.  

Den tidigare forskningen är gjord av studenten Amanda Nylander och här har hon undersökt 

hur sociala medier kan hjälpa Kristinehamn att stärka sitt varumärke och därmed locka fler 

besökare. Forskningen som Nylander (2015) har gjort heter “Marknadsföring på sociala medier: 

Hur kan sociala medier hjälpa Kristinehamn med att stärka sitt varumärke samt attrahera fler besökare? 

(Nylander, 2015).  

I forskningen har hon bland annat genomfört fem intervjuer, med Kristinehamns turistchef, 

Kristinehamns turistindent, kultursamordnare, museiinformatör samt Kristinehamns Turistbyrå 

för att få svar på sin frågeställning. 

I intervjun med Kristinehamns turistbyrå kommer det fram att företaget mestadels marknadsför 

sig genom Facebook men även tidningar. Vidare används inte Instagram och Twitter lika 

effektivt då kommunen har valt att inte lägga resurser på dessa sidor. Dock sägs det under 

intervjun att de sociala medierna (Facebook, Instagram och Twitter) skulle vara starka 

spridningskanaler med stor möjlighet att nå ut till potentiella kunder om de var mer aktiva där, 

vilket de inte gör idag eftersom besparingar på detta har gjorts. (Kristinehamns Turitbyrå). 

I intervjun med Linnea Palmqvist, turistindenten, menar hon att det är viktigt för företag och 

marknadsförare att hänga med i de trender som sker bland besökare för att kunna marknadsföra 

sig och nå ut till kunderna på ett effektivt sätt. (Palmqvist). 

Turistchefen, Mats Öhman, menar att eftersom de kunder som Kristinehamn har är av äldre 

generation, som ofta inte använder sig av sociala media, har de inte sett någon anledning till att 

utveckla den marknadsföringen som sker genom sociala medier. Fortsättningsvis förklaras det 

djupare in i intervjun att kommunen planerar att förbättra sin marknadsföring där fokus ska ligga 

på det digitala och det väldigt snart. (Öhman). Facebook, Twitter och Instagram ses som ett sätt 
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att marknadsföra sig på ett enkelt och billigt sätt för att nå ut till eventuella framtida besökare. 

(Nylander). 

I intervjun som har gjorts med Kristinehamns Kulturförvaltning/Museum tar den större 

marknadsföringen plats på konstmuseets hemsida och vistikristinehamn.se samt på sociala 

medier genom att annonsera och publicera artiklar i olika tidningar. (Nylander). Facebook verkar 

enligt kultursamordnaren Emma Gabrielsson och museiinformatören Anna Swanberg, stå för de 

flesta uppdateringar när det gäller marknadsföring kopplat till kulturförvaltningen och aktörerna 

där. Målet är att få Kristinehamn att ses som kulturell stad och att detta givetvis stämmer överens 

med hur det är i verkligheten. Här verkar det som att det läggs mest fokus på Picassoskulpturen, 

det lokala konstmuseet och kommunens konstnärer. (Gabrielsson & Swanberg, 2015). Enligt 

Gabrielsson och Swanberg har det uppstått ett problem när fokusen ligger mer på skärgården i 

Kristinehamn och marknadsföringen av den. Det är ett problem för att andra attraktioner som 

går att besöka inte syns lika tydligt som det skulle kunna göra. (Gabrielsson & Swanberg, 2015). 

Gabrielsson och Swanberg menar att som marknadsföringen ser ut idag tycker 

kulturförvaltningen i Kristinehamn så är det inte helt omöjligt att det kommer förbättras. 

(Gabrielsson & Swanberg, 2015).  

 

7.14 Destination Management Organizations 

Vidare till artikeln, Facebook as a destination marketing tool: Evidence from Italian regional Destination 

Management Organizations, skriven av Mariani et. al (2015) har det gjorts en forskning kring hur 

områden i Italien, så kallade “Destination Management Organisations (DMOs), på ett strategiskt 

sätt använder Facebook för att marknadsföra och visa upp sina destinationer och öka besökarnas 

engagerande hos destinationerna. (Mariani et.al, 2015). Det är kopplat till arbetet eftersom 

undersökningen delvis handlar om marknadsföring och dess påverkan på besöksantalet på 

Mariebergsskogen. Besökarna är engagerade på Mariebergsskogen genom den marknadsföring 

som görs via sociala medier. 

Resultatet av undersökningen av Mariani et.al (2015) visar tydligt att de italienska regionala DMO 

har sina egna karakteristiska sätt att använda sig av sociala mediestrategier på Facebook. Till att 

börja med verkar det som att det är, inom sociala media, en slags uppdelning baserad på norra 

och södra Italien eftersom de som är i topp 5 DMOs, när det gäller antal Facebook-inlägg 
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(Trentino, Emilia Romagna, Marche, Toscana och Ligurien) är alla lokaliserade i norra och 

centrala Italien. (Mariani et.al, 2017). Men menar, Mariani et.al (2015) kollar man mer noggrant 

kan man se en mindre tydlig uppdelning mellan de regionala DMO’s som använder sociala media 

där det istället är en uppdelning mellan de aktiva, experimentella och de regioner som använder 

sociala media mindre aktivt.  

