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Syfte och forskningsfrågor 
Syftet med studien är att undersöka hur resebyråer som har fysisk butik kan utveckla kundens 
medverkan för att stärka sin verksamhet. För att klargöra syftet har vi tagit fram följande 
forskningsfrågor: 

 

• Vilken roll har kunden utifrån resebyråernas perspektiv? 
• Hur kan resebyråer utveckla sina digitala plattformar för ökad kundmedverkan? 
• Vilka fördelar erbjuder den fysiska resebyrån för kunderna, som de digitala 

tjänsterna inte kan? 

 

Metod 
Studien har utgått ifrån en kvalitativ forskningsmetod där vi har varit deduktiva i början av 
arbetet, därefter utgick vi ifrån en mer induktiv ansats. De teoretiska referensramarna är 
framtagna utifrån det insamlade empiriska materialet vilket vi fick in genom intervjuer. 

 

Slutsats 
Digitaliseringen har medfört att fler bokar på egen hand via de digitala plattformarna och inte 
i butikerna idag. Detta har lett till att flertalet resebyråer har blivit tvungna att stänga ner hela, 
eller delar av sin verksamhet. Vi har dragit slutsatsen att det fortfarande finns en efterfrågan 
på det fysiska mötet mellan kund och säljare. Resebyråer använder sig därför av olika 
metoder för att locka till sig fler kunder till de fysiska butikerna för att stärka sin verksamhet. 
Genom en högre kundmedverkan i det fysiska servicelandskapet samt de digitala kanalerna, 
så kan de traditionella butikerna stärkas i kundernas medvetande, förhöjd upplevd kvalitet 
samt återkommande kunder. 
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Abstract 
 

Purpose and research questions 

The aim of this thesis is to examine how travel agencies with physical stores can develop the 

customer´s involvement to strengthen their business. We have developed following research 

question in order to clarify our purpose:  

 

• What role does the customer have from the travel agencies perspective? 

• How can travel agencies develop their digital platforms to increase customer 

involvement? 

• What benefits does the physical travel agencies offer to the customers that the digital 

services can not? 

 

Method 

The study has been based on a qualitative research method where we had a deductive 

approach in the beginning thereafter we used a more inductive method. The theoretical 

reference frames are based on the collected empirical data which we received through 

interviews. 

 

Conclusion 

The digitalization has led to more online booking through the digital platforms. As a result 

most physical travel agencies has shut down, but we can draw the conclusion that there still is 

a demand for physical meeting between the customer and the salestaff. Travel agencies use 

different methods to attract more customers to their physical stores in order to strengthen 

their business. We can conclude that, through a more active involvement in the stores and on 

digital platforms will lead to higher awareness perceived quality and recurring customers. 
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1 Inledning 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

I första kapitlet kommer det ges en inledande beskrivning av det studerade området. Syfte, 

forskningsfrågor och avgränsningar presenteras även i detta kapitel för att ge läsaren en 

tillräckligt stor överblick. 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

1.1 Bakgrund 
Den teknologiska utvecklingen har lett till drastiska förändringar för många branscher och 

industrier, bland annat för resebyråer som denna studie ämnar att undersöka. I en artikel 

skriven av artikelförfattaren Granskog (2017) framkommer det att majoriteten av de nordiska 

resenärerna idag väljer att genomföra sina bokningar online. För resebyråer har teknologin 

naturligt lett till att de privata kunderna blivit mer aktiva och medverkande genom hela köpet. 

Sådana resurser som kunderna enbart kunde ta del av i de fysiska butikerna har förflyttats till 

nätet vilket leder till att kunderna i många avseenden blir oberoende av kontakt eller möte 

med frontpersonalen. Detta i sin tur leder naturligt till att bland annat resurser och kostnader i 

form av personal i de fysiska butikerna påverkas av efterfrågan för resebyråerna.  

 

Att verksamheten och fördelningen av arbetskraft och resurser hos resebyråer har förändrats i 

takt med den digitala utvecklingen är något som även bekräftas i artikeln av Granskog 

(2017). I artikeln har han intervjuat Pauliina Pajunen, kommunikationschef på resebyrån TUI, 

som förklarar att allt fler resenärer genomför sina bokningar online vilket tvingade TUI till att 

lägga ner sin fysiska verksamhet på grund av att det inte fanns någon lönsamhet, då 

kostnaderna blev för höga att hålla de öppna. 

 

En viktig faktor som är med och bidrar till en ökad kundmedverkan inom resebranschen är 

möjligheten att ständigt vara uppkopplad till nätet via sin dator eller smartphone. För många 

är det en självklarhet att ha tillgång till den digitala världen dygnet runt. Det är alltså med 

andra ord väldigt lättillgängligt för en privatperson att gå in på en resebyrås hemsida för att 

göra en bokning. 
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I en artikel som är skriven av Destination (2013) så framkommer det att 62 % av de svenska 

resenärerna väljer att genomföra sin bokning själv online och att allt fler börjar använda 

resebyråernas digitala tjänster i takt med att dessa tjänster utvecklas på ett konsumentvänligt 

sätt. Petra Nyberg som jobbar på analysavdelningen på Arbetsförmedlingen förklarar i en 

intervju med Resebemanning (2017) att resebyråerna har varit strategiskt duktiga på att 

utnyttja och ta vara på möjligheterna som den teknologiska utvecklingen faktiskt möjliggör. I 

artikeln framkommer det att byråerna aktivt har arbetat med att rekrytera duktiga 

programmerare, analytiker, säljare och marknadsförare för att utnyttja och utveckla de nya 

plattformar som är ett resultat av dagens utvecklade teknologi. 

 

Den fysiska verksamheten hos en resebyrå har alltså förändrats som ett resultat av att många 

kunder idag kan stå för hela köpprocessen själv på företagens digitala plattformar. Att det 

fortfarande finns en efterfrågan för det fysiska mötet bekräftas i en intervju på ViaTT (2017) 

hemsida där de har intervjuat med Resias CEO Eva Moen. Hon berättar i intervjun att de har 

sett ett ökat intresse från framförallt yngre personer som vill besöka deras fysiska butik för att 

boka sin resa med hjälp av en reseförsäljare. Magnus Johansson som är centrumchef för 

Triangeln köpcentrum i Malmö bekräftar i en intervju med Vasakronan (2016) att han också 

tror att det finns en stark efterfrågan för det fysiska servicemötet för bland annat resebyråer 

trots att digitaliseringen växer sig allt större. 

 

Grönroos (2009) förklarar att begreppet produktivitet skiljer sig åt när det handlar om 

tillverkningsföretag och tjänsteföretag. Detta betonas även av Gummesson (2008) som menar 

att begreppet produktivitet inte kan tillämpas på samma sätt tjänste- respektive 

tillverkningsföretag. Det är det senare som denna uppsats kommer att koncentrera sig på. 

Vidare beskriver Grönroos (2009) att produktiviteten hos ett tjänsteföretag kännetecknas av 

att ett företag kan minska vissa kostnader genom att utveckla exempelvis digitala kanaler som 

tillåter kunderna att ta del av företagets tjänsteerbjudande på egen hand istället för att ta upp 

tid och resurser från företagens frontpersonal. Detta kan resultera i att produktiviteten och den 

upplevda kvaliteten försämras, då exempelvis kötider blir långa. Vidare menar han att 

internettjänster har bidragit till att företag i vissa fall kan dra ner på kostsamma och 

tidskrävande resurser, samtidigt som det finns möjligheter att öka servicekvaliteten för 

kunderna på andra plattformar. Han menar även att produktiviteten kan kopplas till företagets 

intäktseffektivitet som berör företagens intäkter. En mer genomgående beskrivning av 

begreppet produktivitet kommer i teorikapitlet. 
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Som tidigare nämnt så bokas ett stort antal av resorna via nätet idag och det är främst tack 

vare utvecklingen av det digitala servicelandskapet som har möjliggjort denna ökade 

kundmedverkan. Detta har lett till att de fysiska butikerna står inför utmaningen att inte bara 

behålla sina nuvarande kunder, utan också att locka nya kunder till deras fysiska butiker. Med 

detta som utgångspunkt så kommer kundens medverkande roll stå i centrum för detta arbete.  

 

1.2 Problemdiskussion 
Enligt Solomon, Bamossy, Askegaard och Hogg (2016) så är digitaliseringen en stark 

bidragande faktor till att kunderna har fått ett förändrat köpbeteende och framförallt en större 

roll i köpprocessen. Chaffey (2011) benämner att de digitala tjänsterna har egenskaper som 

de fysiska butikerna inte kan erbjuda. Bland annat så kan enskilda individer få tillgång till 

resebyråernas bokningstjänster när som helst under dygnet. Det betyder att kunderna inte är 

beroende av öppettider till skillnad från den fysiska butiken. De flesta privatpersoner äger 

idag en dator, surfplatta eller smartphone vilket gör det möjligt att ta del av resebyråernas 

tjänster i princip vart som helst. Vidare benämner författaren dessa fördelar som online value 

proposition.  

 

Idag har kunden blivit betydligt mer involverad och är aktivt medverkande i att vara med att 

producera och skapa produkter och tjänster. Kunden som medaktör beskriver Edvardsson 

(2005), där kunden är med och interagerar med frontpersonal, teknologi, andra kunder samt 

utför aktiviteter och handlingar. Wilson, Zeithaml, Bitner och Gremler (2016) menar på att 

kunden ofta är medveten om sin roll som medaktör men är motvillig eller inkapabel till att 

vara med och prestera. I kontext till detta förhåller sig Grönroos (2015) till att 

kundmedverkan omfattar kundens förmåga, det vill säga dess kunskaper och färdigheter i att 

kunna delta i aktiviteterna och agera som medaktör i tjänsterna. Parallellt menar Edvardsson 

(2005) att kundens roll som medaktör och dess förmåga att vara med kommer att påverka 

kvaliteten och resultatet för både kund och företag. Kunden och leverantören som 

samproducenter enligt Gummesson (2002) skapar grunden för servicetänkandets utveckling. 

Att resebyråer samproducerar och använder kunderna som aktiva medaktörer är något som 

företagen måste tänka på, då det i längden kommer att påverka verksamheten i antingen en 

positiv eller negativ riktning.  
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För resebyråer kan e-tjänster fylla andra syften än enbart bokning av resor. Wilson et al. 

(2016) beskriver att de digitala plattformarna kan användas av företag för att kommunicera 

deras värdeerbjudanden. Vidare framkommer det av författarna att dessa plattformar används 

av konsumenter för att skaffa sig information om en tjänst eller produkt. I samma bok har 

författarna beskrivit att en del kunder fattar sitt köpbeslut efter att ha gjort research på 

hemsidan vilket gör att kunderna kommer väl pålästa när de väl besöker resebyrån för att 

boka sin resa. Detta ställer då krav på att frontpersonalen är välutbildade och har bra koll på 

deras erbjudanden. Eftersom en stor del av resebyråernas kunder använder sig av de digitala 

tjänsterna så blir det en utmaning för byråerna att använda dessa plattformar för att göra 

kunderna medvetna om deras fysiska närvaro och möjligtvis locka dem till ett fysiskt besök.  

 

Kunden som förut endast var en slutkonsument har förändrats, Prahalad och Ramaswamy 

(2000) menar på att kunden konstant förändrar marknadens dynamik och har blivit ett forum 

där konsumenter spelar en aktiv roll för att skapa och konkurrera om värde. Att sätta kunden 

som medproducent i perspektiv till denna studie, kan konsumenter idag gå online och boka 

egna flygresor, biljetter, hotell, hyra bilar etc. Allting som behövs till resan kan numera 

ordnas av kunden själv. Dock finns det fortfarande delar av tjänsterna som kunden inte kan 

vara med att producera eller påverka. Parhalad och Ramaswamy (2000) framhåller att 

konsumenterna blir en ny kompetenskälla för bolagen då de kunskaper, färdigheter och vilja 

är funktioner som kunden tar med sig och som bidrar till kvalitetsutvecklingen. Är det som 

kund att ha förmågan och villighet att kunna integrera med personal, teknologi och vara med i 

de olika köp- och serviceprocesserna, något som i längden kommer gynna de olika 

resebyråerna eller kommer det rinna ut i sanden och tillföra en negativ påverkan för företaget. 

 

Att tillåta kunden att skapa sina egna specialanpassade paket för att kunna möta kundens 

efterfrågan är något som Laudon och Traver (2016) beskriver som kund- samproduktion, där 

användarna själva tänker ut och skapar produkten eller tjänsten i den virtuella miljön. 

Samtidigt förklarar Rytting (2006) kundmedverkan som en prestation av aktiviteter som är 

relaterade till produktion eller konstruktion av tjänster. Genom att erbjuda en tjänst där 

kunden kan skapa en mer unik och egen produkt eller tjänst har företagen tagit ett steg längre 

i processen att göra kunden till en aktiv medproducent. I samband med detta menar Laudon 

och Traver (2016) att kunden ofta är villig att betala mer för en sådan produkt eller tjänst 

istället för att köpa en traditionell färdigställd. Som vi nämnt så har den digitala 
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kundmedverkan lett till en stor förändring i resebyråbranschen då efterfrågan för de fysiska 

resebyråerna har sjunkit i takt med att den teknologiska utvecklingen ökat.  

 

Om företaget förser sina kunder med digitala resurser som resulterar i att de kan genomföra 

resebokningar utan att vara i kontakt med byrån menar Grönroos (2015) kan få en effekt på 

företagets verksamhet och styrning. Detta är något Wilson et al. (2016) och Dong, Evans och 

Zou (2008) bennämner som kundproduktion då kunden gör allting själv. Det framkommer 

även av Grönroos (2015) att ett företag framförallt ska ha två faktorer i tanke när det kommer 

till att utnyttja den växande kundmedverkan för att få ett positivt resultat. Det första är 

självbetjäningsmomentet, dvs. det måste finnas en klar fördel för kunderna att välja att 

genomföra hela bokningsprocessen på de digitala plattformarna istället för att ta sig till den 

fysiska resebyrån och interagera med frontpersonalen. Den andra aspekten som framgår av 

författaren är att utveckla och designa dessa digitala plattformar på ett lättförståeligt sätt, det 

måste vara lätt för kunderna att förstå sig på teknologin och genomföra bokningarna på egen 

hand. Om resebyråer lyckas verkställa dessa två faktorer på ett framgångsrikt sätt så flyttar de 

naturligt fokus från deras fysiska verksamhet till det digitala, vilket i sig blir en paradox, då 

flertalet resebyråer påtagligt vill behålla och förstärka sin fysiska närvaro. Så hur kan då 

resebyråer istället utnyttja digitaliseringen för att stärka de fysiska butikerna? 

 

Det finns tidigare studier som visar vad kunden och konsumenten har för roll inom 

charterbranschen samt hur digitaliseringen har påverkat marknadsföringen för resebranschen. 

Vi har inte hittat någon större forskning på just vårt undersökningsområde, däremot har vi 

funnit tre tidigare kandidatuppsatser som berör liknande områden. Den första uppsatsen som 

vi hittade är It takes two to tango som är skriven av Stenström och Strannelid (2016). Den 

andra uppsatsen heter Den digitala teknikens påverkan på resebranschen och dess 

marknadsföring av Flodin och Persson (2011). Den tredje och sista uppsatsen är Kunden 

arbetar för sitt eget bästa och är skriven av Agustesen, Gunnarsson och Olsson (2010).  

 

Till följd av detta ser vi ett forskningsgap för hur resebyråer som bedriver traditionella 

butiker aktivt arbetar för att utnyttja sina digitala plattformar och kundmedverkan för att få en 

positiv effekt på deras fysiska verksamhet. Detta är något vi finner väldigt intressant då det 

påtagligt fortfarande finns en efterfrågan för det fysiska servicemötet samtidigt som de 

digitala tjänsterna används allt mer vid bokningar av resor. Just detta undersökningsområde 

är inget som vi har funnit tidigare forskning på. 
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1.3 Problemformulering och syfte 

E-handel och digitalisering har vuxit sig väldigt stor, då många konsumenter idag köper, 

beställer och arbetar via internet och på företagens hemsidor. Denna utveckling har gjort att 

de fysiska butikerna kommer att behöva ändras för att vara så mycket i framkant som möjligt 

gällande den digitala utvecklingen och hur det berör resebyråerna. Vi som författare är 

väldigt intresserade av resor och reser ofta. Vi har även vuxit upp i en tid där digitaliseringen 

ständigt har varit närvarande och en naturlig del av vårt sätt att leva. För oss har resebolagens 

digitala kanaler varit ett självklart val för oss vid bokning av resor. Därav kom idén att 

undersöka hur resebyråerna arbetar för att stärka sin fysiska närvaro med tanke på 

utvecklingen av internet och digitaliseringen. På denna grund har följande syfte tagits fram: 

 

• Syftet med studien är att undersöka hur resebyråer som har fysisk butik kan utveckla 

kundens medverkan för att stärka sin verksamhet. 

 

1.4 Forskningsfrågor 
Nedan följer tre forskningsfrågor som kommer vara till hjälp under studien. Genom att svara 

på dessa tre frågeställningarna så kommer det att underlätta för oss att senare dra en slutsats 

på hela arbetet och ge svar på syftet. 

 

• Vilken roll har kunden utifrån resebyråernas perspektiv? 

• Hur kan resebyråer utveckla sina digitala plattformar för ökad kundmedverkan?  

• Vilka fördelar erbjuder den fysiska resebyrån för kunderna som de digitala tjänsterna 

inte kan? 

 

1.5 Avgränsningar och förklaringar 
• Denna uppsats kommer att fokusera på kundmedverkan utifrån företagets perspektiv, 

dvs. hur företaget ser kunden och hur de arbetar tillsammans. 

• Studien kommer heller inte specificera sig på en viss typ av resebyrå eller en viss typ 

av resor, utan vi kommer lägga fokus på hur de arbetar och inte på specifika 

erbjudande.  
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• Resebyråer finns i många olika länder, vi har därför valt att begränsa oss till resenärer 

som bedriver sin verksamhet i Sverige. Vi anser att det hade blivit för omständigt att 

undersöka resebyråer i flera länder med tanke på tidsaspekten för denna uppsats.  

