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Inledning

Vad då data?
Vi har avgränsat studien till att undersöka vilken förstapartsdata som redan finns hos företagen 
och hur den används. Exempel på datakällor är bokningssystemet, hemsida, kassa/betalsystem, 
sociala kanaler, CRM-system, och kundundersökningar.

Förstapartsdata = Data som företagen själva samlar in och äger.

För att regionerna i Östra Mellan Sverige (ÖMS) framåt ska kunna stödja företag i 
besöksnäringen att nyttja förstapartsdata som en strategisk resurs har Stua genomfört en 
förstudie. Förstudien består av en analys av nuläget hos företagen samt vilka insatser de ser 
behövs framåt för att använda data bättre för affärsstrategiska beslut och i sin affärsutveckling. 
I ÖMS ingår länen Sörmland, Västmanland, Örebro, Östergötland och Uppsala. Förstudien har 
finansierats av Europeiska regional utvecklingsfonden och Region Sörmland.



Vad har vi gjort?

Nulägesanalys

Intressentanalys

Nyttoanalys

Omvärldsanalys

Vi har undersökt vilken data företagen samlar in idag och hur de använder den. Vi har 
även tittat närmare på vilka system och verktyg de använder för att hantera insamlad 
data.

Vi har kartlagt målgrupper, hur de tar sig samt vad är deras behov. Vilka utvecklingsinsatser 
det finns behov av framåt för att stödja dem.

Vi har genomfört analyser på 100+ företag i Östra Mellansverige (ÖMS), utfört djupintervjuer 
med 17 företag och studerat omvärlden. Företagen är jämnt fördelade från olika delar 
av besöksnäringens branscher: bo, äta, göra, resa, handla, möte i alla fem regioner. 
Kartläggningen har resulterat i en nuläges-, en intressent-, en nytto- och en omvärldsanalys.

Vi har undersökt hur företagen kan nyttja den data de har i affärsstrategiska beslut och i sin 
affärsutveckling, samt hur de mer strategiskt kan samla in data framåt för att skapa smartare 
affärsutveckling.

Förstudien har kompletterats med en omvärldsanalys för att undersöka vad som gjorts 
tidigare på området. Här har vi försökt fånga upp exempel från andra branscher och få ett 
internationellt perspektiv. 



1. Namn (98%)
2. E-postadress (93%)
3. Telefonnummer (92%)

19% av företagen har en applikation 
kopplad till sin verksamhet. E-postadresser 
är den främsta data som de samlar in via 
appen.

Uppgifter som företagen samlar in när 
kunder bokar, beställer eller genomför ett 
köp.

@75% av företagen samlar 
aktivt in e-postadresser utanför 
bokningstillfället.

42% genomför regelbundet 
kundundersökningar.

4. Adress (47 %), 5. Ålder (10 %), 6. Kön (8 %)

Resa      Möte      Bo       Göra    Handla    Äta   

Har bara skett någon 
enstaka gång

Nej

Ja, efter varje kundbesök

Ja, varje månad

Ja, ca två gånger per år

Varje år

De främsta kanalerna där kunder lämnar 
betyg/recensioner är:

Så ofta genomför företagen kundundersökningar.

Regelbundet Oregelbundet/Ej

1. Facebook (82%)
2. Google (71%)
3. TripAdvisor (64%)

av företagen använder 
insamlad kund-feedback för 
att utveckla verksamheten.

78 %

Nuläget i siffror
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Knappt 4/10 har ett 
CRM-system för att 
hantera data. Av de 
63 % som inte har ett 

system tror 57 % att de 
skulle ha nytta av ett 

system.

40 % av företagen har 
Facebook-pixel installerad.

10 av 10 har ett konto på Facebook
9 av 10 har ett konto på Instagram

3 av 10 har ett konto på Linkedin
3 av 10 har ett konto på YouTube

Nuläget i siffror

anger att de har verktyg uppsatta 
för att mäta webbplatstrafik

av företagen arbetar aktivt med 
uppsatta analysverktyg

nyttjar data för att skapa 
re-marketing annonser via 
t.ex. Facebook eller Google

nyttjar data för att skapa 
och nå nya målgrupper

anger att de i dagsläget inte 
använder insamlad data som 

en resurs i marknadsföring

25 % 

23 % 

61 % 

33 % 

72 % 



Målgrupper, utmaningar och behov
Det mindre företaget 

• 1-2 ordinarie anställda.
• Ofta ett familjeföretag. 
• Drivkraften ligger till stor del i intressen och livsstil.