 

De som är mer aktiva visar sig vara Trentino, Toscana, Sicilien, Emilia Romagna och Marche, 

som alla strävar efter att effektivt förbättra de sociala mediastrategierna och öka 

internetanvändarnas engagerande och kontakten med varandra. Dessa områden presenteras även 

på andra sociala media som Youtube, Pinterest, Flickr och Foursquare. Hos de mindre aktiva 

regionerna är det flera stycken som använder sociala media för att informera om nyheter och 

annat som för det mesta redan informerats på den officiella hemsidan eller dess Youtube-sida, 

utan att internetanvändarna får en chans att tycka till.  

Vidare är det enligt Marianis et.al (2015) undersökning på det viset att mindre regioner som 

exempelvis Molise har en alldeles vanlig Facebookprofil (istället för en sida skapad för fans) 

vilket medför att antalet besökare begränsas. Det är flera Facebooksidor som har samma namn 

som regionerna, exempelvis Liguriens DMO, (Mariani, et.al 2015). Detta hjälper sidan att ha 

högre chans att bli igenkänd. 

I undersökningen kommer man fram till att visuellt innehåll, främst bildinlägg, samt långa inlägg 

påverkar engagerandet av Facebook-sidan positivt medan inlägg som görs ofta och tidigt på 

morgonen påverkar engagerandet negativt. Inlägg som görs tidigt på morgonen påverkar negativt 

på grund av då enligt statistik som visar besök på Facebook-sidan, visar att människor tenderar 

att besöka sidan på kvällen och reagerar mer på de inlägg som är nyare som publicerats på 

kvällen. (Mariani et.al. 2015). Inlägg som görs frekvent påverkar enligt Mariani et.al (2015) 

negativt, mestadels på grund av att det finns en gräns i hur mycket information människor klarar 

av att ta in under en dag eller en veckas tid. Regionernas budget inom sociala media tittas över 

och man försöker att öka den. Dock är detta lättare för de större områden och lite svårare för de 

mindre. Men de mindre regionerna har börjat inse det viktiga i att de utbildar sin personal och lär 

ut de om digital marknadsföring. Detta kan göras genom att öka det sociala engagemanget i en 
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Facebook DMO och hålla personalen uppdaterade om det senaste inom marknadsföring i sociala 

media. (Mariani et. al. 2015). 

 

7.15 Turisternas tillit till platformer som researrangörer använder sig av  

Allt fler turismaktörer och researrangörer använder sig av sociala medier för att nå ut med 

information och få turisterna att vilja rekommendera vidare destinationen. Men för att göra det 

måste aktörerna skapa en pålitlig sida till en början för att sedan kunna rekommendera och sälja 

sin tjänst. 

 

I artikeln Trust and Involvement in Tourism Social Media and Web-Based Travel Information Sources: 

Scandinavian Journal of Hospitality and Tourism visas hur turismaktörer använder sig av media. Detta 

bland annat genom att informera och marknadsföra sommarsemestrar på kända resmål. (Munar 

& Jacobsen, 2013). Munar och Jacobsen (2013) menar att turismen har utvecklats med tiden och 

blivit allt mer visuellt, tack vare internet och sociala medier. (Munar & Jacobsen, 2013). Munar 

och Jacobsen (2013) nämner också att eftersom vi lever i en postmodern turistvärld där 

människor använder sig allt mer av teknologin bidrar denna användningen till en social och 

visuell värld. (Munar & Jacobsen, 2013). 

 

I sin tur leder detta inom turismen där landskap utvecklas och lockar fler besökare, men också till 

att teknologin inom turismen bidrar till en global användning av databaser för många 

organisationer som har nytta av detta. Där populära destinationer använder sig av reklam och 

marknadsföring via media. (Munar & Jacobsen, 2013). 

 

Studien som göras av (Munar & Jacobsen, 2013) utfördes bland annat på en skala undersökning 

från noll till fyra. Där det undersöktes kring frågor som hade hand om media och hur säkert det 

var att besöka dessa webb hemsidor så som Tripadvisor.se där man förslår resor. Frågorna togs 

även upp om Facebook och Twitter. Där det visar att dessa plattformar där bilder läggs upp, 

video, rekommendationer. Samt platser som delas med andra där man har varit och dylikt. Har 

detta lett till en stor uppmärksamhet och intresse för undersökningar har gjorts flertal. 