 

Vi vill belysa betydelsen av “fysiska resebyråer”. Vi syftar då på de resebyråer som har en 

faktiskt fysisk butik där man som privatperson eller företag kan komma och besöka butiken 

för att få personlig service exempel i form av ett möte med en resesäljare. 
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2 Metod 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

I kapitlet om metod kommer vi presentera vilka metoder studien använder sig utav samt 

motivering till varför vi anser att dessa är lämpliga för just denna studie. 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

2.1 Kvalitativ forskningsmetod 
Bryman och Bell (2011) listar två stycken forskningsstrategier nämligen kvantitativ och 

kvalitativ forskning. Dessa strategier är enligt Starrin och Svensson (1994) grundpelarna för 

den samhälls- och beteendevetenskapliga forskningen som ständigt står i centrum för 

diskussioner och debatter. Eftersom vår datainsamling kommer att utgå från intervjuer och 

inte undersökningar eller experiment har vi i denna studie valt att utgå utifrån den kvalitativa 

forskningsstrategin.  

 

Bryman och Bell (2011) listar även den största skillnaden mellan kvalitativa och kvantitativa 

metoder vilket handlar om hur olika företeelser mäts, något som även Starrin och Svensson 

(1994) förespråkar. Detta är något som även kan styrkas av Grønmo (2006) som beskriver att 

data som huvudsakligen registreras i textform kallas för kvalitativ data. Den kvantitativa 

metoden enligt Trost (2010) är främst inriktad på mätning av siffror vid datainsamling medan 

den kvalitativa metoden ser man mer på det enskilda.  

 

Studiens syfte är att undersöka hur resebyråer kan jobba med och utveckla kundmedverkan i 

deras fysiska butiker men även en del i deras virtuella landskap. Vi vill inte ta reda på ifall 

det finns ett samband mellan flera olika företeelser som på förhand är definierade vilket 

tillhör en mer kvantitativ forskningsstrategi. Studien utgår ifrån företagets och ledningens 

perspektiv därav kändes det relevant att hämta empiri genom intervjuer med personer som 

besitter spetskompetens inom området för det enskilda företaget, Precis som Grønmo (2006) 

beskriver besitter kvalitativ metod data som främst framställs i form av text. Därav kom vi 

fram till att den kvalitativa metodansatsen med intervjupersoner är bäst anpassad för att 

besvara vår forskningsfråga. 
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2.2 Vetenskaplig ansats 
För att kunna anskaffa sig vetenskaplig kunskap krävs det användning av vetenskapliga 

metoder där Starrin, Svensson, Barbosa och Wahlberg (1994) upplyser att det finns två 

stycken, en allmän och en formell, Den formella metodtypen innefattar den induktiva och 

deduktiva metoden. Dessa två metoder kan i princip användas av alla forskare inom de flesta 

vetenskaper. Starrin et al. (1994) fortsätter beskriva att både den induktiva och deduktiva 

metoden ingår inom samma område, den formella metodtypen. 

 

Att se förhållandet mellan teori och praktik utifrån en induktiv synvinkel beskriver Bryman 

och Bell (2011) där teorin är resultatet av forskningsinsatserna, vilket innebär att som 

forskare drar slutsatser utifrån den insamlade data. Fortsatt att teorin ligger som grundpelare 

för studien, samt att resultaten sedan kopplas tillbaka till teorin som tillhör ett visst 

forskningsområde. Detta är något som även betonas av Grønmo (2006) som beskriver att 

induktiva ansatser lägger vikten vid tolkning och teoriuppbyggnad då det har som 

utgångspunkt att skapa en teoretisk förståelse utifrån det insamlade empiriska materialet.  

 

Det deduktiva synsättet framställer Bryman och Bell (2011) som det motsatta till den 

induktiva metoden vilket representerar den vanligaste tolkningen till hur förhållandet mellan 

teori och praktik ser ut. Även Grønmo (2006) framlägger den deduktiva metoden som en 

motsats, vidare framgår det att deduktiva ansatser lägger vikten vid problemformulering och 

teoritestning som går ut på att bevisa förutbestämda problemformuleringar eller hypoteser 

utifrån vilken teori som skall testas. Det som Grønmo (2006) påpekar stämmer överens med 

hur Bryman och Bell (2011) förklarar den deduktiva ansatsen, då forskaren har som 

utgångspunkt att leta relevanta teorier och utifrån det skapa hypoteser som sedan ska undergå 

en prövning. Samtidigt upplyser Starrin et al. (1994) att de olika analysprinciperna inom den 

kvalitativa och kvantitativa metoden skiljer sig huvudsakligen åt. Vidare menar författaren att 

det finns mycket som tyder på att kvalitativa analyser inte enbart handlar om induktion vilket 

han menar på händer allt för ofta, utan det handlar om en tredje metodansats, 

abduktion. Starrin et al. (1994) beskriver abduktion som en ständig och snabb växelverkan 

mellan observationer och idéer. Abduktion är enligt Patel och Davidson (2011) även ett sätt 

att i vetenskapligt arbete relatera empiri och teori och sägs vara en kombination av induktion 

och deduktion. Även Trost (2010) menar att abduktion kan ses som ett mellanting mellan 

induktion och deduktion vilket enligt författaren bygger på en viss form av erfarenhet. För att 
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förklara detta tar han upp uttalandet “Om det regnar så blir gräset vått” (Trost 2010 s.37). 

Detta är oftast fallet, såvida ingenting täcker gräset. Fortsatt tolkar han begreppet som en 

synonym till gissning eller det engelska “an educated guess”. 

 

Som beskrivs ovan finns det tydliga skillnader mellan en induktiv och deduktiv ansats och det 

är just synen på förhållandet mellan teori och praktik som talar för skillnader mellan de olika 

ansatserna. Det går inte att beskriva denna uppsats rent utifrån en induktiv metod. Tidigt i 

uppsatsen var vi väldigt deduktiva då vi redan kände till en del teorier samt att vi använde oss 

utav olika teoretiska begrepp och termer. Gällande resterande del av arbetet har vi varit öppna 

och utgått från induktiva intervjuer, som ligger till grund för det teoretiska kapitlet. 

Intervjuerna genomfördes innan det var bestämt vilka teorier som skulle tas med. Den 

insamlade data analyserades först och utifrån det bestämdes vilka teorier som skulle 

användas. Då studien bygger främst på tolkning av data och inte problemformulering eller 

hypotesprövning ansågs den induktiva ansatsen att vara det rätta synsättet för oss. Det tillåter 

oss att på ett effektivt och enkelt sätt se samband och analysera vår data med redan befintliga 

teorier. Det skulle även kunna sägas att vi har jobbat abduktivt då vi blandat de olika 

metoderna. Som tidigare nämnts började vi deduktivt därefter fortsatte vi i en mer induktiv 

riktning gällande insamlingen av empiri, teori och framställande av analyserna. Detta är något 

som Patel och Davidson (2011) ser som en risk inom ett abduktivt arbete. Eftersom vi 

tidigare har erfarenheter och kunskap om tidigare forskning, teorier och begrepp, faller det en 

risk enligt författarna att det väljs “omedvetet” studieområde baserat på tidigare erfarenheter 

och på så sätt utesluter alternativa tolkningar. 

 

2.3 Insamling av data 
När det kommer till insamling av data så finns det två typer av metoder beskriver Larsen 

(2009), nämligen informationsinsamling i form av primärdata samt sekundärdata. Vidare 

framhåller författaren att arbetet med att samla in data till sin uppsats eller forskning är en 

central och viktig fas för den fortsatta forskningen. Holme och Solvang (1997) påpekar att 

forskningsfrågan som ska besvaras bör ligga till grund för val av insamlingsmetod. Larsen 

(2009) menar även att data som samlas in utgör en fundamental del för analysen av 

forskningsfrågan och därmed möjliggör för oss som forskare att besvara våra frågeställningar.  
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2.4 Primärdata 
Larsen (2009) definierar primärdata som den data, eller information, som samlas in av 

forskarna med hjälp av olika metoder. Patel och Davidson (2011) menar att en intervju är en 

insamlingsteknik där forskaren träffar intervjupersonerna och ställer några väl utvalda frågor 

som ska bidra till att svara på forskningsfrågan. Detta möte kan enligt författarna ske fysisk 

eller via telekommunikation.  

 

Det har genomförts totalt sju stycken intervjuer, varav tre av dem var personliga, tre var via 

telefon och en av intervjuerna var på mail. Vi valde att utforma en intervjuguide där frågorna 

skulle ställas på ett sätt som har gjort att den intervjuade har kunnat svara fritt. Denna 

intervjuguide består av ämnesområden som vi vill att vår intervju ska handla om, detta är 

även något som bekräftas av Trost (2010) som menar att dessa ämnesområden bör listas upp 

av intervjuerna innan. En mer detaljerad beskrivning av vår intervjuguide kommer lite längre 

ner i arbetet. Frågorna har inte ställts i någon speciell ordning, utan vi har velat ha möjlighet 

att inflika följdfrågor under intervjuns gång. Patel och Davidson (2011) benämner detta som 

en semistrukturerad intervjuform som även kan liknas vid en diskussion eller samtal. Vidare 

förklarar författarna att det är viktigt att intervjuaren bör underlätta för att intervjupersonens 

svar och förklaringar följer en röd tråd som sedan kan användas och sättas i en konkret 

kontext. Något Ryen (2004) framhåller är att det är viktigt att använda sig utav samma frågor 

till de olika företagen just för att vi ska kunna jämföra de olika responserna som vi får som är 

baserat på samma stimulus. Vi har därför valt att ha samma grundfrågor till samtliga 

intervjupersoner för att vi just ska kunna jämföra de olika företagens syn och åsikter, däremot 

har intervjuerna tagit olika riktningar beroende på hur pratsamma de varit, samt om vi har 

haft några följdfrågor som oplanerat dykt upp under samtalens gång.  

 

Vi valde att ha en kvalitativ intervjumetod, något som Holme och Solvang (1997) beskriver 

som en teknik där intervjupersonens egna uppfattningar i mångt och mycket får styra i vilken 

riktning intervjun tar sig, något som de likställer med en vanlig konversation. Författarna 

menar att det även är styrkan med att välja en kvalitativ intervju. Patel och Davidson (2011) 

förstärker denna teori genom att de förklarar att den typen av intervju inte bygger på ett antal 

strukturerade frågor till punkt och pricka, utan de är ställda på ett sådant sätt som gör det 

möjligt för intervjupersonen att svara med egna ord helt och hållet. Vidare framkommer det 

från författarna att det därför är svårt för oss som intervjuare att på förhand lista 
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svarsalternativ till frågorna då svaren ska utgå från den svarandes uppfattning. Detta är även 

något som Silverman (2013) bekräftar då han menar att frågorna enbart ska fungera som 

riktlinjer för intervjun.  

 

Våra tre telefonintervjuer genomfördes på Universitetsbiblioteket i Kalmar vid tre olika 

tillfällen. Telefonintervjun med Resia genomfördes 19/4, Kilroy ringde vi upp 12/4 och Ving 

intervjuade vi den 9/4. Längden på intervjuerna varierade något då vissa var mer pratglada 

och kunniga än andra. Intervjuerna tog cirka 10–25 minuter att genomföra.  

 

Vi genomförde totalt 3 stycken personliga intervjuer. Intervjun med Ticket genomfördes 

11/5–2018 med Hanna Olsson, säljchef i Kalmar. Platsen fick vår intervjuperson välja själv 

då de skulle känna sig bekväma med att bli intervjuade, vilket även är något som Trost (2010) 

påpekar som en viktig faktor vid valet av intervjuplats. Vi genomförde därför intervjun på ett 

kontor i deras butik i Kalmar. Intervjun med Big Travel genomfördes också på deras kontor i 

butiken. Intervjun inträffade 15/5–2018 med Anna Bäckman, resebyråchef i Kalmar och 

Kristianstad. Den sista personliga intervjun ägde rum med Eva Forsberg, säljledare för Resia 

i Kalmar den 17/5–2018. Även denna intervju gjordes på kontoret där intervjupersonen 

jobbar. De personliga intervjuerna blev lite längre än telefonintervjuerna, de tog mellan 20–

35 minuter. 

 

För att säkerställa att vi fått med allt som sagts under intervjuernas gång så har vi valt att 

spela in samtliga intervjuer för att i efterhand kunna lyssna igenom vad som sagts grundligt. 

Detta möjliggjorde även för oss att analysera vad som sagt genom att lyssna på den 

respondents tonfall, något som Trost (2010) menar är en av fördelarna med att spela in 

intervjun. Detta gjordes vid både de fysiska och telefonintervjuerna. Ryen (2004) menar att 

detta tillvägagångssätt även möjliggör för oss att vara med närvarande vid intervjun, något 

som hade kunnat påverkas negativt om vi istället hade valt att anteckna vartenda ord 

samtidigt som vi genomför intervjun. Vid telefonintervjuerna sattes telefonens högtalare på 

samtidigt som vi spelade in vad som sades med en annan telefon. Vid de personliga 

intervjuerna så använde vi även inspelningsfunktionen på telefonen som placerades på bordet 

mellan oss och vår intervjuperson. Precis som författaren påpekar så har vi innan 

inspelningen fått intervjupersonernas godkännande att spela in samtalet, något som även 

Trost (2010) påpekar. Han menar att om intervjupersonen tackar nej till att bli inspelad så är 

detta något som måste accepteras, dock var detta inget som förekom. För att kunna analysera 
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intervjun än mer grundligt så har vi även transkriberat intervjuerna vilket innebär att vi har 

skrivit ner vad som sagts ordagrant i ett Word-dokument. Att transkribering skulle underlätta 

för att analysera vad som sagts under intervjun bekräftas av Thomsson (2010) som använt 

sina egna erfarenheter för att argumentera för just detta i sin bok.  

 

Vid alla våra intervjutillfällen så medverkade samtliga av gruppens medlemmar, dvs. två 

stycken intervjuare. Trost (2010) menar att detta kan vara en lagom stor konstellation av 

intervjuare då vi två kan hjälpa och komplettera varandra under intervjuns gång. Detta är en 

konstellation som passar oss då vi båda har lika lite erfarenheter av att intervjua.  

 

2.4.1 Urval 
Det förklaras av Repstad (2007) att det är viktigt att hitta intervjupersoner som sitter på sådan 

information som är relevanta för frågeställningarna som skall besvaras. Holme och Solvang 

(1997) styrker denna teori när de i sin bok beskriver att intervjuinnehållet blir betydligt rikare 

om personer med rätt kunskaper intervjuas. Författarna förklarar att om intervjupersoner ej 

besitter de aktuella kunskaperna om det undersökta området så blir den insamlade data 

oanvändbar. Vidare framkommer det att sökandet på lämpliga intervjupersoner måste ske 

systematiskt där fokus ska ligga på personernas relevans i förhållande till 

undersökningsområdet. 

 

För att hitta lämpliga intervjupersoner började vi med att lista upp alla svenska resebyråer 

som fortfarande driver en fysisk butik och som skulle kunna vara lämpliga för vår uppsats. Vi 

uteslöt sådana resebyråer som enbart erbjuder digitala tjänster då fokus i denna uppsats ligger 

på den fysiska verksamheten hos resebyråer. Sedan kontaktade vi respektive företags 

marknadschef för att fråga om de var villiga att ställa upp på en intervju. Vi ansåg att 

marknadscheferna var mest lämpliga att kontakta först, då de med största sannolikhet besitter 

djupast kunskap om både företag och dess verksamhet. I de flesta fall så har de även varit 

direkt delaktiga i att ta beslut om hur företagen ska bedrivas, vilket vi ansåg vara ett kriterium 

för att få ut så mycket som möjligt av våra intervjuer. Vissa marknadschefer vidarebefordrade 

oss till andra lämpliga personer inom företaget som vi sedan kontaktade.  
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Intervjupersoner: 

• Claes Pellvik, Marknadschef - Ving (Telefonintervju, 2018-04-09) 

 

• Johan Edsler, Försäljningschef - Lion Alpin (Mailintervju, 2018-04-17)  

 

• Sara Pontander, E-commerce manager - Kilroy (Telefonintervju, 2018-04-18) 

 

• Ingela Schönning, Kommunikationschef - Resia (Telefonintervju, 2018-04-19) 

 

• Hanna Olsson, Säljchef - Ticket, Kalmar (Personlig intervju, 2018-05-11)  

 

• Anna Bäckman, Resebyråchef - Big Travel & Resecity, Kalmar och Kristianstad 

(Personlig intervju, 2018-05-15)  

 

• Eva Forsberg, Säljledare - Resia, Kalmar (Personlig intervju, 2018-05-17) 

 

2.5 Operationalisering och intervjuguide 
I kvalitativa intervjuer finns inga färdiga formulerade frågor som ska följas till punkt och 

pricka, istället ska man låta den intervjuade personen ha ordet och låta denne styra intervjun 

förklarar Trost (2010). Författaren menar själv på att det ska göras en lista över frågeområden 

som bestäms rätteligen utifrån studiens syfte. Nedan visas exempel på vår intervjuguide som 

var till hjälp i våra intervjuer för att hålla en ordning på de olika diskussionsområdena. 

Frågorna som vi tog fram var formulerade på ett sådant sätt som gör det möjligt för våra 

intervjupersoner att öppet svara utifrån deras egna uppfattningar och kunskaper. Genom att 

göra detta kunde den intervjuades svar kunde jämföras och dra kopplingar till våra 

forskningsfrågor som sedan hjälpte oss att ge svar på studiens syfte. 
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Tabell 1. Intervjuguide med exempel på intervjufrågor i förhållande till forskningsfrågorna. 

Forskningsfråga Intervjutema Exempel på fråga 

Vilken roll har kunden utifrån 
resebyråernas perspektiv? 

·      - Kundroll ·      - Hur ser ni på kunden och vilken 
roll har/spelar kunden utifrån ert 
företagsperspektiv? 

Hur kan resebyråer utveckla 
sina digitala plattformar för 
ökad kundmedverkan? 

·      - Digitalisering 
·      - Servicescape 
·      - Utveckling 

·      - På vilket sätt kan ni utnyttja den 
digitala kundmedverkan för att 
stärka era butiker? 

·      - Försöker ni på något sätt utveckla 
era butiker med exempelvis inslag 
av teknik eller digitala medel för att 
öka medverkan? 

·      - Hur tror ni den digitala 
utvecklingen kommer att påverka er 
fysiska verksamhet? 
  

Vilka fördelar erbjuder den 
fysiska resebyrån för 
kunderna som de digitala 
tjänsterna inte kan? 

·      - Kundmedverkan 
·      - Produktivitet 
-      - Servicescape 

·      - Hur arbetar ni med den fysiska 
kundmedverkan för att stärka de 
fysiska butikerna? 