• 4-6 administrativa ledningsfunktioner.
• Ofta en person med marknadsansvar. 
• Kan vara del av kedja med centrala resurser.
• Längre fram med att samla in och nyttja data än målgrupp 1.

BehovUtmaningar
• Låg digital kunskap 
• Låg grad av digitalisering
• Svårt att hålla sig uppdaterad i ämnet
• Osäkerhet kring vad man får och inte får göra
• Svårt att få ett helhetsperspektiv
• Svårt att komma i mål med insatser
• Utmanande att finna tid och resurser

• Individanpassat stöd och 
utbildning

• Praktiskt hands-on stöd
• “Ekonomiskt” stöd

Det medelstora företaget
MÅLGRUPP 2

MÅLGRUPP 1



Insamlad data Insikter Beslutsunderlag

Data kan nyttjas för att generera insikter som ökar förståelsen för kundernas beteenden 
och preferenser. Insikterna fungerar som stöd för att ta affärsstrategiska beslut kring:

• Utveckling av erbjudande, produkt eller tjänst.
• Optimera fördelning av resurser.
• Anpassning av kommunikation.
• Val av marknadsföringskanaler, innehåll och aktiviteter.

Analys av data  


I förlängningen kan det bidra till att stärka företagens konkurrenskraft, lönsamhet, 
varumärke och produktutveckling.

Förstå värdet och nyttja data



Omvärlden och goda exempel 

Ett företag i den svenska besöksnäringen som sticker ut är SkiStar som utvecklat en 
helhetslösning för sina kunder och gjort det möjligt att samproducera data tillsammans med 
dem. Data som sedan används för strategisk företagsutveckling. För önskad affärsutveckling 
är en av SkiStars strategier att de ska ”Utifrån kärnverksamhet och kunddatabas skapa 
fler intäktskällor.”  SkiStar är ett bra exempel på en verksamhet som har implementerat ett 
datadrivet tänkande och arbetssätt för sin verksamhet. Digitalisering är ett av fundamenten för 
SkiStars strategiska principer - Interna och externa processer digitaliseras med gästen i fokus.

 ”Genom implementation av data analytics, det vill säga 
ett datadrivet arbetssätt utifrån SkiStars kunddatabas, kan 
SkiStar utveckla sitt CRM-arbete där varje enskild kund får 
mer individanpassad kommunikation och erbjudanden. 
Detta arbetssätt möjliggör en högre försäljningskonvertering 
i varje kunddialog.”

SkiStars strategi  - ”Möta kunden där kunden vill vara” 

RISE har genomfört en studie med syfte att främja små och medelstora företags förmåga att 
använda data som strategisk resurs. Studien omfattades av tre pilotprojekt varav ett fokuserade 
på besöksnäringen och riktades mot aktörer som arbetar företagsnära med affärsutveckling. 
Från pilotprojekten har bland annat följande insikter identifierats för att företag ska lyckas med 
att nyttja data som en strategisk resurs: 

• Strukturen är avgörande, en god överblick över sina interna dataflöden krävs.
• En tillräcklig digital mognad krävs och det finns behov av kompetensutveckling. 
• De bästa resultaten nås genom att arbeta med ett företag i taget.



”Tänk om alla som jobbar inom 
turistnäringen skulle ha full koll på 
vad turisterna i Halland gör, bor, 
äter, tycker, gillar eller inte gillar. 
Om de skulle veta hur turisterna 
söker information på nätet och vilka 
kommentarer de lämnar efter sig i 
sociala medier. Hur skulle företagen 
då använda det för att utveckla den 
egna verksamheten?” 

Ett annat exempel är Destination Hallands Turismforskningsprojekt där man har 
utvecklat ett business intelligence system för att ge besöksnäringens många 
aktörer värdefulla insikter om regionens besökare. Det bygger på data från 
SCB:s gästnattsstatistik, destinationens hemsida, gästundersökningar och sociala 
medier. De digitala fotspår som turisterna lämnar efter sig inför och under sitt 
besök i Halland analyseras. De flesta verksamheter inom besöksnäringen har inte 
möjlighet att på egen hand samla in och analysera stora mängder gästdata. 

www.destinationhalland.se