 

 



34 

Utifrån Munar och Jacobsens (2013) undersökning  ges det information om att tack vare 

teknologin och de sociala medier som riktar sig in på turismen får turisten en slags tillit till de 

sociala mediernas utbud, genom information och verktyg som får turister att vilja resa.  

i artikeln visas det från tidigare studier att pålitligheten på sociala medier och plattformar har 

varit svårt. Dock anses plattformar som exempelvis Tripadvisor.se mer pålitlig. (Munar & 

Jacobsen, 2013). Detta kan bero att sidor som är mer anonyma och har svag anmärkning på den 

sociala kretsen har lättare att lyckas med det de vill nå ut och med sitt varumärke till större 

sociala nätverk. Det skapar en slags pålitlighet enligt Munar och Jacobsen (2013). 

Undersökningen som Munar och Jacobsen (2013) har gjort visar att media är något viktigt för 

kommunikationen och kunskapen. Inom turismbranschen visar det en positiv syn när det 

kommer till destinationer eftersom turisten känner att den lär sig om platsen via sociala media 

men får också möjligheten att dela med sig av platsen för andra visuellt. Undersökningen visar 

också att det är fler unga än äldre som använder sociala plattformar. (Munar & Jacobsen, 2013). 

8 Resultat 

Denna del är uppdelad i tre delar, första delen är vilka resultat som kommit fram vid de slutna frågorna i 

enkätundersökningen och där redovisas resultatet med hjälp av diagram. Andra delen visar de öppna frågor som 

användes i enkätundersökningen. Efter det kommer de relevanta delarna från intervjun som genomfördes med 

Maria Nyström vilket är den tredje delen. 

 

8.1 Enkätundersökning, slutna frågor 

Via Facebook samlades det in 56 svar och i Mariebergsskogen 10 svar. Två av dessa gjordes 

genom databasen Rational Survey men på grund av att det inte gick att gå in på databasen från 

samma enhet flera gånger skrevs svaren ner i skriftform. Totalt antal deltagare i enkäterna var 66 

stycken. Det var 11 män och 55 kvinnor som deltog varav 2 män och 8 kvinnor svarade på plats 

vid Mariebergsskogen. De människor som har deltagit i enkätundersökningen är mestadels från 

Värmlands län och 64 stycken är aktiva på Facebook. Av de som är aktiva på Facebook har 55 

stycken besökt Mariebergsskogens Facebooksida. Av alla 66 deltagare är det 15 stycken som inte 

har Instagram. Dock är det 51 stycken som har Instagram men trots det så är det 53 stycken av 

de totala deltagarna som inte har varit inne på Mariebergsskogens Instagramsida.  
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För att genomföra undersökningen har datorprogrammet SPSS, Facebook, Easy quest och 

Rational Survey använts. Materialet har kodats genom att numrera Ja och Nej svar som 0 

respektive 1. Ja och Nej-svaren är kopplade till frågorna om man har Facebook, Instagram och 

om man har besökt Mariebergsskogens sida på respektive social media.  När det kommer till val 

av Sveriges län, är dessa län numrerade från 0 till 20.  Exempelvis är 12  Värmland och 0 är 

Stockholm. De siffror som kom fram, genom att söka på ‘Sveriges län lista’ genom google och 

där listades länen från 0 till 20. Ålder är numrerade från 0-4 där 0= 15-20 år, 1= 21-35 år, 2= 

36-50 år, 3= 51-70 år, 4= 71+. Kön är kodade 0-2 där 0 är man, 1 är kvinna och 2 är annat. Det 

finns även med öppna frågor som hörde till enkätundersökning, de öppna frågorna är riktade till 

vilken sida som deltagarna ansåg hade bäst marknadsföring och varför, hur marknadsföringen 

kan förbättras samt hur man fick reda på om Mariebergsskogen ifall man inte har Facebook eller 

Instagram. De öppna frågorna är mer kopplade till syftet. Dock är det varierande svar och därför 

blir det annorlunda när man ska koda in dessa frågor i SPSS.  

 

 

Tabell 1: Ålder? 

 

Tabell 1 visar att av 66 stycken som svarat på enkätundersökningen är sju stycken (11%) mellan 

15 och 20 år. 25 stycken (38%) är mellan 21 och 35 år, 22 stycken (33%) är i åldern 36 till 50 år. 

Det är elva stycken (17%) som svarat att dem är i åldern 51 till 70 år och bara en (1%) som är 71 
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år eller äldre. Det är alltså flest i åldern 21 till 35 år och minst antal personer som är 71 år eller 

äldre som deltog i enkätundersökningen. Detta kan bero på att det ofta är personer i den yngre 

generationen som använder sig av Facebook som vi har tagit hjälp av i vår undersökning. 

   

Tabell 2: Kön? 

 

Tabell 2 visar att av 66 stycken är det elva män (17%) som har deltagit i enkätundersökningen 

och 55 stycken kvinnor (83%) som deltagit. Det var ingen (0%) som svarat annat. 
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Tabell 3: Vilket län bor du i? 