·      - Arbetar ni på ett strategiskt sätt för 
att påverka er produktivitet på ett 
positivt sätt? 
 - Vilka fördelar finns med att boka i 
butik? 

dv 
 

 

 

2.6 Sekundärdata 
Sekundärdata beskrivs av Larsen (2009) som en insamling av information av sådant material 

som det redan gjorts undersökningar om. Denna typ av data kan finnas publicerade i 

avhandlingar, rapporter och böcker. Författaren menar även att sekundärdata är viktig att 

samla in trots att ens undersökning baseras på primärdata, då sekundärdata kan bestå av 

tidigare vetenskapliga artiklar och forskning. Dahmström (2011) styrker detta genom att 

förklara att sekundärdata kan användas som ett komplement till primärdata. För att finna 
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relevanta böcker så har vi först och främst vänt oss till Kalmar Universitetsbiblioteks databas. 

Det har också genomförts en del sökningar på nätet efter e-böcker. Valen av vilka böcker som 

har använts till denna uppsats har därför till viss del påverkats av tillgängligheten av böckerna 

på biblioteket.  

 

För att skapa oss en bredare bild över hur situationen ser ut idag, hur det har sett ut de senaste 

åren samt vilka framtidsprognoser det finns inom branschen så ansåg vi att nätbaserade 

branschspecifika facktidningar var lämpliga källor för att samla in sekundärdata. Dessa 

artiklar är skrivna av folk som arbetar inom resebyråbranschen eller så innehåller artiklarna 

intervjuer med folk inom branschen. Skärvad och Lundahl (2016) anser att just facktidningar 

är bra att använda för att samla in generell information om sitt företag eller bransch som ens 

uppsats ämnar att undersöka.  

 

2.7 Vetenskaplig kvalitet 

2.7.1 Reliabilitet 
Kortfattat beskriver Grønmo (2006) reliabilitet något som hänför sig till hur pålitlig den 

insamlade data verkligen är, och om den insamlade data är pålitlig kommer reliabiliteten bli 

hög. Författaren fortsätter att förklara att en hög reliabilitet innebär att det insamlade 

datamaterialet skiljer sig åt i mycket liten grad. LeCompte och Preissle (1993) hänvisar 

reliabilitet till vilken utsträckning studien kan replikeras/upprepas och det förutsätter att en 

forskare som använder sig utav samma metoder kan nå samma resultat som tidigare studier. 

Vidare hävdar författarna att kunna göra anspråk på reliabilitet inom kvalitativ forskning 

kompliceras ytterligare av data och processens natur. Andersen, Liungman, och Mårtensson 

(1994) framhäver även en förutsättning för att en forskning ska kunna förklara faktiska 

förhållanden så måste primärdata vara pålitlig, att man kommer fram till nästan samma 

resultat varje gång man studerar samma fenomen, fast på olika sätt.  

 

För att kunna göra studien så pålitlig som möjligt är det viktigt att allt insamlat material från 

teorier är snarlika för att kunna stärka dess trovärdighet. Därav har vi valt att använda oss av 

olika litteraturer som styrker liknande fakta från olika författare. Att få liknande svar från 

våra intervjupersoner kan vara svårt för att få en hög pålitlighet. För att få en så jämn studie 

som möjligt har vi använt oss utav samma intervjuguide till varje intervjuperson för att få 

högre trovärdighet som möjligt. Att forskare senare ska kunna återskapa vår studie kommer 
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det tilläggas en bilaga med intervjuguiden samt vilka personer vi har intervjuat. Fast precis 

som LeCompte och Preissle (1993) säger, inom kvalitativ forskning är det svårt att få en hög 

reliabilitet på grund av intervjuprocessens natur och data som samlas in. Eftersom alla de 

intervjuade personerna jobbar för olika företag och har olika syn på olika ämnen vilket gör 

det svårt att få ett tillförlitligt svar som gäller i helhet. 

 

Gällande reliabilitet delar LeCompte och Goetz (1982) in den i två delar, den externa och den 

interna reliabiliteten. Enligt författarna står den externa reliabiliteten för den utsträckning i 

vilken en studie kan replikeras och upptäcka samma företeelser eller kunna skapa samma 

konstruktioner genom samma eller liknande förhållanden. Dock menar de på att inom 

kvalitativ forskning är detta ett kriterium som är svårt att uppfylla. Detta är pga. att det är 

omöjligt att stoppa en social miljö och de sociala betingelserna förklarar författarna. För att 

forskare lättare ska kunna replikera studien har vi fått tillåtelse att skriva ut namn och 

jobbposition på de intervjupersoner vi har använt oss av samt vilket företag de arbetar åt. 

 

Den interna reliabiliteten framställs av LeCompte och Preissle (1993) som ett synsätt som 

främst fokuserar på om och hur flertalet observatörer eller forskare kommer överens om det 

som händer. Detta är enligt författarna något som är kritiskt när forskare använder sig utav 

kvalitativa tekniker för att studera ett problem. Då denna studie har sin metod inom det 

kvalitativa kommer vi som är författare att diskutera och analysera det material som samlats 

in och gemensamt komma överens vad det egentligen betyder. Att det är vi som författare 

som analyserar och diskuterar sätter oss i en viktig position för att resultatet ska blir bra. 

 

2.7.2 Validitet 
Holme och Solvang (1997) tar upp skillnaden mellan validitet och reliabilitet. Författarna 

beskriver att reliabilitet bestäms beroende på hur mätningar utförs och hur noggranna 

forskarna är vid bearbetning av informationen. Medans validiteten är beroende på vad vi 

mäter och om det är förklarat i forskningens frågeställningar. Även begreppet validitet delar 

LeCompte och Goetz (1982) in i en extern och en intern del. Tillsammans förklarar 

författarna att i den interna validiteten inom kvalitativ forskning måste de teoretiska ramarna 

ligga i enlighet med forskarens observationer. I denna studie har vi utefter det insamlade 

materialet tagit fram relevanta teorier som har relation med vårt material, detta är något vi ser 

som en styrka i arbetet. Då även LeCompte och Goetz (1982) menar på att den interna 
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validiteten har en tendens att bli en styrka i kvalitativa studier genom de långvariga 

relationerna, vilket vi kan förhålla oss till då vi har haft kontakt med våra intervjupersoner 

även efter våra möten för att få svar på eventuella frågor som kommit upp efterhand. 

 

Bryman och Bell (2011) och LeCompte och Goetz (1982) förhåller den externa validiteten till 

vilken utsträckning resultaten kan generaliseras till andra sociala miljöer. Fortsatt menar 

författarna att den externa validiteten kan innebära svårigheter för kvalitativ forskning då det 

oftast använder fallstudier och begränsade urval. Detta är ett problem som tillförs av denna 

studie, då vi endast har ett begränsat antal intervjuer. Dock besitter de personer vi har 

intervjuat med spetskompetens inom respektive företag som de representerar. 

 

2.8 Forskningsprocessen 
Idén till vår uppsats uppkom när vi läste om att TUI bestämde sig för att lägga ner sin sista 

verksamma fysiska butik i Sverige. Detta ledde till en nyfikenhet om hur de fysiska 

resebyråerna ska hållas sig vid liv med tanke på den växande digitaliseringen. Av egna 

erfarenheter så är resebyråernas digitala plattformar ett självklart val för många vid bokning 

av resor.  

 

Att skriva om resebranschen var för oss ingen självklarhet eftersom vi båda studerar 

Detaljhandel och Service Management, utan det var ett beslut som vi tog efter att ha 

diskuterat med vår handledare. Det vi kom fram till var att många av våra teorier och 

undersökningsområden var så pass lika våra gamla kurser att det inte var någon större 

problematik med att undersöka resebranschen. Vi var i den här processen deduktiva, vilket är 

naturlig. Eftersom vi i vårt företagsekonomiska program har läst kurser inom både 

marknadsföring, service management, e-handel, tjänstelogik och värdeskapande så var 

undersökningsområdet fortfarande väldigt relevant.  

 

Efter att ha fastlagt syfte och forskningsfrågor bestämde vi oss för att göra en kvalitativ 

studie, så vårt empiriska material består av intervjuer med 7 st. personer som jobbar på 

resebyråer. Vi valde att göra en intervjuguide till intervjuerna och ansträngde oss väldigt för 

att vara induktiva då det inte skulle vara allt för uppstyrd med enbart färdigställda frågor. För 

att få ett djupare samtal som förhoppningsvis resulterar i ett rikare material så kände vi att en 

intervjuguide var det perfekta valet. Att sedan kunna analysera vad som sagt under 
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intervjuerna så var det till stor del upp till oss som intervjuare att tolka och dra slutsatser över 

vad som kommit fram under samtalen, vilket är en viktigt och central del av uppsatsen. Med 

andra ord så har vi som författare och våra tolkningar utgjort en viktig del för resultatet. Hela 

arbetet präglas av tolkning av det empiriska materialet men centralt är det vi författarna som 

är det största verktyget, då det är vi som personer som gör tolkningarna och analyserna. 

Eftersom det inte heller finns några kvantitativa inslag av siffror som konkret kan visa på ett 

resultat spelar vi som författare till uppsatsen en viktig roll. 

 

Sedan började arbetet med att hitta lämpliga teorier för att hjälpa oss att besvara våra 

frågeställningar och syfte. Våra egna kunskaper och erfarenheter efter våra kurser kom till 

användning då vi kunde finna relevanta teorier som kunde kopplas till vår insamlade empiri. 

Några teoretiska referensramar hittades innan insamlingen av det empiriska materialet, 

däremot reviderades dessa referensramar efter våra intervjuer. Dessa ändringar var 

nödvändiga för oss då det gjorde det möjligt för oss att analysera och dra slutsatser.  

 

I analysdelen så valde vi att skriva ihop det empiriska materialet tillsammans med våra valda 

teorier för att på ett objektivt kunna analysera. Det empiriska materialet ansåg vi skulle styra 

denna del för att sedan dra kopplingar till teorierna för att kunna se samband. 

 

2.9 Etik 
Bryman och Bell (2014) menar att innan en deltagare godkänner eller nekar till att ställa upp 

på en intervju så måste forskarna informera vad undersökningen går ut på. Bell, Waters och 

Nilsson (2016) bekräftar att ett godkännande från intervjupersonerna är ett måste, samt att en 

grundlig förklaring och beskrivning av forskningsprojektet måste delges. Vår insamlade 

primärdata består enbart av intervjuer vilket medför att vi som forskare är ansvariga för att 

följa vissa etiska regler. I samband med att vi kontaktade respektive företag personligen, via 

telefon och mail så presenterade vi oss själva samt vilket lärosäte vi studerar vid. Detta 

följdes upp av att vi beskrev varför vi kontaktade just dem, följt av en grundlig beskrivning 

av vad vår uppsats handlar om. 
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2.10 Metodkritik 
Vid insamling av primärdata så har vår metod bestått av sju stycken intervjuer med personer 

inom resebyråbranschen. Larsen (2009) menar att en av de största nackdelarna när det 

kommer till kvalitativa intervjuer är att intervjupersonen kan svara oärligt. Författaren menar 

att svaren från informanten kan justeras efter vad denne tror att intervjuaren vill höra eller att 

svaren blir påhittade då den intervjuade besitter en brist på information eller kunskap. För oss 

som forskare är det viktigt att ha med detta i bakhuvudet vid såväl val av intervjupersoner 

men också när det kommer till analys av det insamlade materialet.  

 

Repstad (2007) menar att om en intervju genomförs med personer som forskaren har en 

personlig koppling till så kan det leda till att forskarens plikt som neutral förändras till det 

mer personliga, vilket kan påverka analysen av data. Detta är något som vi har varit väl 

medvetna om och har därför undvikit att intervjua personer i vår vänskapskrets.  

 

En av våra intervjuer genomfördes på mail på företagets begäran, vilket resulterade i att vi 

som forskare inte kunde föra en dialog och inflika eventuella följdfrågor, något som vi har 

kunnat göra med de andra företagen som vi har intervjuat. Genom att enbart få svar via mejl 

gör att vi fått svar gällande det aktuella forskningsområdet men däremot har vi inte fått någon 

djupare diskussion. Vi intervjuade tre av företagen via telefon då vi som forskare inte hade 

möjlighet att ta oss upp till deras huvudkontor för ett personligt möte. Det är alltid en liten 

nackdel att inte kunna talas vid ansikte mot ansikte menar Gray (2014) då samtalen inte alltid 

blir lika djupa och att vi som intervjuare inte kan avläsa kroppsspråket. Vi är väl införstådda 

med att dessa intervjuformer inte är de mest optimala och att resultatet av intervjuerna hade 

kunnat bli mycket djupare och rikare om vi hade fått till ett personligt möte.  

 

För att finna relevanta teorier och information så har vi till största delen använt oss böcker 

som funnits tillgängliga på universitetsbiblioteket i Kalmar. Böckerna som blivit använda till 

denna uppsats har helt och hållet utgått från bibliotekets utbud. Vi har alltså inte köpt in eller 

lånat andra relevanta böcker som finns tillgängliga på andra ställen. Det är möjligt att andra 

relevanta böcker av andra forskare och författare hade kunnat komma till användning men vi 

gjorde bedömningen att det trots allt fanns tillräckligt med litteratur för att skriva denna 

uppsats. 
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Vid val av de vetenskapliga artiklarna så bedömde vi dessa utifrån vilka artikelförfattarna var. 

Välkända forskare och författare var ett kriterium på om artikeln skulle användas eller ej. 

Någon djupare jämförelse med liknande artiklar för att styrka innehållets trovärdighet har inte 

gjorts i någon större bemärkelse.  
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3 Teori 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

I detta kapitel presenteras de teoretiska referenserna som vi anser vara mest relevanta och 

centrala för denna studie. Teorierna klargörs i mer djupgående förståelse och i ordningsföljd 

för relevansen. Kapitlet är uppdelat i fyra huvudteorier; Kundmedverkan vilket är den 

fundamentala pelaren i uppsatsen. Utveckling av teknologi kommer ge förståelse för hur den 

digitala marknaden har utvecklats. Servicescape och Produktivitet ger inblick för läsaren 

dels vad begreppen innebär samt hur de påverkar och kan återkopplas till Kundmedverkan. 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

3.1 Kundmedverkan 
 

Kunddeltagande beskriver Normann (2000) som ett gammalt begrepp och hänvisar till 

Toffler (1980) som använder sig av termen “prosumer” för att tyda innebörden av den ökande 

integrationen mellan produktionens och konsumtionens funktioner. 

 

Kunden som medaktör är ett begrepp som beskrivs av Edvardsson (2005), där kunden är med 

och integrerar med frontpersonal, teknologi och andra kunder samt är med och utför 

aktiviteter och handlingar. Parallellt beskriver Grönroos (1998) kundmedverkan där kunden 

på ett eller annat sätt medverkar i produktionsprocessen samtidigt som tjänsten konsumeras. 

Rytting (2006) förklarar att kunden är en aktiv medaktör vid tillkomsten av flera olika inslag 

och kunden är en medproducent som är närvarande i tjänsteprocessen som skapar, formar och 

påverkar. Även Bruhn och Georgi (2006) påpekar att kunden tar en aktiv roll i 

serviceproduktionen när de agerar som medproducenter och förvärvar de mest centrala 

delarna i serviceprocessen. Vidare menar Gummesson (2002) det är förhållandet mellan 

leverantör och kund som samproducenter och det är den samproduktionen som bildar 

grunden för hela servicetänkandets utveckling. Samtidigt framhåller Wilson et al. (2016) att 

kunden ofta är medveten om sin roll som medaktör men är motvillig eller inkapabel till att 

vara med och prestera. I kontext till detta menar Grönroos (2015) att kundmedverkan 

omfattar kundens förmåga, det vill säga dess kunskaper och färdigheter i att kunna delta i 

aktiviteterna och agera som medaktör i tjänsterna. Författaren fortsätter med att poängtera att 

kunder som deltar som medproducenter måste ha kapacitet till att påverka både processens 

resultat samt egna och medkonsumenters upplevda kvalitet eftersom kundmedverkan som 
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författaren beskriver, betonar skicklighet, kunskap och kundens intresse. Samtidigt förhåller 

sig Grönroos (2015) till att det är viktigt att företagen leder kunden genom deras processer för 

att minska risken för misstag från kunden genom brist på motivation eller kunskap. Samtidigt 

menar Echeverri och Edvardsson (2012) att många företag utformar för svåra aktiviteter som 

ställer för höga krav på kunden och det som kunden inte klarar av kommer heller inte skapa 

kundvärde. Vidare framgår det av författarna att lyssna, förstå kundens behov, värderingar 

och beteende är centralt men att ta med kunden i tjänsteutvecklingen är ingen garanti för 

framgång. 

 

Begreppet “customer participation” (kundmedverkan) har enligt Dong, Sivakumar, Evans och 

Zou (2015) skapat mindre förvirring i förhållande till andra begrepp. Parallellt betonar Vargo 

och Lusch (2016) att begreppet fångar kärnan av kundens involvering i skapandet av 

kärntjänsten. Dong och Sivakumar (2017) poängterar även att begreppet har förmågan att 

skildra på både passiv och aktiv medverkan. Vidare framhåller Pine och Gilmore (1998) två 

synsätt på upplevelser, där den första förhåller sig till kundmedverkan som i sig fördelas i två 

sidor vilket är passiv medverkan respektive aktiv medverkan. Fortsatt framgår det av 

författarna att i passiv medverkan deltar kunden inte överhuvudtaget medans på andra sidan i 

den aktiva medverkan spelar kunden en nyckelroll för skapandet av prestanda eller en 

händelse som utgör upplevelsen. 

 

Prahalad och Ramaswamy (2000) förespråkar samordnad kundkompetens som en 

konkurrensstrategi. Författarna menar på att kunden inte längre kan ses som passiv åskådare 

utan har idag blivit aktiva medproducenter, de aktivt producerar värde tillsammans med 

tjänsteleverantören, därav blir deras personliga behov bättre betjänade och tillfredsställelsen 

höjs. Fortsatt förklarar Dong, Evans och Zou (2008) att tidigare studier som gjort delar in 

kundmedverkan och dess roll i tre olika “strömmar”. Det framgår från författarna att den 

första strömmen innehåller studier om varför kunder borde vara engagerade i 

tillhandahållandet av tjänster, detta främst ur ett företagsperspektiv. Enligt författarna är detta 

främst till för de ekonomiska fördelarna då kunden ersätter personalen i vissa delar av arbetet. 

Den andra strömmen som listat utifrån artikeln fokuserar på att hantera kunden som 

deltidsanställd och använda sig utav traditionella modeller för att hantera kunder som 

medarbetare. Vidare tillför Claycomb, Lengnick-Hall och Inks (2001) idén att desto mer 

kunder deltar i tillhandahållandet av tjänster kommer organisatorisk socialisering avsevärt att 

öka vilket leder till bättre uppfattad kvalitet och ökad kundtillfredsställelse. Den tredje och 
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sista strömmen som listas av Dong, Evans och Zou (2008) rör frågan om kundens motivation 

till att vara med och medproducera en tjänst. Vidare hittade Meuter, Bitner, Ostrom och 

Brown (2005) nyckelfaktorer som påverkar självbetjäningstekonologi; rollklarhet, motivation 

och förmåga. Dessa är enligt författarna nyckelmedlare mellan innovationsegenenskaper och 

sannolikheten för kundens försök att delta. Fortsatt förhåller sig Echeverri och Edvardsson 

(2012) lite åt en annan synvinkel då de ifrågasätter det traditionella synsättet att 

kundinvolvering i tjänsteföretag och att nya tjänster alltid ska anpassa sig till kunden och att 

kunden alltid har rätt. Författarna menar på att det är naivt att endast se på det sättet, de 

påtalar att det handlar om mer djupgående kunskap i kundens vardag och deras verkliga 

problem, “men främst att ha ett genuint intresse för sina kunder - en passion! s.403”. 

(Echeverri & Edvardsson 2012)  

 

Författarna Wilson et al. (2012) samt Bitner, Faranda, Hubbert och Zeithmal (1997) delar upp 

kundens medverkan i tre olika nivåer; låg, medel och hög beroende på service och hur 

mycket som är nödvändigt att kunden själv utför. Bitner et al. (1997) klargör att ibland är det 

endast kundens fysiska närvaro som krävs då företagets anställda gör allt jobb, detta infaller 

då under första nivån låg-medverkan. Detta ligger i linje med vad Rytting (2006) benämner 

som stödjande medverkan då kunden inte är i kontakt med personal eller med det 

tjänstesystem som erbjuds. Andra nivån, medel-medverkan förklaras av Bitner et al. (1997) 

då det ibland krävs konsumentinsatser för att skapa tjänsten. Vidare framhåller Wilson et al. 

(2012) att det tillkommer tillfällen där kunden är inblandad i medskapandet av tjänsten, när 

detta är fallet skapas en hög nivå av kundmedverkan. För tjänster som kräver hög nivå av 

medverkan har kunderna väsentliga produktionsroller som är essentiella för resultatet skriver 

Bitner et al. (1997).  

 

3.1.1 Kundens roll 
Det finns olika sätt för en kund att delta, Normann (2000) refererar till en äldre modell som är 

framtagen av Langeard, Bateson, Lovelock och Eigler (1981); Chase (1978); Lovelock och 

Young (1979) där de delar in kundens deltagande i tre kategorier; ”fysiskt”, ”intellektuellt” 

och ”emotionellt” deltagande. Fortsatt framgår det från litteraturen exempel på hur kunden i 

självbetjäningsbutiker träder in istället för de anställda gällande utförandet av vissa fysiska 

och intellektuella handlingar och funktioner. Även ifall det fysiska och intellektuella 

deltagandet är de mest uppenbara formerna som tillkommer vid kundmedverkan menar 
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författarna att det emotionella deltagandet ibland är minst lika viktigt. Vidare framgår det från 

Normann (2000) att de har utifrån studie funnit kundens förmåga att vara emotionellt 

involverad gör skillnad mellan misslyckande och framgång. 

 

Wilson et al. (2016) presenterar tre stycken roller som kunden kan ingå beroende på vilken 

nivå av medverkan som i föregående kapitel beskrivits. De tre rollerna som författarna tar 

upp är; (1)Kund som produktiv resurs, (2)Kund som bidragsgivare till kvalitet, 

tillfredsställelse och värde, (3)Kund som konkurrent.  

 

(1) Bowen (1986); Mills och Morris (1986); Mills, Chase och Margulies (1983) menar att 

länge har forskare get förslag till organisationer att se kunden som deltidsanställd. Parallellt 

påtalar Mills, Chase och Margulies (1983) att den uppfattning kan utöka 

serviceorganisationens gränser för att på så sätt inkorporera kunden som tillfälliga deltagare. 

De påtalar även att kunder som bidrar med insatser precis som anställda påverkar 

produktiviteten hos ett företag, både kvantiteten samt kvaliteten, vilket i sig resulterar i en 

förändrad helhetskvalitet. Eftersom kundens deltagande ger rum för antal frågor för 

organisationer samt att de kan påverka kvalitet och kvantitet menar Wilson et al. (2016) att 

isolera leveranssystemet från kunden så mycket som möjligt för att öka chanserna att 

systemen nå sin högsta effektivitet. Detta kan även styrkas av Grönroos (2015) som tagits 

upp i tidigare stycke att det är viktigt för företaget att leda kunden för att minska riskerna som 

kan uppstå.  

 

(2) Den andra rollen kunden kan ta sig an enligt Wilson et al. (2016) är som bidragsgivare till 

sin egen tillfredsställelse och kvalitet. Författarna framhåller att kunder vanligtvis inte bryr 

sig ifall företagets produktivitet ökar mer huruvida deras behov blir uppfyllda vilket kan 

uppnås genom effektivt deltagande från kunden. Vidare från litteraturen framgår det att 

forskning tyder på kunder blir mer nöjda ifall de tror de har gjort sitt jobb effektivt i 

serviceinteraktionen.  

 

(3) Tredje och sista rollen som tas upp av Wilson et al. (2016) är kundens förmåga att spela 

som konkurrent, ifall kunden kan vara medproducent och agera som “deltidsanställd” och 

utföra tjänster på egen hand är kunden på ett sätt även en konkurrent. På den traditionella 

marknaden hade företagen mer makt och tillgång till mer information detta gjorde att 

företagen kunden sätta kraven och priserna menar Prahalad och Ramaswamy (2000). 
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Författarna framställer även ett maktskifte tack vare internet som idag ger kunderna tillgång 

till i princip lika mycket information som säljarna, detta i sig ger kunden mer makt och kan 

ställa högre krav på de anställda samt ger rum för mer förhandlingar från kundens sida 

gentemot företaget. 

 

Det framhålls två tillvägagångssätt av Lush, Brown och Brunswick (1992), “internal- and 

external exchange”. “Internal exchange” kan vara enligt författarna en bilägare som behöver 

service på bilen men kan göra allting själv utan kontakt med serviceföretag. Medans “external 

exchange” då ber kunden någon annan att utföra jobbet istället, detta menar författarna är ett 

vanligt dilemma för konsumenter. 

 

3.1.2 Självbetjäning 
Meuter, Ostrom, Roundtree och Bitner (2000) menar på att självbetjäning och teknologier 

ständigt ökar och ändrar sättet kunder interagerar med organisationer för att skapa 

serviceresultat. Normann (2000) hänvisar till Zeleny (1978) som redan i slutet av 70-talet såg 

att ökad självbetjäning som den enda utväg för att på något sätt hålla kvar arbetskraftintensiva 

tjänster. Samtidigt förklaras självbetjäning av Echeverri och Edvardsson (2012) om en 

servicesituation som även utmärks av interaktivitet mellan personer men kunden interagerar 

fortfarande med ett system, en maskin eller annan utrustning eller teknologi. I samma spår 

förklarar Wilson et al. (2016) begreppet SSTs (self-service technologies) tjänster som 

produceras av kunden utan någon som helst interaktion eller involvering tillsammans med 

organisationens anställda. Parallellt framkommer det av Echeverri och Edvardsson (2012) att 

integrationen med teknologi skiljer sig enormt från det traditionella servicemötet då 

servicemötet sker bortom serviceföretaget samt att i en samhällsutveckling som främst drivs 

av teknologiska vinningar menar författarna att det finns tusentals skäl att återgå till kund- 

och brukarperspektivet. 

 

Både Wilson et al. (2016) och Dong, Evans och Zou (2008) hänvisar Meuter och Bitner 

(1998) som delar in serviceproduktion i tre delar; ”kundproduktion”, ”gemensam produktion” 

och ”fast produktion”. Litteraturen visar på att i den första delen ”kundproduktion” gör 

kunden allting själv, ”gemensam produktion” är en blandning av självbetjäning och att de 

anställda eller företaget gör allt arbete. Vid ”fast produktion” gör företaget eller de anställda 

allting så att kunden ska slippa utföra något arbete. Vidare framgår det genom att dela in 

produktionen i dessa tre delar visar på hur en och samma service kan levereras på flera olika 
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sätt. Parhalad (2004) samt Vargo och Lusch (2004) framhåller att kundens roll har utvecklats 

från självbetjänings vid fast produktionsplattform av kundupplevelse till samproduktion och 

samdesign av servicen. Samtidigt framhåller Normann och Ramirez (1993) att företag skapar 

värde genom att tillåta kunderna utföra egna värdeskapande aktiviteter, vilket faller inom 

ramen för den gemensamma produktionen. 

 

Det är viktigt att självbetjäningstjänster inte är för komplicerade och att det fungerar som de 

ska menar Grönroos (2015), då det inte bara påverkar produktiviteten men även tjänstens 

upplevda kvalitet. Vidare framgår det av litteraturen, för att SSTs ska fungera måste kunderna 

acceptera självbetjänings krav och ser det som en kvalitetshöjande tjänst. Författaren 

fortsätter med förklaring att självbetjäning inte endast görs för interna fördelar eftersom 

kunden måste kunna se fördelarna med att utföra tjänsten själv, ifall detta inte är fallet 

kommer den upplevda kvaliteten att lida. När företag introducerar nya SSTs kommer de 

troligtvis enligt Curran och Meuter (2005) behöva hantera en del risker under tiden kunderna 

lär sig hur de använder dem för att sedan kunna uppskatta dess fördelar. Parallellt menar 

Grönroos (2015) att kunden på något sätt måste bli belönad för att ha deltagit i en 

självbetjäningstjänst.  I linje med detta föreslår Bowen (1986) att erbjuda kunden tydliga och 

värdefulla belöningar för att uppnå önskad kundmedverkan, detta motiverar och utvecklar 

kundens medverkan. 

 

3.2 Digitalisering 
Den teknologiska utvecklingen har enligt Laudon och Traver (2016) lett till att handeln över 

nätet har ökat markant de senaste åren, detta tack vare skapandet av internet. Även Wilson et 

al. (2012) framhäver att internet i sig är en service som bland annat innefattar information och 

tillåter företag att tillhandahålla servicetjänster. De framhåller även att utvecklingen av den 

mobila teknologin växer i en rasande fart, vilket enligt författarna gör det möjligt att koppla 

upp sig till internet med sin surfplatta eller smartphone vart man än befinner sig. Effekten av 

denna utveckling är även något som Thorborg (2011) beskriver när han skriver att internet 

som en säljplats har vuxit sedan 90-talet och att den bara fortsätter att växa. Användningen av 

mobiltelefonen har enligt Krum (2010) lett till att både marknadsföring och kommunikation 

via den mobila plattformen blivit allt viktigare. Vidare nämner författaren att det är viktigt för 

företag att förstå att utformningen av deras hemsida måste vara mobilvänlig för att det ska 

vara enkelt för användarna att surfa in på deras hemsida från telefonen.  
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Det framhålls av Li och Bernoff (2011) att internet är ett kraftfullt fenomen, och att det 

framförallt är tillgängligheten i kombination med det stora antalet användare världen över 

som gör att denna plattform har blivit så pass mäktig. Vidare förklarar författarna att 

digitaliseringen har lett till en enorm förändring i hur människor idag använder internet och 

teknologiska hjälpmedel. De menar att individer i stora delar av världen idag ser det som en 

självklarhet att ständigt ha möjligheten att vara uppkopplad till nätet, antingen via sin telefon, 

surfplatta eller dator. Enligt författarna har detta bidragit till att det idag är väldigt lätt att ta 

del av företagens tjänster samt att kommunicera med dem och andra medkonsumenter. Just 

denna kommunikation är även något som Prahalad och Ramaswamy (2000) beskriver som ett 

resultat av utvecklingen av internet. Dann och Dann (2011) är inne på samma spår när de 

beskriver digitaliseringen som en virtuell miljö där faktorer som ekonomi, infrastruktur och 

interaktioner utspelas.  

 

Prahalad och Ramaswamy (2000) framhåller även att konsumenterna idag kan kommunicera 

direkt med varandra utan att företagen har någon kontroll över vad som skrivs. Solomon et al. 

(2016) beskriver detta som online word-of-mouth, något som kommit till tack vare alla 

digitala plattformar som utvecklats de senaste åren. Li och Bernoff (2011) framhåller även de 

att sociala medier och den digitala världen tillåter privatpersoner att mötas, kommunicera och 

dela med sig av information om exempelvis erfarenheter av ett företags tjänster eller 

produkter. Vidare framhåller Solomon et al. (2016) att detta är ett effektfullt sätt att sprida 

och ta del av omdömen och åsikter om såväl produkter som företag. Vidare framgår det att 

negativ word-of-mouth får en större effekt än positiv. Dann och Dann (2011) är inne på 

samma spår när de beskriver digitaliseringen som en virtuell miljö där faktorer som ekonomi, 

infrastruktur och interaktioner utspelas. 

 

Chaffey och Ellis-Chadwick (2016) menar på att företag idag utnyttjar digitala plattformar 

och teknologi som ett sätt att kommunicera med sina konsumenter. Även Thorborg (2011) 

beskriver just kommunikationen med konsumenterna som en av internets största fördelar. 

Digitaliseringen har även medfört att marknadsföringen blivit effektivare enligt Chaffey och 

Ellis-Chadwick (2016). Vidare beskrivs det att detta tidigare benämndes som ”internt 

marketing” men menar att en mer korrekt benämning som passar bättre idag är ”digital 

marketing”. De förklarar att anledning till detta är att både interaktionen och 

kommunikationen med marknaden samt konsumenterna sker på ett flertal olika digitala 
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plattformar som har utvecklats de senaste åren. Häger och Jönson (2011) menar att den 

digitala marknadsföringen kommer att få en allt större roll i framtiden och de framhåller att 

allt fler företag inser hur effektivt det är att använda sig av digitala kanaler.  

 

Sociala medier kan enligt Chaffey och Ellis-Chadwick (2016) användas av företag vid 

planering av marknadsföringskampanjer. Vidare beskriver de att ”social media marketing” är 

ett effektivt sätt för företag att ha en direkt kontakt med sina kunder. De framhåller att sociala 

medier är ett brett begrepp som kan innefatta ett antal olika typer av nätverk. Häger och 

Jönson (2011) har listat de populäraste sociala nätverken vilket toppas av Facebook följt av 

Youtube och Twitter. Samtidigt bekräftar Qualman (2009) hur användningen av sociala 

medier möjliggör för folk att hålla kontakten med varandra, antingen via en direktkontakt 

eller via observationer. Med observationer menar författaren att en privatperson kan ta del av 

information som en individ eller företag lägger ut på sina sociala media. Några exempel på 

information som kan delas på sociala medier är enligt Kerpen (2011) tillgång till rabattkoder, 

uppdateringar om kommande händelser och information om företag. 

 

Enligt Qualman (2009) så är internet en plattform som i vissa fall kan uppfattas som 

förvirrande och överväldigande med tanke på den enorma mängden information som finns 

tillgänglig. Vidare framhåller författaren att de olika sociala medierna kan fungera som ett 

verktyg som kan användas av både företag och privatpersoner för att skapa förståelse och 

förtydliga sin information. Holmström och Wikberg (2010) beskriver att detta görs bland 

annat genom kunderna kan använda sig av kommentarsfunktioner, delningar av inlägg samt 

medskapande av innehåll och information. Parallellt menar Qualman (2009) att noga utvald 

och relevant information kan delas på de sociala medierna vilket gör att relevant information 

kan delas samt att individer enkelt kan ta del av den typen av information som hen faktiskt är 

ute efter. 

 

3.3 Servicescape 

3.3.1 Fysiskt servicelandskap 
Bitner (1992) beskriver att servicescape handlar om hur företag och organisationer medvetet 

kan skapa och bygga en omgivning i en miljö där servicemöten utspelas för att påverka 

beteendet hos både personal och konsumenter. Hon framhåller att det handlar om hur de 

fysiska attributen är designade samt hur dessa exponeras i servicelandskapet. Wilson et al. 
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(2016) bekräftar även detta genom att förklara att de fysiska attributen fyller ett par 

betydelsefulla funktioner, bland annat förmedlar de vilken servicekvalitet som företaget 

besitter samt att de bidrar till att skapa förväntningar hos konsumenterna. 

 

Wirtz och Lovelock (2016) är inne på samma spår då de menar att servicescape består av 

utformningen av lokaler, inredning, val av utrustning, personalklädsel, skyltar och färgval för 

att nämna några exempel. Gummesson (2002) understryker även att exponeringen av nyss 

nämnda attribut kan ha en effekt på kundens serviceupplevelse och förhållande till företaget.  

Även Bitner (1992) bekräftar detta då hon förklarar att förmedlingen av företagets 

servicekvalitet och image görs främst via “cues” som förmedlas i den fysiska atmosfären. 

Hon beskriver att dessa “cues” skapar kognitiva, emotionella eller psykologiska responsen 

hos både konsumenten och frontpersonalen. Detta framhålls även av Mossberg (2015) som 

även hon menar att utformningen av det fysiska servicelandskapet kan skapa kognitiva och 

känslomässiga responser hos kunden. Bitner (1992) framhåller dessa responser påverkar 

beteendet i form av att hur mycket pengar konsumenten spenderar, hur länge de stannar i 

butiken, hur stort intresset för företagets tjänster är och även om konsumenterna känner att de 

vill återkomma i framtiden.  

 

Grönroos (2009) beskriver servicelandskapet följande: 

 

“Teorin om servicelandskapet grundar sig på idén om att serviceprocessen omgärdas av ett 

landskap. Det är i detta landskap som servicemötena äger rum och som kontaktpersonalen 

och kunderna interagerar under serviceprocessen” s. 355.  

 

Vidare framkommer det att personalens och kundernas beteende kan bli påverkad av 

servicelandskapet men han betonar att de inte utför en del av själva landskapet.  

 

“Affective Events Theory” (AET) är en modell som framtogs av Merhabian och 

Russell/Donovan och Rossiter om hur miljöegenskaper länkas med kundens affektiva 

tillstånd som förklarat av Tombs och McColl-Kennedy (2003). Dock menar författarna att 

AET inte utgör ett direkt samband mellan miljö och affektion utan det skapar tanken att 

miljöegenskaper kommer att påverka den individuella personens affektiva tillstånd då främst 

genom att skapa eller underlätta affektiva händelser. Fortsatt framkommer det av författarna 

att de andra kunderna i miljön är inga konstanta heller livlösa funktioner såsom färg, ljus eller 
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ljud, utan de är med och skapar en mer dynamisk interaktion där affektiva händelser och 

aktiviteter tillkommer. Enligt Tombs och McColl-Kennedy (2003) kan affektioner 

förekomma allt ifrån ett enkelt leende till ett slagsmål i baren. 