 

 

 

Tabell 3 visar att det är fyra stycken (6%) som är från Stockholm, en (1%) från Uppsala, en (1%) 

från Östergötland, en (2%) från Skåne och en (2%) från Halland. Från Västra Götaland är det 

två stycken (3%) medan det är överlägset 53 stycken (80%) som är från Värmland. Det är två 

(3%) från Örebro och en (2%) från Västerbottens län. Totalt är det 66 stycken som svarat. 
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Tabell 4: Har du Facebook? 

 

I tabell 4 ställdes frågan, har du Facebook, för att kunna se om det är många som har Facebook 

men som inte har besökt Mariebergsskogens Facebooksida och därav kanske missat information 

om Mariebergsskogen. Av 66 stycken (97%) är det 64 stycken som har Facebook och två stycken 

(3%) som inte har Facebook. 

 

 

Tabell 5: Har du besökt Mariebergsskogens Facebooksida? 
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Tabell 5 visar att det är 55 stycken (83%) som har varit inne på Mariebergsskogens Facebooksida 

medan elva stycken (17%)  inte har besökt sidan. 

 

 

 

Tabell 6: Har du Instagram? 

 

Tabell 6 visar att det är 51 stycken (77%)som har Instagram och 15 stycken (23%) som inte har 

det av totalt 66 deltagare. 
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Tabell 7: Har du besökt Mariebergsskogens Instagramsida? 

 

I tabell 7 ställdes frågan: Har du besökt Mariebergsskogens Instagramsida? Figuren visar att det 

endast är 13 stycken (20%) som har besökt Mariebergsskogens Instagramsida medan 53 stycken 

(80%) inte har besökt sidan av totalt 66 deltagare. 

  

8.2 Enkätundersökning, öppna frågor 

För att få mer öppna och skiljande svar ställdes tre stycken öppna frågor. Hur tycker ni att 

marknadsföringen kan förbättras, där frågan kategoriserats i fyra delar. Fråga två, vilken 

webbsida är bäst samt, hur fick du reda på om Mariebergsskogen. I första öppna frågan svarade 

36 stycken att de inte hade någon åsikt. Detta följt av 22 stycken som svarade att de flesta vill se 

mer bilder, information och uppdateringar oftare. Medan fem svarade att sidan redan är bra, 

svarade tre annat, det vill säga att de hade en helt annan åsikt i frågan. I andra frågan svarade 43 

stycken att de hade ingen åsikt. Sju svarade att de bara vet om Facebook då dessa inte har 

Instagram eller ens hört talas om att Mariebergsskogen har en Instagramsida. Elva stycken 

svarade Facebook där detta betyder att de vet om Instagram men anser att Facebook är bäst. 

Bara två svarade Instagram. Sista öppna frågan svarade 47 stycken inte på frågan. Elva svarade 

att de växt upp i Karlstad. Åtta svarade annat som har med frågan att göra. 
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8.3 Intervju med kommunikatören, Maria Nyström på Mariebergsskogen 

Intervjun gjordes genom mejl och vi har valt ut de delar som vi tycker är relevanta att ha med. Vi 

har fått tillåtelse att publicera kommunikatörens namn. Vi frågade Maria, kommunikatören på 

Mariebergsskogen om hon kan se någon skillnad i besökarantal på Mariebergsskogen sedan hon 

började marknadsföra Mariebergsskogen via sociala medier och fick följande till svar:  

 

Det är svårt att dra exakta paralleller mellan antalet besökare och marknadsföringen via 

sociala medier, då vi har inte gått ut och gjort några undersökningar på det. Känslan är 

ändå att det är ett bra sätt att berätta om verksamheten, evenemang och aktiviteter. Vid 

något tillfälle sände vi live från en aktivitet och då fick vi direkt besökare som redan var i 

parken som kom för att delta efter att de sett live-sändningen. (Nyström, 2017). 

 

Med detta kan sägas att någon tidigare undersökning har det ej gjorts, däremot visar det med den 

nya tekniken och med hjälp av Facebook att livesändning tycks fungera bra och dra till sig fler 

besökare till Mariebergsskogen. 

 

Vi frågade henne också vad hon skulle vilja förbättrades när det gäller marknadsföringen via 

sociala medier. Till svar fick vi:  

 

Facebooks algoritmer styr mer och mer vilket innehålls som visas. Det gör det svårare och 

svårare att nå ut och man tvingas i stället att köpa annonsering på Facebook. Vi har valt att 

inte köra några tävlingar och har heller inte annonserat ännu, så våra följare är intresserade 

av innehållet och vi har få avhoppare. Framöver får man kanske ändå se över 

möjligheterna med att annonsera. (Nyström, 2017). 

 

Som det har nämns i intervjun är Mariebergsskogens personal medvetna om att det är hård 

konkurrens på marknaden via den sociala media-tjänsten Facebook eftersom annonsering kostar 

för företag att synas. Trots detta så har Mariebergsskogens Facebooksida följare och i framtiden 

kan det hända att företaget ändå måste börja tänka kring annonsering.  