 

Enligt Wilson et al. (2016) så är den fysiska butiken en plats där en tjänst utförs, levereras 

och konsumeras på en och samma gång. De förklarar vidare att det därför är viktigt för 

företagen att kunna interagera och kommunicera med sina konsumenter på ett angenämt vis. 

Även Wirz och Lovelock (2016) framhåller att det inte enbart är de fysiska objekten som 

utgör uppfattningen av företagens servicekvalitet, utan de betonar även vikten av 

frontpersonalens bemötande. Med detta menar författarna att interaktionen mellan 

konsumenten och frontpersonalen är en viktig faktor för att kunna ge god service samt att 

erbjuda en positiv upplevelse för konsumenten. Någon som även framgår av Floor (2006) är 

att rollen som frontpersonalen besitter även fungerar som ett nätverk mellan kunderna och 

företaget. Några av egenskaperna hos en bra försäljare ska enligt författarna vara bland annat 

att besitta tekniska kunskaper om företagets tjänster, vara lojal, motiverad, glad och 

tillmötesgående. Även Söderlund (2012) framhåller att om personalen innehar djupa 

kunskaper inom försäljnings och tjänsteområdet så ökar chansen för positiva kundrelationer 

och kundnöjdhet. Vidare menar författaren att även personalens kompetens påverkar hur 

kunden upplever servicekvaliteten.  

 

För att skapa upplevelser för kunderna i butiken så menar Mossberg (2015) att atmosfären 

och butikens fysiska omgivning kan utformas på ett sådant sätt som stimulerar till att skapa 

köplust och upplevelser för kunderna i butiken. Att ett fysiskt kundmöte skulle påverka en 

kunds upplevelse är något som Söderlund (2012) förespråkar. Han utvecklar detta genom att 

förklara att fundamentet för kundmötet är det faktum att en människa möter en annan 

människa. Även Mossberg (2015) beskriver att bemötandet av frontpersonalen är en 

bidragande faktor till hur kunden upplever sitt besök. Söderlund (2012) refererar till en artikel 

av Zajonc (1965) som visar att en individs energinivå förändras när en annan människa är i 

närheten. Han menar vidare att detta i sin tur leder till bättre eller sämre prestationsnivå, 

beroende på om uppgiften som ska “lösas” är svår eller enkel. Söderlund (2012) menar vidare 

att om en kund mottar information där denne får se informantens ansikte, så ökar även 

mottagligheten för intryck. 
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3.3.2 Virtuella servicelandskapet 
Zeithaml, Bitner, och Gremler (2013) framhåller att kundservicen har förändrats markant tack 

vare att många tjänster idag kan erbjudas på ett flertal olika digitala plattformar, vilket även 

har gjort det väldigt lättillgängligt för konsumenter att när som helst ta del av olika 

tjänsteerbjudande. Dessa tjänsteerbjudanden måste enligt Gummesson (2014) vara 

lättförståeliga för att kunden ska känna att det finns en fördel med att utnyttja de digitala 

tjänsterna. Vidare förklarar han att om företagens system är allt för svåra att förstå så kan det 

leda till att kunden känner missnöje vilket får en negativ effekt på företagens relation till 

konsumenten. Zeithaml, Bitner och Gremler (2013) bekräftar även att det digitala 

servicelandskapet har möjliggjort för kunder att ta del av företagens tjänsteerbjudande på ett 

mer lättillgängligt och effektivt sätt. Vidare beskriver de att sådana tjänster såsom digitala 

banktjänster, köp, bokningar och informationssökning är några av tjänsterna som vuxit fram 

tack vare teknologins utveckling. Enligt författarna så har internet också lett till att 

konsumenter idag kan interagera med andra medkonsumenter och direkt till företag.  

 

Den digitala tillväxten har även enligt Wilson et al. (2016) lett till att företag måste tänka 

strategiskt vid utformningen av det virtuella servicelandskapet för att just kunna 

kommunicera sitt värdeerbjudande på ett effektivt sätt. De framhåller att några av dessa 

fysiska attribut som kan förmedlas digitalt är bland annat bilder och virtuella turer på 

exempelvis hotell, naturområden och olika destinationer som kunden kan ta del av via sin 

dator, smartphone eller surfplatta. Det förklaras av Zeithaml, Bitner och Gremler (2013) att 

företag kan använda sina digitala plattformar som ett effektivt verktyg för att både skapa 

bättre service och kommunikation med konsumenterna. Vidare framhåller de att ett av de 

största områdena som företag utnyttjar teknologin på är relationen och kontakten med 

konsumenten. Författarna menar att ju bättre företagen kan erbjuda en direkt och öppen 

kontakt med kunden ju bättre service kan de erbjuda. 

 

3.4 Produktivitet och kvalitet 
Grönroos (2015) beskriver att produktiviteten i ett tjänsteföretag skiljer sig mycket från ett 

tillverkningsföretag. En av de främsta skillnaderna enligt honom är att kunderna är med och 

påverkar processen och resultatet av tjänsten hos tjänsteföretag. Vidare nämner han tre 

huvudelement som produktiviteten i ett tjänsteföretag kan delas upp i, nämligen 

”kostnadseffektivitet”, ”intäktseffektivitet” och ”kapacitetseffektiviteten”. Även Gummesson 
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(2008) menar att produktivitet i ett tjänsteföretag inte kan appliceras på samma sätt som i ett 

tillverkningsföretag då det enligt honom saknas förståelse för hur produktiviteten fungerar i 

de olika typerna av företag. 

 

Som tidigare nämnts så framhåller Grönroos (2015) att om ett företag kan utveckla digitala 

plattformar där kunderna på egen hand kan ta del av tjänsteerbjudandet så kan det dras ner på 

sådana kostnader som inte längre blir lika resurskrävande. Vilket medföljer att på så sätt 

undvika dyra kostnader utan att det får en negativ effekt på företagets tjänsteerbjudande och 

servicekvalitet. Att låta kunden vara deltagande och medproducent till tjänsten är även något 

som Gummesson (2008) beskriver som viktig roll, och något som även kan bidra till en 

värdehöjning i form av att kunden kan fylla funktionen som bland annat konsument, 

medproducent och marknadsförare. En förutsättning för att detta skall kunna leda till 

kostnadseffektivitet menar Grönroos (2015) är att de nya plattformarna måste fungera minst 

lika bra som förut, om inte bättre. Han framhåller däremot att om kunderna skulle uppleva en 

sämre kvalitet så är risken stor att kunderna blir besvikna och istället börjar leta efter andra 

företag. Ofta ses internetbaserade tjänster som en strategi för att öka kundens valfrihet och 

dess tillgänglighet men Echeverri och Edvardsson (2012) menar att den verkliga orsaken är 

för att effektivisera tjänster och sänka sina kostnader. Vilket enligt författarna har positiv 

påverkan på företagets produktivitet som en bekostnad av närhet till kunden och lägre 

kundvärde. 

 

Som nämnts under rubriken kundens roll har enligt Normann (2000) det fysiska, 

intellektuella och emotionella deltagandet en påverkan för framgången. Genom sin studie 

berättar författaren att företagen antingen medvetet eller omedvetet skapade metoder för att 

överföra kunskap och service till kunden för att på så sätt höja kostnadseffektiviteten. 

  

Intäktseffektiviteten menar Grönroos (2015) går hand i hand med styrningen av den externa 

effektiviteten och hur kunden i fråga upplever den erbjudna tjänsten. Vidare förklarar han att 

sambandet mellan en hög upplevd kvalitet ökar chanserna till att sälja mer och därmed utöka 

intäkterna, detta om den nya tjänsten upplevs som lika bra eller bättre, något han benämner 

som den externa effektiviteten. Författaren förklarar även att kapacitetseffektiviteten handlar 

om styrningen av efterfrågan dvs. att ett tjänsteföretag inte kan lagerhålla ett överflöd av 

efterfrågan, till skillnad från tillverkningsföretag.  
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Wilson et al. (2016) förklarar att nivån av kundens medverkan i serviceprocessen är 

strategiska beslut som kan komma att påverka företagets produktivitet samt servicekvaliteten 

och kundernas tillfredsställelse. Fortsatt menar författarna på att det huvudsakliga målet med 

att använda sig utav strategier för kundmedverkan är för att öka organisationens produktivitet 

och tillfredsställelse vilket förhåller sig till servicekvaliteten. Singh (2000) menar på att 

produktivitet och kvalitet är distinkta faktorer av personalen i frontlinjen och har ett starkt 

samband. Parallellt menar Wilson et al. (2016) att frontlinjen krävs vara både effektiva och 

utföra jobbet med hög kvalitet, de förväntas leverera kvalitativ service till kunderna samtidigt 

som de är kostnadseffektiva och produktiva i deras arbete. Vidare menar författarna att de 

konstanta utbytena mellan kvalitet och kvantitet och maximal effektivitet sätter krav på 

service i realtid. Singh (2000) drar slutsatsen att oavsett vilka prov personalen i frontlinjen 

har kommer kvalitet och produktivitet vara distinkta faktorer som har ett samband. 

3.5 Teorins tillämpning 
Våra teoretiska ramar som vi har utgått från består av kundmedverkan, teknologins 

utveckling, servicescape samt produktivitet. Dessa teorier är alla sammankopplade och har 

tillsammans haft en effekt för hur resebranschen har utvecklats de senaste åren. Vi anser att 

alla våra valda teorier är relevanta för att hjälpa oss att svara på våra frågeställningar samt 

syfte som denna kvalitativa uppsats ämnar att undersöka.  

 
         Figur 1. Egen modell gjord av Philip Victor, ”Teorins tillämpning” (2018) 



 

35(66) 
 

 

Figuren visar på studiens valda teorier, dess samband och hur de förhåller sig till varandra. I 

mitten har vi valt kundmedverkan då det är huvudpelaren i arbetet. I ytterkanterna framställs 

resterande teorier, digitalisering, servicescape och produktivitet. Digitaliseringen har gett 

upphov till helt nya plattformar på internet där kunden kan själv medverka och skapa sina 

egna produkter och tjänster. Digitaliseringen har även gett rum för ett nytt servicelandskap 

där kunden kan vistas. Genom att många kunder har förflyttat sig från det traditionella 

landskapet till det virtuella påverkas produktiviteten hos företagen, både intäktseffektiviteten 

och kostnadseffektiviteten. Att fler konsumenter övergår till det virtuella landskapet kommer 

det digitala utvecklingen att fortsätta öka, vilket kommer tillföra nya möjligheter för 

företagen att utveckla metoder som gör att kunden får större medverkan i skapandet av 

tjänster, produkter och kvalitet.  

 

De två första teorierna som presenteras i arbetet är kundmedverkan och teknologins 

utveckling, vi anser dessa vara de mest centrala för detta arbete. Teorierna tillsammans med 

det insamlade empiriska materialet kommer att hjälpa oss att skaffa oss en 

verklighetsförankrad bild över hur resebyråer aktivt jobbar med dessa områden för att skapa 

sig marknadsfördelar. Motiveringen till varför vi anser att just dessa två teorier utgör 

grundpelarna för uppsatsen är att branschens utveckling inte hade sett ut som den gör idag, 

om det inte vore för att utvecklingen av teknologin tillfört en högre grad av kundmedverkan. 

Detta har lett till en direkt och drastisk förändring för hur den traditionella resebutiken har 

fått ändra om i sina resurser för att det ska vara lönsamt. Våra två andra teorier, servicescape 

och produktivitet, är även de högst relevanta för vår uppsats. Dessa ger oss en bild av vad 

företag bör tänka på och ha kunskap om, för att på ett framgångsrikt sätt utnyttja teknologin 

och kundens roll för att få tillfredsställande resultat som går i linje med företagens mål och 

utveckling.  

 

Att hitta teorier var väldigt varierande. En del teorier fanns det väldigt mycket skrivet om från 

många olika perspektiv och infallsvinklar såsom inom kundmedverkan och teknologins 

utveckling. Dock inom området för produktivitet var det svårt att hitta många olika teorier 

som kunde strykas med varandra då vi sökte mycket efter flera återkom det många gånger 

tillbaka till samma författare. 
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4 Teoretisk och empirisk analys 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

I detta kapitel kommer vi att presentera vårt empiriska material som framtagits genom våra 

intervjupersoner. Vi har valt att väva samman den insamlade empirin tillsammans med 

teorierna för att få ett bättre flöde i texten och undvika upprepningar. I slutet av varje rubrik 

kommer vi även presentera våra egna reflektioner och analyser.  

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Nedan har vi valt att skriva ut vilka som är våra respondenter för att undvika förvirringar i 

texten ifall det är empiri eller teori som skrivs ut. 

 

Intervjupersoner: 

 

• Claes Pellvik, Marknadschef – Ving, Telefonintervju 

 

• Ingela Schönning, Kommunikationschef – Resia, Telefonintervju 

 

• Johan Edsler, Försäljningschef - Lion Alpin, Mailintervju 

 

• Sara Pontander, E-commerce manager – Kilroy, Telefonintervju 

 

• Hanna Olsson, Säljchef - Ticket, Kalmar, Personlig intervju 

 

• Anna Bäckman, Resebyråchef - Big Travel & Resecity, Kalmar och Kristianstad 

Personlig intervju 

 

• Eva Forsberg, Säljledare – Resia Kalmar, Personlig intervju  

 

Det empiriska materialet och analysen kommer att följa fem stycken huvudrubriker: 

• Kundmedverkan – redogör för hur mycket kunden är med och påverkar samt varför 

kunden kommer till butikerna 
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• Butikskostnader – visar hur resebyråerna hanterar sina kostnader fördelningar av 

resurser för att vara så kostnadseffektiva som möjligt. 

 

• Teknologins utveckling – förklarar hur teknologin har förändrat branschen och 

kundens köpbeteende.  

 

• Servicelandskap – klargör hur resebyråerna arbetar med sina traditionella landskap 
för att locka fler kunder samt det virtuella landskapet. 

 

• Stärka de traditionella butikerna – här presenteras det hur de fysiska resebyråerna 
arbetar för att göra kunderna mer aktiva för att stärka deras traditionella butiker. 

 

4.1 Kundmedverkan  

4.1.1 Är kunden bekväm eller osäker 
Schönning1 förklarade att de ser en tydlig skillnad på hur pass aktiv kunden är i köpet 

beroende på vilken typ av bokning det handlar om. Vidare framhåller hon att när det gäller 

enklare bokningar som en flygbiljett så genomför oftast kunden denna bokning helt själv på 

deras digitala tjänster, utan någon kontakt med frontpersonalen. Parallellt menar Bäckman2 

på att varför så många köper och bokar via nätet är därför det är så klickvänligt för 

användarna, det är inget komplicerat, det är enkelt att bara klicka i specifikationer man vill 

ha, sedan fixar datorn resten. Samtidigt betonar Forsberg3 att anledningen till varför folk 

väljer att boka online är prissättningen, att det ofta går att hitta ett billigare alternativ ute på 

nätet. Det framgår av Pellvik4 till varför kunden väljer att handla online är helt enkelt därför 

att det är där kunden vill vara. Det framkom även från Schönning1 att de lite enklare 

bokningarna oftast vill göras av kunderna själv. Ibland tillkommer tillfällen där kunden är 

inblandad i medskapandet av tjänsten, när detta är fallet skapas en hög nivå av 

kundmedverkan förklarar Wilson et al. (2012). För tjänster som kräver hög nivå av 

medverkan är kunderna väsentliga för resultatet skriver Bitner et al. (1997). I linje benämner 

Rytting (2006) stödjande medverkan, då kunden inte är i kontakt med personal eller med det 

                                                        
1 Ingela Schönning, 2018-04-19, Kommunikationschef – Resia, telefonintervju 
2 Anna Bäckman, 2018-05-15, Resebyråchef – Big Travel & Resecity, personlig intervju 
3 Eva Forsberg, 2018-05-17, Säljledare – Resia Kalmar, personlig intervju 
4 Claes Pellvik, 2018-04-09, Marknadschef – Ving, telefonintervju 
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tjänstesystem som erbjuds. Samtidigt förklarar även Pine och Gilmore (1998) 

kundmedverkan i en passiv respektive aktiv del, då det framgår i den aktiva medverkan 

menar författarna att kunden själv står för skapandet av prestandan. Detta kan förekomma när 

man ska köpa en enklare biljett, något som bekräftas av Bäckman2 och. Olsson5 som förklarar 

att det är en hel del som har gjort all research hemma och förberett allting för att sedan 

komma till butiken men endast för att få en bekräftelse ifall det alternativ som de väl har valt 

är bra och passande för just dem.  

 

På andra sidan av kundmedverkan som framställs av Pine och Gilmore (1998) är den passiva 

medverkan då kunden knappt deltar i skapandet av tjänsten i linje. Detta uppmärksammas i 

intervjun med Pontander6, när det gäller bokningar av längre resor som är lite mer 

komplicerade. Enligt henne så är det vanligare att folk tar kontakt med deras säljare för att få 

hjälp med bokningen för att det vara en trygghet för kunden att låta deras medarbetare sköta 

bokningen och på så vis minska risken för att det blir något fel. Olsson5 är inne på samma 

spår när hon förklarar att det kan vara en trygghet för kunderna att komma in och boka sin 

resa av en kunnig resesäljare när det handlar om lite mer komplexa resor med exempelvis 

flera flygstopp. Även Edsler7 menar att genom att låta en researrangör eller resebyrå sköta 

bokningen så ger det kunderna en trygghet som även stärks av paketreselagen. Detta kan 

kopplas till Grönroos (2015) som menar att kundens förmåga att kunna medverka och 

påverka tjänsten hänger på bland annat deras motivation, skicklighet och kunskaper att kunna 

delta som medaktör. Vidare framhåller han att det är viktigt att företagen är medvetna om att 

de måste hjälpa och leda kunden genom hela köpprocessen, detta för att minska risken för 

misstag från kundernas sida.  

 

Forsberg3 uttalar att många kunder kommer till byrån för ett personligt möte vilket ger en 

större trygghet jämförelsevis med att sitta hemma och boka själv. Bäckman2 som tidigare 

nämnts menar att det är lätt att boka online då det är bara att klicka i det man vill, dock 

påpekar hon att ifall det någon gång blivit fel blir kunden rädd och osäker och det är då bättre 

att komma in till butiken med tusen frågor än att bli besviken. Som det framkommit av de 

flesta respondenter så är tryggheten en bidragande faktor till varför kunden vill inta en mer 

passiv roll för att få sina resor bokade av professionella och kunniga resesäljare, vilket 
                                                        
5 Hanna Olsson, 2018-05-11, Säljchef – Ticket Kalmar, personlig intervju 
6 Sara Pontander, 2018-04-18, E-commerce manager – Kilroy, telefonintervju 
7 Johan Edsler, 2018-04-17, Försäljningschef – Lion Alpin, mailintervju 
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minimerar risken att det blir något strul eller fel i bokningen av sin drömresa. Om kunden 

känner att det finns risk för att det blir fel med bokningen och att det känns tryggare att 

överlåta detta till personal som besitter denna kompetens, så innebär det att kunden intar en 

passivare roll i köpprocessen. 

 

4.1.2 Efterfrågan för det fysiska mötet 
Av Pontander8 framkom det att det fortfarande finns ett behov av att besöka den fysiska 

resebyrån. Hon menar att kunden vill ha bästa möjliga upplevda kvalitet på sina resor och 

detta kan fås genom en mer passiv medverkan från kunden, då kunden kan få hjälp av 

kompetenta resesäljare. Grönroos (2009) beskriver det fysiska servicelandskapet som en plats 

där kunder och frontpersonalen interagerar med varandra. Wilson et al. (2012) beskriver den 

fysiska butiken som en plats där en tjänst utförs, levereras och konsumeras på en och samma 

gång. Författarna fortsätter beskriva att servicekvaliteten kan upplevas olika beroende på hur 

väl kunden blivit bemött. Där spelar interaktionen mellan kunden och servicepersonalen en 

stor roll, detta bekräftas även av Wirz och Lovelock (2016). De antyder på att ett gott och 

givande bemötande av servicepersonalen kan ge kunden en positiv upplevd kvalitet och 

service.  

 

Något som Forsberg9 berättade av erfarenhet var att kunden får mer hjälp av resebyrån och 

dess personal när bokningen sker i butik, till exempel ifall ett flyg har blivit inställt så kan 

man bara ringa och bli ombokad på ett nytt flyg vilket är mycket svårare ifall bokningen skett 

online. Detta menar Forsberg9 är en stor faktor till varför folk väljer att boka i butik, den extra 

hjälpen vid olyckssituationer. Bäckman10 menar att det finns behov av att komma till en butik 

då hon förklarar att det idag handlar mycket om upplevelser, man vill vara säker på att man 

har tänkt rätt och att det blir en bra resa. Detta är något som även framkom intervjun med 

Schönning11 som påpekar att upplevelsen är viktig för att man ska vilja komma in i butik och 

det är något som kunden förväntar sig idag, att få en bra kundupplevelse men även att 

kundmötet spelar en stor roll. Vikten av det fysiska kundmötet är även något som Söderlund 

(2012) och Mossberg (2015) beskriver som en stark bidragande faktor för hur kunden 

upplever mötet. Fortsatt menar Pontander8 att det även kan handla om att vissa personer har 

                                                        
8 Sara Pontander, 2018-04-18, E-commerce manager – Kilroy, telefonintervju 
9 Eva Forsberg, 2018-05-17, Säljledare – Resia Kalmar, personlig intervju 
10 Anna Bäckman, 2018-06-15, Resebyråchef – Big Travel & Resecity, personlig intervju 
11 Ingela Schönning, 2018-04-19, Kommunikationschef – Resia, telefonintervju 
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en säljare som de har köpt sina resor av under flera års tid och vill fortsätta att besöka denna 

säljare för att köpa sina resor, även om det egentligen hade kunnat ske genom mail- eller 

telefonkontakt. Trots att Ving inte har egna fysiska butiker framgår det av Pellvik12 att han 

tycker att det fortfarande finns behov av att komma till en fysisk butik. Därför bjuder de 

ibland in sina kunder till event för att behålla det fysiska mötet fast i en mindre skala. 

Eftersom det handlar om att få en så bra upplevelse och kvalitet som möjligt utgör det fysiska 

mötet en stor del och kan det vara till stor hjälp att betala lite extra för en bättre service menar 

Pontander8. Vad som framgått vid samtliga intervjuer är att det är en trygghet för kunden att 

kunna komma in till resebyrån för att i lugn och ro tala med en kunnig resesäljare. 

 

4.1.3 Självbetjäning 
Det är viktigt att självbetjäningstjänster inte är för komplicerade och att det fungerar som de 

ska menar Grönroos (2015). Något som framkom från intervjuerna med Pontander13, 

Olsson14 och Bäckman15 var att all tre menar på att det finns så otroligt många olika alternativ 

och rekommendationer ute på nätet vilket kan göra det komplicerat för kunden att kunna välja 

just vad som passar bäst för dem. Även Forsberg16 berättade att många som kommer till 

butiken tycker att det finns för mycket att välja på ute på nätet. Olsson14 menar då att det blir 

lätt att bara harva omkring ute på nätet utan framgång, då kunden inte kan bestämma sig eller 

hitta den rätta resan. Samtidigt menar Bäckman15 att man inte kan googla sig till allt. Det 

framgår av Grönroos (2015) att det är viktigt att kunden förstår och på något sätt blir belönad 

genom användandet av självbetjäningstjänsterna, vilket kan styrkas av Echeverri och 

Edvardsson (2012). Så när kunden bokar sina resor själv är detta tecken på en väldigt aktiv 

medverkan från kundens sida, men för att kunden ska vilja boka själv är det viktigt att 

bokningstjänsterna blir så bra som möjligt, annars kommer kunden inte känna att det är en 

fördel med att boka själv. Samtidigt menar Curran och Meuter (2005) att företagen måste ta 

hand om en del risker medan kunden lär sig att hantera bokningstjänsterna och uppskattar 

dess fördelar. Ifall kunden inte vet hur de bokar resor på egen hand eller inte har kunskapen 

till att använda sig utav de olika företagens självbetjäningstjänster såsom deras online-

bokning, kommer kvaliteten på de bokade resorna att lida vilket sedan speglas tillbaka till 

                                                        
12 Claes Pellvik, 2018-04-09, Marknadschef – Ving, telefonintervju 
13 Sara Pontander, 2018-04-18, E-commerce manager – Kilroy, telefonintervju 
14 Hanna Olsson, 2018-05-11, Säljchef – Ticket Kalmar, personlig intervju 
15 Anna Bäckman, 2018-05-15, Resebyråchef – Big Travel & Resecity, personlig intervju 
16 Eva Forsberg, 2018-05-17, Säljledare – Resia Kalmar, personlig intervju 



 

41(66) 
 

företaget. Det framgår i intervjun med Forsberg16 med en liknande betoning, hon menar att 

det kan återspeglas till företaget då det i grund och botten är dem som bär ansvaret eftersom 

kunden har bokat via deras tjänster. Förhållandevis betonar Solomon (2016) att negativ word-

of-mouth har en större spridande effekt än positiv. I kontrast till detta menar Pontander13 att 

det då kan vara bättre att prata med en resesäljare som har erfarenhet vilket gör det enklare att 

boka sin resa. Detta kan styrkas av Bäckman15 som menar ifall kunden inte själv kan utföra 

aktiviteten är det bättre att be resebyrån om hjälp eftersom de har mer kunskap inom området 

och kan därför agera som en hjälpande hand i situationen. Att kunden utför ett arbete själv 

som att boka en biljett online är något som Lush, Brown och Brunswick (1992) benämner 

“internal exchange”, kunden behöver en flygbiljett eller en resa men bokar allting och tar 

själv kontakt med de personer som behövs utan hjälp från resebyrån.   

 

Det framställs av Echeverri & Edvardsson (2012) att integrationen med teknologi skiljer sig 

mycket från det traditionella servicemötet, och eftersom servicemötet sker bortom 

serviceföretaget menar författarna att det finns tusentals skäl att återgå till kund- och 

brukarperspektivet. Även om det framgår mycket från intervjuerna att det är enkelt att boka 

online så finns det nackdelar med att låta kunden betjäna sig själv. Pontander13 förklarar att 

ifall man bokar i butik och något blir fel, exempel att ett flyg ställs in, så finns resebyrån 

bakom dig och försöker hjälpa. Hon menar dock ifall du bokar online är det betydligt svårare 

att få hjälp eller backup. Parallellt påtalar Olsson14 att det finns mycket som kan bli fel när 

man bokar på nätet, det kan bli fel datum, fel namn som man behöver ändra osv. Detta kan 

även styrkas av Bäckman15 då hon menar att det är svårt att själv se helheten när man bokar 

online och det blir lätt fel när man själv ska lägga ihop en resa och det är svårt att veta hur 

man ska gå tillväga ifall det blir fel. Fortsatt menar alla tre intervjupersoner att det kan vara 

bättre att komma in i butiken för att försäkra sig att det blir rätt vilket förhåller sig till vad 

Echeverri och Edvardsson (2012) poängterar. 

 

4.1.4 Kund som bidragsgivare till utveckling 
Wilson et al. (2012) samt Bitner, Faranda, Hubbert och Zeithaml (1997) framhåller tre olika 

nivåer på kundmedverkan; låg, medel och hög vilket faller inom ramen för tidigare nämnd 

teori från Pine och Gilmore (1998) som delar in medverkan i en passiv och aktiv del. I linje 
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med detta förklarade Edsler17 att en högre kundmedverkan i form av kommunikation och 

dialog möjliggör för Lion Alpin att därför utveckla och erbjuda kommande produkter för att 

kunna erbjuda minnesvärda resor. Fortsatt förklarar han att genom en hög medverkan 

gällande feedback och dialoger blir det lättare att utvecklas som företag och därmed utöka sin 

produktportfölj med attraktiva erbjudanden.  

 

Kundmedverkan i form av kommunikation och dialoger framkom i flertalet intervjuer. 

Forsberg18 förklarar att det är inspirerande när kunden just kommer in och berättar hur resan 

har varit och att den feedback som kunderna kommer med är viktig för framtida skäl. Detta 

kan även styrkas av Olsson19 som förklarar att de arbetar mycket med att försöka återkoppla 

med deras kunder efter deras resor för att kunna hålla koll på vilka destinationer och resor är 

fungerar bra respektive dåligt. Just detta samspel mellan företag och kund är även något som 

Gummesson (2002) framhåller som grunden för utvecklingen av själva servicetänket. Som 

resultat av öppna dialoger och feedback menar Edsler17 att kunden blir medveten om att 

företaget lyssnar och tar till sig av åsikter och synpunkter på vad kunden förväntar sig av 

tjänster, vad som kunde gjorts bättre och även vad som funkade bra. Detta förhåller sig till 

vad Echeverri och Edvardsson (2012) betonar, det handlar om att ha passion och ett genuint 

intresse för sina kunder. Att ha en öppen kommunikation är väldigt viktigt enligt Bäckman20 

som förklarar att utan kundens tycke kommer dem att gå ovetande om någonting blev dåligt, 

vilket kan skapa konsekvens för nästa kund som bokar samma resa då dem trodde att allting 

var bra eftersom föregående kund inte givit någon feedback. Zeithaml et al. (2013) bekräftar 

detta då de menar att en öppen kommunikation och effektivt utnyttjande av sociala medier, ju 

bättre service kan företaget erbjuda. Detta kan direkt kopplas till Wilson et al. (2016) som 

menar att en tydlig roll som kunden har, är förmågan att bidra till kvalitet, tillfredsställelse 

och värde. 

 

Egna reflektioner: 

Avslutningsvis kan vi se att anledningen till varför kunden bokar online är att det är 

bekvämare och oftast billigare. Det är enkelt att genomföra en bokning med sin telefon eller 

dator då en resa kan bokas hemma i soffan med bara några klick. Vad vi även ser är att 

                                                        
17 Johan Edsler, 2018-04-17, Försäljningschef – Lion Alpin, mailintervju 
18 Eva Forsberg, 2018-05-17, Säljledare – Resia, personlig intervju 
19 Hanna Olsson, 2018-05-11, Säljchef – Ticket Kalmar, personlig intervju 
20 Anna Bäckman, 2018-05-15, Resebyråchef – Big Travel & Resecity, personlig intervju 
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kunden idag gör mycket research hemma. Det vi även kan se är att det är bra när kunden själv 

kommer in till resebyrån för att ge feedback på den förbrukade tjänsten, då kundens 

medverkan i form av kommunikation är väldig viktig för resebyråernas framtida utveckling. 

Att kunden kommer in i butiken och därmed intar en mer passiv roll i serviceprocessen leder 

till att personalen får bidra med sin kompetens för att leverera kvalitet efter kundens kriterier.  

 

4.2 Butikskostnader 

4.2.1 Hantering av kostnader och intäkter  
Pontander21 berättade att deras fysiska verksamhet med traditionella butiker har förändrats 

markant de senaste åren, och att det har varit svårt att hålla kvar alla deras butiker. Detta är 

något som är även förhåller sig till vad Schönning22 säger dock betonar hon att deras butiker 

bär sina egna resultat så ifall en butik inte presterar så läggs den ner. Fortsatt förklarar hon att 

de jobbar med sammanslagningar av butiker då hon framhåller att en butik idag kan komma 

upp i större område. Pontander21 förklarade också att de förr hade kö utanför butiken men att 

det idag istället har blivit en utmaning att locka kunder till butiken. Fortsatt menar hon att det 

framförallt har varit svårt att hantera de stora kostnaderna som det innebär att driva fysisk 

verksamhet. Enligt henne så är det oftast långa och dyra kontrakt som måste skrivas när man 

hyr lokaler vilket är med och bidrar till att det oftast blir väldigt kostsamt att driva fysiska 

butiker. Med en butik tillkommer även en butikschef som oftast har högre lön, och har man 

ett antal olika lokaler runt om i landet så sticker kostnaderna iväg enligt henne. Hon 

framhåller att det även har varit personal och administrativa kostnaderna som har legat till 

grund för valet av att stänga ner vissa butiker. Detta i kombination med att butikerna fått allt 

färre besökare så fattade de beslutet att stänga ner några butiker för att spara kostnader. Detta 

bekräftas av Laudon och Traver (2016) som menar handeln över nätet påtagligt har ökat de 

senaste åren tack vare att digitaliseringen har möjliggjort för kunderna att genomföra sina köp 

på egen hand via nätet. Wilson et al. (2012) menar just att internet i sig är en service som 

tillåter företag att arbeta med sina service- och kundrelationer digitalt.  

 

                                                        
21 Sara Pontander, 2018-04-18, E-commerce manager – Kilroy, telefonintervju 
22 Ingela Schönning, 2018-04-19, Kommunikationschef – Resia, telefonintervju 
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Både Schönning22 och Pellvik23 förklarar att de har tvingats stänga ner en del butiker de 

senaste åren, då kostnaderna för att driva butikerna, i kombination med en minskande 

efterfråga för det fysiska mötet har varit en av de bidragande faktorerna. Samtidigt framhåller 

Pellvik23 att det handlar om att finnas där kunderna finns, vilket idag är på de digitala 

kanalerna. Schönning22 menar även hon att det är viktigt att vara tillgängligt på de kanalerna 

som kunderna befinner sig på, och att det är viktigt att kunna se förändringar i 

beteendemönster och kundbeteende för att hänga med i utvecklingen. 

 

Grönroos (2009) framhåller att ett företag måste kunna hantera sina kostnader på ett effektivt 

sätt som gör att företagets produktivitet inte påverkas negativt. Han benämner detta som 

kostnadseffektivitet. Detta går i linje med vad Zeithaml et al. (2013) antyder när han 

beskriver att digitaliseringen möjliggjort för kunder att ta del av ett företags tjänsteerbjudande 

på egen hand via de digitala plattformarna. Vidare beskriver han att sådana resurser som är 

för kostsamma för företagen kan ersättas med exempelvis digitala tjänster, förutsatt att dessa 

nya tjänster fungerar minst lika bra som det fysiska mötet. Även Normann (2000) har genom 

sin redovisning av sin studie kunnat visa att om företag lyckas skapa metoder som möjliggör 

för kunder att ta del av kunskap och service så bidrar detta till en mer tillfredsställande 

kostnadseffektivitet. Detta går hand i hand med vad som framgått i intervju med Pellvik23 

som förklarar att ifall man ska bli bra på något är det svårt att finnas över hela spelplanen, de 

har fått offra en del för att bli stora på den digitala arenan, men enligt honom har de lyckats 

då de slipper driva butiksnät och kan fokusera på det digitala.  

 

Det framgår även av majoriteten av intervjupersoner att de senaste årens utveckling inom 

resebranschen har resulterat i allt färre fysiska besök från kundernas sida, detta då 

digitaliseringen har möjliggjort för kunderna att genomföra sina bokningar på resebyråernas 

digitala plattformar istället. Å andra sidan anser inte Olsson24 eller Forsberg25 att de ser en 

stor skillnad på just antal, det som benämns är hur flödet i butikerna har förändrats. Dessa 

uttalanden får medhåll av Thorborg (2011) som beskriver att internet har varit en plattform 

där försäljning har ökat markant det senaste decenniet, och fortsätter att göra så. Enligt 

Pellvik23 har detta lett till att resebyråerna har varit tvungna att anlita personal med 

kompetens inom bland annat IT, sociala medier, olika typer av webbanalytiker och digital 
                                                        
23 Claes Pellvik, 2018-04-09, Marknadschef – Ving, telefonintervju 
24 Hanna Olsson, 2018-05-11, Säljchef – Ticket Kalmar, personlig intervju 
25 Eva Forsberg, 2018-05-17, Säljledare – Resia Kalmar, personlig intervju 
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videoproducent. Detta är även något som framkommer av Bäckman20 och Olsson24 då de båda 

har fått utöka sina IT-avdelningar. Vidare menar Pellvik23 att digitaliseringen har resulterat 

till att resebyråerna måste hitta lämpliga och kompetenta personer för att designa 

konsumentvänliga digitala upplevelser och för att inte hamna efter i utvecklingen. Enligt 

honom existerade inte ens vissa av dessa yrken för 20 år sedan för det fanns inget behov av 

sådana kompetenser.  

 

Egna reflektioner: 

För att sammanfatta är väldigt kostsamt att bedriva fysiska butiker och lokaler. Det går inte se 

att en minskad kundnärvaro har en tydlig negativ påverkan på resebyråernas produktivitet. Då 

många kunder har övergått till att använda företagens digitala tjänster så har vissa resebyråer 

lagt ner sina traditionella butiker för att satsa på den digitala marknaden då näthandeln har 

ökat markant. På så sätt kan företagen öka lönsamheten genom att finnas på de digitala 

kanalerna i kombination med sina traditionella butiker.     