 

För att få reda på hur förbättringen kan göras frågade vi om hon har några förslag: “Som det är 

just nu är det lite komplicerat med betalningen för annonseringen, så om det vore lättare skulle vi 

säkert redan ha provat det.” (Nyström, 2017). Detta svar visar återigen att annonsering är en 
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viktig del för förbättring vid marknadsföring av företaget, dock att det uppstår problematik när 

det gäller kostnadsfrågan. 
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9 Analys och diskussion 

I analysdelen analyseras resultatet och kopplas samman med teoridelen. Där ges också en större överblick av vad 

resultatet i undersökningen blev. Detta utgjordes av deltagarnas svar av enkäter som syftade på sociala medier och

turismaktörer som i detta fall var Mariebergsskogen. Det tas dessutom upp utdrag från en intervju där 

informationen sedan sovras och ge stöd till vår undersökning. Utöver det visas enkätundersökningen som 

presenteras Facebook och Instagram vilket var de två sociala mediatjänster som undersöktes. I diskussionsdelen 

redovisas motivering till det undersökningsområde och vilket sätt som användes.  

 

9.1 Analys av sociala media som verktyg för turismaktörer 

Efter att ha granskat teoridelen i arbetet som tar upp tidigare forskningar, artiklar och litteratur 

vilket kopplas till våran undersökning. Går det att se att sociala medier såsom Facebook och 

Instagram är något som företagen, vid marknadsföring, alltmera i dagens samhälle använder sig 

av. Här dras nytta av att ordna och lägga upp bilder på företagens hemsidor. Bilder som lockar 

besökarna att resa till denna destinationen eller välja att köpa produkten eller resetjänsten. 

Däremot visar det i den tidigare forskningen som gjorts av Amanda Nylander, (2015) där hon 

undersöker hur Kristinehamn kan utveckla sin marknadsföring genom sociala medier. Slutsatsen 

är att de använder Facebook mer än Instagram och Twitter. De används men inte alls lika 

effektivt som Facebook.  

 

Eftersom marknadsföring handlar just om att visa upp sin produkt eller tjänst genom att göra 

kunderna nöjda utifrån deras önskemål och behov samt senare kunna sälja in sin produkt eller 

tjänst genom reklam av bilder med något som förmedlar, är sociala medier ett väldigt kraftfullt 

verktyg för att nå ut till sina kunder när det gäller turism där många stora turistföretag har nytta 

av det. Det visar också att många företag använder sig utav Facebook som marknadsföring. 

Bland dessa företag som också är en regional offentlig sektor är Mariebergsskogen.  

 

Mariebergsskogen använder inte bara sin plats för att nå ut till sina besökare via deras egna 

hemsida utan också Instagram som visar att de nyligen har börjat använda den sociala 

mediatjänsten. Men de är väldigt aktiva med Instagram samt Facebook som deras tanke i början 

var att bara använda sig av Facebook då de når ut till fler målgrupper som också beskrivs i teorin.  

 



44 

 

Det betyder alltså att om ett företag som till exempel Mariebergsskogen (som vi nu valt att 

undersöka) engagerar sig genom sociala media når de lättare ut till kunder och marknadsför sig 

och på så vis lockar till sig fler besökare, om man utgår från artikeln skriven av Wang och Kim 

(2017) som finns i teorin. Det kan dock bli olika resultat för olika företag eftersom alla företag är 

olika och alla är olika mycket aktiva genom sociala media.  

 

9.2 Enkätanalys 

Detta syns också genom enkätundersökningen och det slutgiltiga resultatet som visar att fler 

använder sig av Facebook för att ta reda på information och ta del av företagets bilder. I 

resultatet där det blev sammanlagt 66 svar (från Facebook och på plats i Mariebergsskogen) 

utifrån enkätundersökningen får man reda på att det är flest kvinnor som har svarat. Detta 

motsvarar hela 83% varav 17% är män och 0 på annat i kön kategorin. Det visar också en 

koppling till ålder och län att de flesta som har besökt Facebooksidan för att ta del av evenemang 

och annan relevant information som läggs ut på Facebook, ligger åldern på 21-35 och 36-50. 

Utöver det visar det också att flest har kännedom om platsen genom att de ursprungligen är från 

närområdet Karlstad eller från Karlstad. Av de som har besökt hemsidan är 80% från Värmland, 

strax därefter följs de som är från Stockholms län med 6%. Utifrån användningen av de två 

sociala plattformarna som är Facebook och Instagram så går det att tydligt se utifrån resultatet att 

Facebook används mer av de som deltagit i enkäterna. Det visar att 97% använder sig av 

Facebook, som inte minst är kopplat till vår undersökning, att 97% av dessa använder det till för 

att se flödet på Mariebergsskogens Facebooksida. Tre procent använder sig inte av Facebook. 