 

4.3 Teknologins utveckling 

4.3.1 Digitaliseringens påverkan på kundens köpbeteende 
Samtliga respondenter är eniga om att digitaliseringen har förändrat branschen det senaste 

decenniet. För många av dem så har det lett till en minskad fysisk verksamhet i form av att 

vissa har varit tvungna att stänga ner butiker då det inte fanns någon lönsamhet. Vad som 

även framkommer av samtliga respondenter är att större delen av försäljningen istället sker på 

deras digitala kanaler. Pontander26 utvecklar detta genom att förklara att utvecklingen av 

internet har förändrat resebranschen, då renodlade e-handelsföretag har fått allt större 

marknadsandelar vilket har gjort det svårare att tjäna pengar. Hon menar att e-

handelsföretagen har lättare att komma upp i stora försäljnings och intäktsvolymer då det inte 

är lika resurskrävande som att bedriva fysisk butik kombinerat med e-handel. Detta är något 

som bekräftas av Dann och Dann (2011) som beskriver digitaliseringen som en plats där 

infrastruktur, ekonomi och interaktion utspelas.  

 

Att internet har bidragit till att handeln över nätet har ökat bekräftas av Laudon och Traver 

(2016). Författarna framhåller att det är tack vare utvecklingen av internet som har lett till 

                                                        
26 Sara Pontander, 2018-04-18, E-commerce manager – Kilroy, telefonintervju 
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denna förändring av kundbeteende, inte bara för resebranschen utan för handeln generellt. Li 

och Bernoff (2011) är inne på samma spår när de skriver digitaliseringen som ett kraftfullt 

fenomen med tanke på antalet användare i kombination med hur lättillgängligt det är att 

koppla upp sig till internet via sin dator, telefon eller surfplatta. Enligt dem är det en 

självklarhet att ständigt vara uppkopplad på ett eller annat sätt. Detta bekräftas även av 

Pellvik27 som menar att deras beslut att övergå till enbart e-handel har lett till den högsta 

lönsamheten för företaget någonsin, och att det är tack vare digitaliseringen som möjliggjort 

detta. Även Schönning28 menar att eftersom majoriteten av kunderna idag befinner sig på 

digitala kanaler så faller det sig naturligt att nätet vuxit fram som den naturliga mötesplatsen 

mellan företaget och kunderna. Dock menar Olsson29 att det är tack vare den växande 

digitaliseringen och den ökande e-handel som de fått mer att göra i deras butiker vilket hon 

benämner som en konsekvens att de är så stora på nätet att folk känner igen deras varumärke. 

 

4.3.2 Utveckling för framtiden 
Pontander30 framhåller att det är viktigt att följa med i den teknologiska utvecklingen och att 

ständigt uppdatera sina digitala plattformar för att inte hamna efter i utvecklingen. Hon 

utvecklar detta genom att berätta att det mobila surfandet har ökat i Sverige, och att de därför 

håller på att uppdaterar sin hemsida så att den ska vara mer mobilvänlig. Laudon och Traver 

(2016) förklarar att dagens teknologi har möjliggjort för många att ständigt vara uppkopplad 

till internet just via sina mobila enheter. Gummesson (2014) menar att det är av yttersta vikt 

att de nya tjänsterna fungerar felfritt och är enkla att förstå sig på. Denna utveckling är något 

som Krum (2010) menar på är viktig att hänga med i som företag, då han påpekar att dels 

marknadsföringen och kommunikationen på de mobila plattformarna blir allt viktigare. 

Gummesson (2014) bekräftar detta då han menar att det måste vara lätt för kunden att 

använda de alternativa plattformarna för att kunderna ska kunna uppskatta de. Han förklarar 

vidare att om det skulle vara för svårt att förstå de digitala tjänsterna så kan detta leda till att 

kunden känner missnöje och väljer att gå till en konkurrent istället. Zeithaml (2013) menar 

också på att ett funktionellt servicelandskap bidrar till att användningen blir lättare och 

effektivare då de digitala tjänsterna kan användas utan något strul samtidigt som kunden får 

                                                        
27 Claes Pellvik, 2018-04-09, Marknadschef – Ving, telefonintervju  
28 Ingela Schönning, 2018-04-19, Kommunikationschef – Resia, telefonintervju 
29 Hanna Olsson, 2018-05-11, Säljchef – Ticket Kalmar, personlig intervju 
30 Sara Pontander, 2018-04-18, E-commerce manager – Kilroy, telefonintervju 



 

47(66) 
 

sina ärenden uträttade. För att de nya kanalerna ska fylla sitt servicesyfte måste utvecklingen 

och uppdatering av programvaror göras på ett konsumentvänligt sätt.   

 

Edsler31 påpekar att digitaliseringen har lett till att internet som marknadsplats är betydligt 

mer transparent än andra marknadsplatser, vilket enligt honom är både positivt och negativt. 

Han menar att kunder enkelt ska kunna ta reda på vad deras resa kommer att kosta, utan några 

dolda avgifter eller liknande. Även övrig information om både företaget, destinationen och 

köpvillkor ska vara lättillgänglig och ärlig på de egna digitala plattformarna. Olsson32 

förklarar att Ticket har jobbat mycket med sin hemsida för att lägga ut så informationsrik och 

relevant content som möjligt, utan att kunden ska behöva leta. Detta överensstämmer med 

Qualmans (2009) teori om att informationen som företag väljer att lägga ut på hemsidan och 

andra digitala plattformar måste vara relevant och noga utvald. Det ska vara enkelt för 

kunden att få tag på den information som hen är ute efter. Meuter et al. (2000) bekräftar detta 

då de menar att interaktionen mellan kunden och företagets teknologiska tjänster ständigt 

ökar och bidrar samtidigt till att skapa serviceresultat. Även Chaffey och Ellis-Chadwick 

(2016) instämmer med att företag bör utnyttja sin digitala närvaro för att kommunicera med 

sina kunder. Genom att vara närvarande och aktiv på sociala medier menar även Bäckman33 

skulle resultera i att företagen hänger med i utvecklingen om vad som sägs om företaget, 

positivt som negativt. Edsler31 påpekar att mängden av kommunikationskanaler som 

digitaliseringen har medfört innebär att missnöjda kunder snabbt och enkelt kan sprida detta 

till flera tusen personer, något som Edsler31 ser som positivt.  

 

Solomon et al. (2016) beskriver word-of mouth som ett effektfullt verktyg för att dela med 

sig av sina åsikter om exempelvis en viss produkt eller en tjänst. Dessa kan få en enorm 

spridning via digitala kanaler som möjliggör att individer på andra sidan jordklotet kan ta del 

av vad som skrivits. Detta går även i linje med Qualman (2009) som menar att sociala medier 

är en plattform som möjliggör för privatpersoner att ta del av ett företags information och 

nyheter. Även Li och Bernoff (2011) framhåller just sociala medier som en mötesplats för 

kunder att hämta och dela information med varandra om ett specifikt företag eller upplevd 

servicekvalitet. Vidare utvecklar Edsler31 sitt uttalande genom att beskriva att detta medför att 

oseriösa aktörer inte överlever på marknaden, något som även stärks av Solomon et al. (2006) 
                                                        
31 Johan Edsler, 2018-04-17, Försäljningschef – Lion Alpin, mailintervju 
32 Hanna Olsson, 2018-05-11, Säljchef – Ticket Kalmar, personlig intervju 
33 Anna Bäckman, 2018-05-15, Resebyråchef – Big Travel & Resecity, personlig intervju 



 

48(66) 
 

som beskriver hur negativ word-of-mouth generellt väger tyngre än positiv. Genom att 

företag är medvetna om att en dålig serviceupplevelse hos de kan resultera i att tusentals 

snabbt kan få reda på detta, så bör det ligga i alla företags intresse av att ständigt erbjuda 

bästa möjliga service. Om företagen har koll och är uppdaterad om vad som skrivs om de på 

sociala medier så kan deras tjänsteerbjudande och servicekvalitet även förbättras. 

 

Egna reflektioner: 

Det framgår av flera att det är på nätet som de flesta befinner sig och anses vara den naturliga 

mötesplatsen för kunden. Detta har medfört att resebyråerna har utökat sina verksamheter för 

att kunna vara där kunden finns. Utvecklingen av det digitala kan ses som en metod för att 

göra kunden mer aktiv i form av självbetjäningstjänster och kommunikation med både 

företagen och andra medkonsumenter. En mer aktiv kund bidrar till en förstärkt upplevd 

servicekvalitet på nätet. Kundens medverkan i form av kommunikation och dialog med 

företagen kan bidra till att företagens tjänster och utveckling förbättras.  

 

4.4 Butiksmiljön 

4.4.1 Ett viktigt möte 
Att det fortfarande finns en efterfråga om att komma och besöka den fysiska resebyrån för att 

interagera med servicepersonal är något som framgår i våra intervjuer med Olsson34, 

Forsberg35, Bäckman36, Schönning37 och Pontander38. Fortsatt menar Bäckman36 på att det 

kan vara komfortabelt att få personlig service hos en resebyrå då det finns så väldigt mycket 

information från flera olika aktörer på nätet vilket hon menar kan leda till en osäkerhet på vad 

som är bra och pålitligt. Detta är även något som Qualman (2009) menar är något av en 

nackdel med internet. Han menar att internet är så stort och full av information att research 

online istället kan skapa en osäkerhet. Även om kunden är kompetens och duktig på att 

hantera digitala kanaler så kan överflödet av information istället göra det svårare att veta 

vilka hotell som är bra och vilka priser som är rimliga. Resebyråernas personal kan då vara en 

vägledare och hjälpa till att komma fram till ett passande köpbeslut.  

 
                                                        
34 Hanna Olsson, 2018-05-11, Säljchef – Ticket Kalmar, personlig intervju 
35 Eva Forsberg, 2018-05-17, Säljledare – Resia Kalmar, personlig intervju 
36 Anna Bäckman, 2018-05-15, Resebyråchef – Big Travel & Resecity, personlig intervju 
37 Ingela Schönning, 2018-04-19, Kommunikationschef – Resia, telefonintervju 
38 Sara Pontander, 2018-04-18, E-commerce manager – Kilroy, telefonintervju 
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Schönning37 och Pontander38 framhåller att det kan vara en trygghet för kunderna att besöka 

resebyrån för att få hjälp med bokningen av kunnig och kompetent servicepersonal. De båda 

framhåller att det är vanligare när det handlar om längre och mer komplexa resa med många 

stopp och turistattraktionen som skall bokas. Pontander38 utvecklar detta genom att förklara 

att om kunden överlåter bokningen till resesäljarna så innebär det en trygghet då kunderna 

inte behöver oroa sig för att det blir fel på datum, destinationer eller liknande. Enligt henne 

innebär det också en trygghet då resebyrån tar fullt ansvar för hela resan, vilket kan vara 

skönt att veta som kund, framförallt om det är en resa som kostar mycket pengar. Detta 

framhåller även Söderlund (2012) som påpekar att personalens kompetens och kunskaper kan 

skapa positiva kundrelationer och kundnöjdhet, vilket i sin tur kan få kunden att uppleva en 

hög servicekvalitet som motsvarar förväntningarna på servicemötet. Även Wirz och Lovelock 

(2016) betonar att personalen måste erbjuda god service i form av bland annat sina kunskaper 

och kompetens för att skapa ett positivt servicemöte för kunden.  

 

Vikten av frontpersonalen beskriver Floor (2006) genom att förklara att de är länken mellan 

kunden och dennes uppfattning av företaget. Olsson32 ger ett exempel på när deras personals 

kompetens kommer till nytta vid ett kundmöte. Hon förklarar att en kund kan ha hittat ett 3-

stjärnigt hotell i London, vilket kan låta som en hög standard. Olsson34 betonar att standarden 

på hotell i London generellt sett är lägre och att 3-stjärnigt oftast kan upplevas som sunkigt 

om kunden är inställd på ett fint hotell. Då menar hon att detta framförs till kunden och att de 

tillsammans hittar ett annat lämpligt alternativ som faktiskt kommer att uppfylla kundens 

krav. Genom att besöka en fysisk resebyrå och tillsammans med kompetent personal ta fram 

en resa som kommer att infria dennes förväntningar, så kan simpla misstag undgås tack vare 

kunskaperna från resesäljaren.  

 

Egna reflektioner: 

Av det som framkommit så ser vi att många trots detta ser det som en trygghet att fortfarande 

besöka en fysisk butik för att genomföra sin bokning tillsammans med kompetenta resesäljare 

som minskar risken för att det blir något fel med bokningen, vilket även är med och bidra till 

en förhöjd upplevd kvalitet om servicemötet blir bra. Den osäkra kunden som inte har så bra 

koll på de teknologiska hjälpmedlen eller inte är säker på vilka resemål som är bra, kan därför 

få den hjälp som hen behöver av en kunnig resesäljare.   
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4.5 Stärka de traditionella butikerna 

4.5.1 Håll humöret uppe 
Flertalet av respondenter är eniga om att det fortfarande finns en efterfråga för det fysiska 

mötet, trots att den digitala utvecklingen påtagligt lett till att fler kunder idag genomför sina 

bokar online på egen hand. Det som framkommer i samtliga intervjuer är att resebyråerna 

arbetar på olika sätt för att locka kunderna till de fysiska butikerna för att på så sätt hålla de 

kvar i kundernas medvetande. Det finns en modell som kallas “Affective Events Theory” 

(AET) som visar hur miljöegenskaper länkas med kundens affektiva tillstånd som förklarat av 

Tombs och McColl-Kennedy (2003). Författarna menar dock att AET i själva verket inte 

utgör ett direkt samband utan det skapar tanken att miljöegenskaper kommer att påverka den 

individuella personens affektiva tillstånd. Som framgått försöker resebyråerna locka kunderna 

till deras butiker på olika sätt och genom att skapa olika miljöer och integrera tillsammans 

med andra kunder och personal försöka påverka den individuella individens sinnestillstånd 

till varumärket och butiken, till exempel “Travel Studio” som nämns i intervju med 

Schönning39 och Forsberg40. Fortsatt framkommer det av Tombs och McColl-Kennedy 

(2003) att de andra kunderna i miljön är inga konstanta heller livlösa funktioner såsom färg, 

ljus eller ljud, utan de är med och skapar en mer dynamisk interaktion där affektiva händelser 

och aktiviteter uppkommer. Enligt författarna kan affektioner förekomma allt ifrån ett enkelt 

leende till ett slagsmål i baren. Därför är det viktigt att hålla kvar vid de fysiska butikerna och 

de fysiska mötena. 

 

Det som framkommit i de flesta intervjuerna är att ett strategiskt sätt att locka kunderna till 

butiken och skapa en medvetenhet om att det faktiskt finns traditionella butiker, är att skapa 

event av olika slag. Dessa event hålls för att kunna möta kunden i en fysisk miljö. Detta går i 

enlighet med Söderlund (2012) som menar att grunden för kundmötet är att säljare och kund 

kan mötas ansikte mot ansikte. Pontander41 framhåller att de på Kilroy bjuder in kunder till 

butiken ungefär en gång i månaden, där de presenterar olika rese-teman, som exempelvis 

backpacking, båtresor eller jorden runt resor. Pellvik42 berättade att trots att Ving har stängt 

                                                        
39 Ingela Schönning, 2018-04-19, Kommunikationschef – Resia, telefonintervju 
40 Eva Forsberg, 2018-05-17, Säljledare – Resia Kalmar, personlig intervju 
41 Sara Pontander, 2018-04-18, E-commerce manager. Kilroy telefonintervju  
42 Claes Pellvik, 2018-04-09, Marknadschef – Ving, telefonintervju 
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sin sista fysiska butik så tror han att det fysiska mötet fortfarande är viktigt för kundrelationer 

och att de därför anordnar olika event tillsammans med samarbetspartners, där exempelvis en 

popup-butik.  

 

Av Bäckman43 framkommer det att de bjuder in till event där kunderna får chansen att träffa 

och tala med representanter från olika sponsorer i butiken. Även Forsberg40 framhåller att de 

bjuder in till olika event just för att göra kunderna medvetna om att de faktiskt även har 

fysiska butiker. Detta är något som förespråkas av Bitner (1992) då hon menar att möten och 

händelser som sker i den fysiska butiken skapar kognitiva, emotionella och psykologiska 

responser hos kunden. Vidare framhåller författaren att även att mängden pengar som 

spenderas, längden på besöket i den fysiska butiken samt om kunderna vill återvända i 

framtiden, är alla resultat av hur det fysiska mötet påverkar besökarens beteende. Dessa 

responser bekräftas även av Mossberg (2015) som menar att förutom påverkan av 

frontpersonalens bemötande så spelar även butikens design och teknologiska attribut en roll 

som skapar en upplevelse för kunden i butiken. Responserna kan därför sätta sig i kundens 

minne, vilket möjliggör för kunden att komma ihåg de fysiska butikerna när det väl är dags 

för att boka en resa och väljer möjligtvis att besöka en resebyrå istället för att boka på egen 

hand via nätet. Detta förutsatt att upplevelsen varit tillfredsställande och positiv. 

 

4.5.2 En spännande upplevelse 
För att skapa en annorlunda och spännande butik har Resia nyligen tagit fram en 

konceptbutik som just nu testas för att se hur väl denna butik mottas berättar Forsberg44. 

Butiken är framtagen och designad för att kunna ge kunden en ny typ av köpupplevelse som 

de hoppas på ska locka till fler fysiska besök. Hon förklarar att detta studiokoncept består av 

en butik där kunden tillsammans med resesäljaren kan gå runt i butiken och använda digitala 

skärmar för att titta på olika alternativ och resmål, vilket de tog fram för att skapa en ny typ 

av kundupplevelse i butiken. Detta möte beskrivs av Söderlund (2012) som ett sätt för att 

kunden ska bli mottaglig för intryck och information då kunden står ansikte mot ansikte med 

resesäljaren. Vidare förklarar Forsberg44 att de digitala pekskärmarna finns placerade runt om 

i butiken. Även virtual reality-glasögon finns på plats för att kunden ska kunna uppleva olika 

destination i butiken. Vidare framhåller Forsberg44 att detta är ett sätt för att förnya sig och 

                                                        
43 Anna Bäckman, 2018-05-15, Resebyråchef – Big travel & Resecity, personlig intervju 
44 Eva Forsberg, 2018-05-17, Säljledare – Resia Kalmar, personlig intervju 
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slippa det klassiska kund-säljarmötet, där kunden sitter på ena sidan av bordet och säljaren på 

den andra. Detta nya koncept med nyskapande tekniska attribut ska bidra till att skapa en 

upplevelse för kunden i samband med besöket, vilket även är något som Wirtz och Lovelock 

(2016) menar är en del av servicescape. Gummesson (2002) styrker detta genom att förklara 

att dessa fysiska attribut som kunden får möjlighet att ta del av, kan påverka kundens 

serviceupplevelse och relation till företaget. Mossbergs (2015) antagande om att den fysiska 

atmosfären kan bidra till att skapa upplevelser för kunden genom att erbjuda olika typer av 

stimuli och fysiska attribut, går i linje med vad som framkom av Forsberg44 och målet med 

deras nya studiokoncept. Om den nya kundupplevelsen mottas bra så kan detta resultera i 

återkommande kunder samt att företaget får nya kunder då detta nya koncept kan få en 

spridning. På så sätt kan de traditionella butikerna få nytt liv igen där kunden känner att det 

blir en ny positiv upplevelse.   