Utifrån Instagram så ses att det är 77% som har Instagram och av dem var deltagarna som 

undersökningen gjordes av 23% som inte använder Instagram. Detta kan bero på att kvinnor är 

mer aktiva än män och spenderar mer tid på sociala medier. I en statistisk studie så visar det ifrån 

plattformen Facebook att män använder genomsnittligen cirka sex timmar medan kvinnor är 

genomsnittligen inne runt sju timmar på Facebook. Det säger att flest kvinnor använder sig av 

sociala medier. Ytterligare visar det att mellan olika åldrar är det färre äldre i åldersgruppen från 

66-71+ som använder sig av sociala medier då de spenderar mer tid med familjen genom att 

umgås i verkligheten och åldern mellan 16-25 är det som mest aktiva på Facebook vilket visade i 

vår studie att åldern 21 och uppåt är en av de åldersgrupperna som spenderar tid online. 

(Mjömark, 2016). Här kan slutsatsen dras att det kan ha påverkat resultatet eftersom det är större 
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mängd kvinnor än män som är registrerade på Facebook. Därmed är chansen större att det skulle 

vara kvinnor som deltagit i vår undersökning. Något som kan kritiseras här är procentantalen 

eftersom det i resultatet (i diagrammen och förklaringen till de) är olika procent men lika många 

antal svarande. Det borde inte vara så eftersom lika många antal svarande borde ge samma 

procent. Men anledningen till att det blir som det blir kan vara för att det är så pass liten mängd 

deltagande och att det på något vis skulle påverka procentantalet. 

 
9.3 Intervjuanalys 

Maria (Nyström, 2017) berättar att de försöker förmedla information om kommande evenemang 

och händelser genom sociala media. Detta kan kopplas ihop med den undersökning som 

Berglund och Nordlund (2014) har gjort. De pratar bland annat om den ekonomiska aspekten 

och vilken betydelse det har. Eftersom Mariebergsskogen väljer att inte använda sig av annonser 

och liknande på grund av att det skulle kosta för mycket även om de känner att det i framtiden 

ska ses över möjligheten att lägga ner pengar på liknande saker för att göra sig synliga för en 

större del av Sveriges befolkning och turister som besöker Karlstad och Sverige. I både intervjun 

med kommunikatören och när man kollar på hur andra företag marknadsför sig kan man se att 

de använder sig av PR. PR är en förkortning av Public Relations och är ett redskap som används 

för att företag och kunder ska kunna kommunicera med varandra (Röst et. al, 2009) (Nyström, 

2017).  

 

Utifrån de utvalda intervjufrågorna som handlar om förbättring och besöksantalets påverkan vid 

marknadsföringen av Mariebergsskogen, blev dessa frågor besvarade av kommunikatören. Där 

får man reda på att några tidigare undersökning kring besöksnäringens frekvens inte har gjorts 

tidigare och därför är det svårt att kunna se om det påverkas. Däremot på Mariebergsskogen är 

man medveten om att det kan vara ett bra sätt att kunna berätta om sin verksamhet, de 

evenemang som sker och de aktiviteter som finns där. Det berättas också att det har förekommit 

att de har haft live-video som sänts för att besökarna ska se direkt vart och vad för aktivitet de 

hade på Mariebergsskogen. Det ledde till att besökarna lockades till att delta senare i aktiviteten. 

(Nyström, 2017). Mariebergsskogen är också medveten om marknadens konkurrens och 

annonsering. När det kommer till företag och annonsering, kan det vara en fördel om man vill 

synas och få in mer besökare. Dock är det en stor kostnad vid annonsering, därför har detta 

företaget som Mariebergsskogen inte valt att jobba med annonsering av marknadsföring genom 
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sociala medier och trots detta har de ändå lyckats få besökare. Men de är medvetna om att i 

framtiden kan de behöva börja tänka kring annonsering för att kunna förbättras.  

 

9.4 Analys av öppna frågor 

I resultatet och frågorna som var öppna svar, där frågorna var vilken sida är bäst, Facebook eller 

Instagram? Svarade de flesta deltagare att de tyckte att Facebook var ett bra ställe som 

Mariebergsskogen använder sig av vid marknadsföring på sociala medier. Detta går att se ett klart 

sammanhang med varför deltagarna tycker så, då de är mest på Facebook och besöker 

Facebooksidan oftare än Instagramsidan. Den andra frågan var hur marknadsföringen bör 

förbättras?  Svaren går att dela in i tre kategorier där de flesta svarade att det antingen borde 

förbättras, med mer uppdatering, såsom nyare bilder och oftare flöde med mer information. 