 

Egna reflektioner: 

Avslutningsvis kan man se att flertalet resebyråer aktivt jobbar med att fortsätta att stärka de 

traditionella butikerna genom olika strategier. Event är en strategi som många använder sig 

vilket skapar det fysiska mötet i det traditionella servicelanskapet. Nya koncept för att skapa 

unika upplevelser i butiken är även något som bidrar till en samproduktion mellan kunden 

och säljare, vilket bidrar till en bättre relation samt en förhöjd serviceupplevelse.   
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5 Slutsats 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

I detta kapitel kommer våra slutsatser att presenteras. Dessa slutsatser och tolkningar 

grundar sig på vår empiriska och teoretiska analys. Detta kapitel kommer inledas med 

besvarande av våra forskningsfrågor följt av syftet. Kapitlet avslutas med praktiska 

implikationer som anses vara hjälpsamma vid fortsatt forskning.  

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

5.1 Svar på forskningsfrågor 
 

Forskningsfråga 1. Vilken roll har kunden utifrån resebyråernas perspektiv? 

Något som framkommer i vår studie är att kunden har ett antal olika roller sett ur ett 

företagsperspektiv. En tydlig tendens som framkommit vid våra intervjuer är att kunden ses 

som en bidragsgivare som hjälper företagen att utvecklas och förbättra sin service. Vi kan 

konstatera att feedback från kundernas sida är mycket uppskattad enligt majoriteten av våra 

respondenter. Genom att resebyråerna har en öppen dialog där de är mottagliga för feedback 

så kan tjänsteerbjudanden revideras och därmed kan företagens produktportfölj bli 

attraktivare. Denna interaktion menar även Gummesson (2002) möjliggör utvecklingen av 

servicetänket. Vad som även är gemensamt för många av resebyråerna som vi intervjuade, är 

att de anser att det är viktigt att hålla kontakten med kunden, antingen under resan eller efter 

kunderna har kommit hem. Detta gör de just för att kunna återkoppla och få feedback på vad 

som har fungerat väl och mindre bra. Vad vi kan tolka utifrån detta är att dessa företag har ett 

starkt intresse av att få feedback och konstruktiv kritik, just för att kunna utvecklas och 

erbjuda bättre produkter och service till sina kunder i framtiden. Deras sätt att prioritera 

kunden går hand i hand med Echeverri och Edvardsson (2012) som menar att företagen måste 

ha ett genuint intresse för kunden och vara intresserad av vad kunden tycker och tänker.  

 

Vår tolkning av detta är att det gynnar både resebyråerna och kunderna om kunderna tillåts 

att dela med sig av sin kritik, förutsatt att företagen har ett intresse av att ta till sig och agera 

utifrån detta. På så sätt kan bättre produkter och tjänster erbjudas, samtidigt som kunderna 

känner att företagen lyssnar på kritiken, vilket gör att de känner sig hörda och viktiga. Vi ser 

detta som ett sätt för resebyråerna att både stärka och förlänga kundrelationen. Däremot anser 

vi att detta även kan få en motsatt effekt om resebyråerna bjuder in till dialog och möjlighet 
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för att få feedback, men istället väljer att slå sig ifrån all kritik och inte lyssnar på kunderna, 

så kan detta resultera i att resenärerna väljer att boka nästa resa hos en konkurrent istället.  

 

Forskningsfråga 2. Hur kan resebyråer utveckla sina digitala plattformar för ökad 

kundmedverkan?  

Vad som tydligt framkommer i vår studie är att digitaliseringen inneburit en stor förändring 

för hela resebranschen. Den tydligaste tendensen enligt samtliga respondenter är att den 

fysiska resebyråns roll som försäljare håller på att förflyttats allt mer till de digitala 

plattformarna. En återkommande aspekt från respondenterna är att det finns en tydlig 

utvecklingsriktning på att många av kunderna vill klara sig själva. Vi kan dra slutsatsen att 

många som vill boka på egen hand är van vid att använda sig utav digitala kanaler och har 

erfarenhet av att hantera teknologin. Detta uppmärksammas även av Grönroos (2015) som 

menar att det är en förutsättning att kunden har kunskaperna att förstå hur tjänsterna skall 

användas. Något som även återkommer från vårt insamlade material är att samtliga 

resebyråer lägger ner en mängd resurser för att utveckla och erbjuda konsumentvänliga 

bokningstjänster online. Det som har framkommit är att det finns ett strategiskt tänkande när 

det kommer till deras digitala verksamhet och att de vill att kunden ska uppleva en hög 

servicekvalitet även online.  

 

Den teknologiska utvecklingen har resulterat i att många privatpersoner idag ser det som en 

självklarhet att genomföra sina bokningar online utan att behöva vara i kontakt med 

frontpersonalen. En intressant aspekt som vårt insamlade material påvisar är att företagen kan 

skära ner på dyra kostnader genom att erbjuda kunden digitala tjänster som resulterar i att 

kunderna själva är med och bidrar till att konsumera och producera tjänster. Det vi kan 

konstatera är att en hög kundmedverkan i form av att låta kunden sköta sina egna bokningar 

digitalt, så kan dyra personal och administrativa kostnader sänkas då dessa resurser inte blir 

lika nödvändiga. Vi är eniga med Grönroos (2015) om att tjänsterna som erbjuds måste vara 

enkla att använda och förstå för att kunden ska känna att det är av värde.  

 

Det har även återkommit att kommunikationen med resenärerna är en viktig del och att 

samtliga resebyråer aktivt jobbar med att hålla en öppen dialog via sina digitala plattformar. 

Genom att ha en öppen dialog så kan resenärerna enkelt kontakta resebyråerna vid eventuella 

frågor som underlättar för kundens bokningsprocess, och därmed tror vi, liksom Zeithaml, 

Bitner och Gremler (2013) att detta ökar chansen för att kvaliteten kommer att upplevas som 
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bättre. Vi anser att om kunden vill boka sin resa själv på en resebyrås hemsida, men är osäker 

på några mindre specifika detaljer, så kan den upplevda servicekvaliteten förbättras om 

resebyråerna kan bidra med sin kompetens via exempelvis online-chatt.  

 

Vad vi kan tolka utifrån detta är att det finns en djup kunskap och förståelse från 

resebyråernas sida att de digitala plattformarna är ett naturligt val för många resenärer idag. 

Detta köpbeteende måste därför tas på största allvar för att resebyråerna inte ska hamna efter i 

utvecklingen och förlora marknadsandelar.   

 

En intressant aspekt som kan återkopplas till vikten av att företagens digitala tjänster ständigt 

måste vara uppdaterade och välutvecklad är det som framkom i ett par intervjuer. I en 

intervju framkom det att utveckling av en ny hemsida som ska vara mobilanpassad, vilket ska 

resultera i att sidan ska vara lättanvänd, kundanpassad och enkel att använda från en 

mobiltelefon för att utöka tillgängligheten. Anledningen till detta är att de har sett en ökad 

användning av telefonen när det kommer till surfandet i Sverige. Detta visar på att resebyrån 

lägger ner resurser på att ständigt ha koll på marknaden, teknologiska utvecklingen och 

efterfrågan för vissa tjänster. Vi ser att detta är ett typexempel på att det är av yttersta vikt för 

resebyråerna att ständigt finnas där kunden finns, samt att erbjuda de tjänster som passar det 

teknologiska hjälpmedlet som efterfrågas, vilket även förespråkas av Krum (2010). Enligt oss 

resulterar detta i bästa fall till att låta kunderna använda de digitala kanalerna för att nyttja 

exempelvis bokningstjänsterna på egen hand, med andra ord så tillåter detta resenären att 

medverka i en högre grad vid köpet. Vi vill argumentera för detta genom att exemplifiera om 

det motsatta skulle ske, det vill säga om Ticket inte skulle göra sin hemsida mobilvänlig. 

Detta skulle enligt oss leda till en negativ upplevelse för kunden som känner att det är 

frustrerande att hemsidan inte går att nyttja via sin telefon. Resultatet av detta anser vi skulle 

leda till kunden väljer en konkurrents hemsida som det är smidigt och enkelt att göra en 

bokning.  

 

Forskningsfråga 3. Vilka fördelar erbjuder den fysiska resebyrån för kunderna som de 

digitala tjänsterna inte kan? 

Trots digitaliseringens påverkan på resebranschen så har en återkommande aspekt varit att det 

fortfarande finns en efterfråga för det fysiska servicemötet. Det ska tilläggas att denna 

efterfråga är olika stark hos de olika resebyråerna, men samtliga fastslår att det påtagligt 

fortfarande finns. Det vi finner väldigt intressant med vårt insamlade material är att våra 
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intervjupersoner nämner att tryggheten är en stark bidragande faktor till varför kunderna 

fortfarande vill komma och boka hos en resebyrå. De digitala tjänsterna tillåter kunden att 

medverka till stora delar, eller helt själv, vid bokningen av sin resa. Detta är just vad många 

resenärer anser vara fördelen med att boka själv, men långt ifrån alla känner samma 

tillfredsställelse med detta bokningssätt. Vi tolkar detta som att tryggheten med att besöka en 

butik och genomföra sin bokning hos en resesäljare, leder till att minimera eller utesluta 

eventuella fel i bokningen som kan förstöra ens semester. Detta möte menar även Söderlund 

(2012) och Mossberg (2015) är med och påverkar hur kunden upplever kvaliteten på 

servicen. Det är därför av yttersta vikt att resesäljarna bemöter kunderna och visar ett intresse 

av att hjälpa till och vara tillmötesgående. Frontpersonalens erfarenheter och kunskaper när 

det kommer till att använda bokningssystem är ett säkrare alternativ för att bokningen ska bli 

korrekt från början. 

 

En annan intressant aspekt som återkommer i vår studie, som även Qualman (2009) antyder 

är att många resenärer gör egen research hemma på nätet, vilket kan leda till en osäkerhet och 

förvirring över vad som är bra eller dåliga alternativ. Detta menar även majoriteten av 

respondenterna som framhåller att mängden information som finns tillgänglig på nätet kan 

kännas överflödigt för kunden. Därför kan frontpersonalens kompetens kännas som en 

trygghet för den osäkra kunden, där de tillsammans med personalen kan hitta en lämplig 

bokning som uppfyller kundens kriterium. Något som vi finner intressant som framkommit i 

enstaka intervjuer är att vissa kunder besöker butikens resesäljare enbart för att få bekräftelse 

på att deras alternativ som de hittat på nätet är bra och håller en acceptabel kvalitet. Detta 

tolkar vi som att det fysiska mötet där kunden får träffa en resesäljare ansikte mot ansikte 

inger en tryggare känsla vid själva bokningen.  

 

Att tyda av det som framkommit från intervjuerna samt vad Wirz och Lovelock (2016) 

förklarar, så ser vi att det fysiska mötet där kunden får möjlighet att träffa en kompetent och 

kunnig resesäljare fyller ett viktigt syfte som inte de digitala plattformarna kan leva upp till 

på samma sätt. Viktigt att tillägga är att de flesta resebyråerna erbjuder exempelvis online-

chatt eller telefonsamtal, men tryggheten att kunna samtala ansikte till ansikte är något som 

dessa online-tjänster inte kan erbjuda på samma sätt. Vi tolkar detta som att många 

fortfarande inte bokar sin resa på egen hand då tryggheten av att kunna samtala och få 

rådgivning av kompetens personal garanterar att resan blir som förväntat. Detta anser vi 
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skulle leda till att kunden upplever en hög och tillfredsställande kvalitet på såväl servicemötet 

som själva resan.  

 

5.2 Svar på syfte 
För att inte tappa fokus från syftet har vi valt att igen upplysa; med studien vill vi undersöka 

hur resebyråer som har fysisk butik kan utveckla kundens medverkan för att stärka sin 

verksamhet. 

 

Något vi kunde se stora tendenser till och som var en tydlig faktor hos många resebyråer var 

tryggheten för kunden att kunna övergå från självbetjäning till traditionell fast produktion, 

där säljaren gör hela eller stora delen jobbet medan kunden endast närvarar vid 

konsumtionen. Detta innebär att trots utvecklingen av de digitala kanalerna som möjliggör att 

kunden kan boka på egen hand, så finns det påtagligt fortfarande en efterfrågan på att just 

komma till en butik för att få ett personligt möte med en resesäljare. Därför ser vi att 

frontpersonalen fortfarande utgör en viktig roll för att folk ska fortsätta att besöka butikerna. 

Genom att visa på att det finns klara fördelar med det fysiska mötet som passar somliga 

kunder, så kommer det också finnas en efterfråga för att besöka en fysisk resebyrå. Det är 

sedan upp till resebyråerna att erbjuda bästa möjliga serviceupplevelse och kompetens för att 

göra kunden nöjd med sitt besök.  

 

Digitaliseringen har givit konsumenterna en större plattform för att lättare ta kontakt dels med 

varandra men även med resebyråerna. Det har även gett upphov till högre medverkan genom 

spridning av information som kan vara i form av kritik och feedback om resebyråerna och hur 

deras tjänster är kvalitetsmässigt etc. Som vi också kunnat resultera är det väldigt viktigt för 

resebyråerna att lyssna och ta till sig den information som konsumenterna ger då det har stor 

påverkan på företagens utveckling och förbättring av deras tjänster. Därför anser vi det är 

viktigt att underlätta för kunderna att kunna ta kontakt med diverse resebyråer, antingen via 

de digitala plattformarna eller att strategiskt placera de fysiska butikerna på ett lättillgängligt 

sätt så att det är lätt att se och att hitta.  

 

Att kunden tillsammans med en resesäljare, genom samproduktion, bokar eller framställer en 

resa har resulterat i högre upplevd kvalitet vilket vi anser vara en stor faktor till att få kunden 

att medverka mer i köpprocessen. Att göra kunden mer aktiv i serviceprocessen i de fysiska 
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butikerna, kan bidra till en förhöjd upplevelse, vilket skapar positiv word-of-mouth vilket kan 

attraherar fler kunder till butikerna. Att erbjuda och utforma bokningstjänster i butikerna där 

kunderna blir mer aktiva är ett värdefullt element för att höja upplevelsen och värdet på 

tjänsten. Genom att då utforma ett unikt butikskoncept med funktioner som inte kan erbjudas 

online kommer även utomstående kunder blir intresserade att gå in i butiken för att ta del av 

det som erbjuds.  

 

De faktorer vi har kunnat konstatera som har en effekt på kunderna ska bli mer aktiva för att 

besöka den fysiska resebyrån kan kortfattat sammanfattas med begreppen: Tillgänglighet, 

trygghet, samproduktion, fysiskt möte, kvalitet och kundmedverkan i form av feedback. 

 

5.3 Praktiska implikationer och förslag till vidare forskning 
I denna studie har vi fokuserat på just resebyråer som har fysiska butiker och hur de kan 

jobba med kundmedverkan och det fysiska mötet för att attrahera fler kunder till deras 

butiker. Eftersom digitaliseringen och e-handel ständigt ökar och fler börjar känna sig 

bekväma med användandet av de tjänster som erbjuds online, så kommer det att påverka fler 

och fler företag som har just fysiska butiker. Därav ser vi att det skulle vara intressant att se 

hur andra branscher och företag jobbar för att hålla kvar sina butiker och vad de kan göra för 

att locka fler kunder. Vi anser att en fortsatt studie skulle kunna tillämpas på alla olika 

branscher och inte endast inom reseindustrin. Eftersom resebyråer och resebranschen ingår i 

tjänstesektorn ser vi också att det finns breda möjligheter för vidare studier. Visserligen 

skulle det vara lättare att utveckla studier inom området för just resebranschen och 

resesektorn, dock ser vi att de teoretiska referensramarna in denna studie har relevans inom 

de flesta branscher och skulle därför kunna tillämpas på andra områden utanför 

resebranschens ramar. 

 

Det har beaktats en del inslag som framkommit flera gånger under studien och från det 

samlade resultatet vilket, i sig har medfört att leda till praktiska implikationer som kan vara 

användbara till företag och deras utveckling: 

 

• Våga testa nya koncept och ändra i butikerna för att skapa en bättre upplevelse för 

kunden. 
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• Ta till dig kundens feedback och vad de har att säga om de tjänst som erbjuds för att 

kunna utveckla och erbjuda det bästa möjliga. 

• Håll fast vid det fysiska mötet, även om det är mycket som sker online finns det 

fortfarande en efterfrågan att få träffa personal. 

 

Det har även kommit upp en del frågor och områden som skulle vara intressanta för vidare 

forskning som vi har baserat utifrån vårt studieområde: 

 

• En intressant vinkel för en fortsatt studie skulle enligt oss vara att undersöka samma 

område fast ur ett kundperspektiv. Denna uppsats har utgått från ett 

företagsperspektiv, därför känner vi det finns utrymme för diskussion utifrån hur 

kunden tänker för att fastställa om de metoder som resebyråerna använder faktiskt 

fungerar.  

• Något vi ser att det finns rum för vidare forskning inom är att undersöka mer 

djupgående varför resebyråer väljer att lägga ner sina butiker, eller varför renodlade e-

handelsföretag väljer att inte ha egna butiker när det fortfarande finns en påtaglig 

efterfrågan på det fysiska mötet.  

• Sverige är relativt duktiga på att vara i framkant med teknologi och att anpassa sig 

efter den digitala utvecklingen och e-handel är en självklar funktion för många idag. 

Vår studie har i viss mån gett en förklaring på hur svenska resebyråer jobbar med och 

utvecklar kundmedverkan. På denna grund känner vi att fortsatta studier för att 

undersöka hur e-handel och den digitala utvecklingen används för att jobba med 

kundmedverkan i länder som inte är lika långt fram i digitaliseringen som Sverige. 

Därefter skulle jämförelser kunna dras mellan Sverige och andra länder. 

• Ett intressant inslag som framkom under studiens gång var att tack vare 

digitaliseringen har en större efterfrågan på det fysiska mötet uppstått. Därav ser vi ett 

intressant undersökningsområde som vi inte har sett tidigare större forskning kring. 

Skulle ökad aktivitet på nätet och e-handel resultera i en högre efterfrågan på de 

fysiska butikerna?  
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