Andra tyckte att det redan var bra. Genom detta går det också att se koppling till tidigare 

forskning som finns med i teoridelen, när det kommer till att marknadsföra en turisttjänst eller 

en produkt som produceras för företaget, går det utifrån kundens behov och önskemål att sälja 

in det. Med hjälp av reklam och bilder förs det fram budskap till den målgruppen som det riktar 

in sig på. (G. Röst et. al 2009). Vilket visar, inte bara att Facebook är något som många aktörer 

använder sig av och rekommenderar det starkt vid marknadsföring, utan också utifrån 

enkätundersökningen tycks att deltagarna gilla Facebooksidan mer än Instagramsidan. Sedan för 

att Mariebergsskogen ska kunna förbättras vid marknadsföringen som sedan ska leda till en ökad 

besöksnäring är det viktigt att titta på vad konsumenten är ute efter och intresserad av att se och 

utföra. Utifrån vad deltagarna svarat på undersökningen, vill de bland annat se fler bilder som 

visades på Facebook och Instagram, genom att exempelvis skapa effektfulla bilder kopplade till 

platsen med aktiviteten vilket kan leda till att fler besökare lockas till platsen. Något mer som bör 

öka besöksnäringen är samarbete mellan andra företag inom turismsektorn dels för att det kan ge 

rekommendation om platsen dels genom att ta del av tips utifrån Internet för att stärka sitt 

företag. Dessa tipsen tas även upp i teorin vilket exempelvis återigen kan ha med bilder att göra, 

handlar om att öka antal bilder på sin sida för att få fler visningar som sedan kan sprida sig 

vidare. Även att företagen jobbar mot mål och planering vid marknadsföring för att se över vilka 

sociala medier som finns och möjligheten att visa sig. När det kommer till frågan hur deltagarna 

fick reda på om Mariebergsskogen, visade det sig att de flesta var bosatta eller från Karlstad i 

grunden och hade därför vetat om platsen sedan tidigare. Detta går att tolka som att de som inte 
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får reda på om platsen via sociala medier såsom Facebook eller Instagram känner till platsen 

sedan tidigare.  

 

Trots kostnaden anses det att små och stora företag lägger ner mer tid på sociala medier då det 

kan gynna för företagen de fanns några som hade andra åsikter kring denna fråga. Genom detta 

går det också att se, kopplat till tidigare forskning, att när det kommer till att marknadsföra en 

turisttjänst eller en produkt som handlar för företaget utifrån kundens behov och önskemål 

kunna sälja in det med hjälp av reklam och bilder får man fram sitt budskap till den målgruppen 

man riktar in sig på. Vilket inte bara visar att Facebook är något som många aktörer använder sig 

utav och rekommenderar det starkt vid marknadsföring, men också visar att utifrån 

enkätundersökningen tycks deltagarna gilla Facebooksidan mer än Instagram. För att 

Mariebergsskogen ska kunna förbättras vid marknadsföringen som sedan ska leda till en ökad 

besöksnäring är det viktigt att man tittar på vad konsumenten är ute efter och intresserad av att 

se och utföra. Något mer som bör öka besöksnäringen är samarbete mellan andra företag inom 

turismsektorn för att dels leda rekommendationen om platsen dels ta del av tips utifrån Internet 

för att stärka sitt företag. Dessa tips tas även upp i teorin som är i arbetet, vilket exempelvis 

återigen kan ha med bilder att göra där det handlar om att öka antal bilder på sin sida för att få 

fler visningar som sedan kan sprida sig vidare. Dessutom att företagen jobbar mot mål och 

planering vid marknadsföring för att se över vilka sociala medier-ställen det finns och möjlighet 

att visa sig genom.  När det kommer till frågan hur deltagarna fick reda på om Mariebergsskogen 

som togs upp i resultatet, var svaret att de flesta var bosatta i Karlstad från början och hade 

därför vetat om platsen sedan tidigare. Med detta kan tolkas att de som får information om 

platsen får det inte via sociala medier utan känner till platsen sedan tidigare. Trots kostnaden 

anses det att små och stora företag lägger ner mer tid på sociala medier då det kan gynna 

företaget. 

 

Diskussion av resultatet kopplat till teori och analys 

Det som kunde även ses var ett samband, vilket handlade om kön, ålder angående deltagarnas 

åsikter om det borde ändras något på de sajter som Mariebergsskogen använder sig utav vid 

marknadsföring. I detta fallet handlade det om Instagram och Facebook och det gjorde att vi fick 

delvis svar på vår fråga som vi skulle ta reda på. Men något som vi också kom på under arbetets 

gång efter att vi hade genomfört resultatdelen och skrivit på teorin var att om vi istället hade valt 
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att jämföra minst två andra parker, antingen i Värmlands-trakten eller exempelvis i Västra 

Götaland hade vi inte bara fått in mer tidigare forskning, utan vi hade också kunnat nå ut till fler 

personer med enkäterna och förmodligen fått 100 svar vilket i praktiken blir ett mer seriöst 

resultat och det går förmodligen att se tydliga drag utifrån vad vi vill undersöka. Vi upptäckte 

även tidigt i arbetet att det var svårt att hitta relevanta tidigare forskningar, artiklar och 

litteratur-fakta till vårt arbete eftersom marknadsföring genom sociala medier har fått en alltmer 

större betydande roll på senare tid när det gäller marknadsföring inom turismen. Det som kan 

sägas utifrån arbetet som har gjorts och utifrån det som har undersökts, som handlade om hur 

Mariebergsskogen marknadsför sig genom sociala medier blir detta en ny forskning som ingen 

har undersökt tidigare. I alla fall inte när det gäller inom parker och aktörer som samarbetar med 

den kommunala sektorn. Undersökningen som har gjorts och är kopplad till Mariebergsskogen 

kan också bidra till Mariebergsskogens marknadsföring genom att de på Mariebergsskogen 

antingen får reda på hur de ska göra i framtiden för att locka fler besökare genom Facebook och 

Instagram men också se vad besökarna tycker hur de marknadsför sig.  
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10 Slutsatsen 
 
Genom att ha sammanställt, analyserat arbetet och undersökt frågeställningarna, som handlar om 

ifall besöksfrekvensen på Mariebergsskogen påverkas av den marknadsföring som görs via 

sociala medier samt om det kan ses någon skillnad mellan kön och ålder på besökare på 

Mariebergsskogens Facebook och Instagram-sidor. Utifrån svaret på frågeställningen om 

besöksantalet på Mariebergsskogen påverkas av marknadsföringen som görs på de sociala 

medierna, har vi inget fullkomligt svar att det är så till 100 procent. Detta beror främst på antalet 

deltagare i undersökningen. Dessutom har det inte gjorts någon tidigare undersökning om detta. 

Men med stöd av andra tidigare forskningar, artiklar, litteratur och undersökningar av liknande 

företag, kan man dra slutsatsen att besöksantalet ökar när marknadsföring görs på sociala medier. 

Istället för att bara marknadsföra sig genom tidningar eller liknande marknadsföring som inte 

görs via sociala medier. Därför blir slutsatsen av frågeställningen, syftet och arbetet att genom att 

marknadsföra sig genom sociala medier med hjälp av inlägg och bilder med hög kvalité och med 

rätt motiv som visar utbudet av aktiviteter kopplat till platsen, kan besöksantalet påverkas 

positivt. Medan Facebook och Instagram hjälper företagen att synas bättre, nå ut till fler 

målgrupper och i den undersökning som har gjorts med Mariebergsskogen, lockar det människor 

att besöka platsen. I nästa steg gör det att de går vidare med information till andra människor de 

känner i sin omgivning. För att få fler besökare utanför Karlstadtrakten är det viktigt med 

rekommendation, marknadsföring eller annonsering så att platsen kan synas och fler kan besöka 

den. 
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12.1 Bilaga 1: Enkätfrågor utdelade vid Mariebergsskogen samt via Facebook 

  

Ålder? 

15-20 

21-35 

36-50 

51-70 

71+ 

  

Kön? 

Man 

Kvinna 

Annat 

  

Har du Facebook? 

Ja 

Nej 

  

Har du besökt Mariebergsskogens Facebooksida? 

Ja 

Nej 

  

Har du Instagram? 

Ja 

Nej 

  

Har du besökt Mariebergsskogens Instagramsida? 

Ja 

Nej 
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12.2 Bilaga 2: Öppna frågor i enkätundersökningen 

  

Vilken webbsida tycker du marknadsför Mariebergsskogen bäst? 

  

Om du inte har Facebook eller Instagram, hur fick du reda på om Mariebergsskogen? 

  

Hur tycker du att marknadsföringen kan förbättras? 
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12.3 Bilaga 3: Intervju med kommunikatören på Mariebergsskogen, Maria Nyström 

  

·        Hur länge har Ni jobbat som kommunikatör på Mariebergsskogen? 

·        På vilket sätt jobbar Ni med marknadsföring? 

·        Som Ni vet handlar vår B-uppsats om marknadsföring av Mariebergsskogen via 

sociala medier. Ni finns på Facebook och Instagram, hur kommer det sig att Ni valde 

att marknadsföra Er genom just de två sociala medierna? 

·        Kan Ni se någon skillnad i besökarantal på Mariebergsskogen sedan Ni började 

marknadsföra Mariebergsskogen via sociala medier? 

·        Vad skulle Ni vilja förbättrades när det gäller marknadsföringen via sociala medier? 

·        Hur kan denna förbättring göras? 
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12.4 Bilaga 4: Tabellförteckning 

 

Tabell 1: Ålder? 

Tabell  2: Kön? 

Tabell 3: Vilket län bor du i? 

Tabell 4: Har du Facebook? 

Tabell 5: Har du besökt Mariebergsskogens Facebooksida? 

Tabell 6: Har du Instagram? 

Tabell 7: Har du besökt Mariebergsskogens Instagramsida? 

 

 


