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Sammanfattning 

 

Syftet med vårt examensarbete har varit att studera IKT och den digitala påverkan på 

turistindustrin. Därefter valde vi problemformuleringen om vilken påverkan IKT har 

på turistindustrin, med utgångspunkt från två perspektiv: resenärernas och 

reseaktörernas. Vår studie grundar sig i en kvalitativ och kvantitativ ansats och en 

deduktiv metod. Vi valde att samla in vår empiriska data genom en enkätundersökning 

med 100 respondenter som representerar resenärernas perspektiv. Vi gjorde också 

mejlintervjuer med tre personer som representerar reseaktörernas perspektiv. Studiens 

resultat bygger på vår samlade teori tillsammans med vårt empiriska material som 

visade att IKT har påverkat resenärer och reseaktörer olika. IKT och internet har även 

bidragit till omfattande förändringar av den globala turistindustrin. Internet har bland 

annat möjliggjort online-bokningar, som gör det snabbare för resenärer att boka sina 

resor. Det har även tillkommit ett ökat utbud av billiga resor på internet, som bidragit 

till en ökad konkurrens mellan reseaktörerna. Ur ett marknadsföringssyfte har allt fler 

reseaktörer fått möjlighet att synas och sälja sina produkter och tjänster på ett mer 

produktivt sätt, vilket har lett till en ökad lönsamhet och tidsbesparing. 

 

Nyckelord: turistindustrin, IKT, internet, online-bokningar, kommunikation, digital 

påverkan, reseaktörer, resenärer 



  

 

 
 

 

Abstract 

 

The purpose we had for our thesis was to study ICT and the digital influence on the 

tourism industry. Therefore, we choose the question: What impact do ICT has on the 

tourist industry? We have also chosen to study two perspectives: the perspective of 

travelers and travel actors. Our study is based on a qualitative and quantitative 

approach and a deductive method. We chose to collect our empirical material through 

a web survey with 100 respondents and through email interviews with three people 

working with traveling. Based on the results of our study we draw the conclusion that 

ICT and the digital influence have affected travelers and travel actors differently. The 

development of ICT and the Internet has contributed to some extensive changes in the 

global tourism industry. The Internet has contributed to faster bookings of travels 

online and have influenced increased supply of cheap travel online, which has 

contributed to increased competition between the travel actors. From a marketing 

purpose, travel actors have been given the opportunity to be seen and sell their products 

in a more productive way through the Internet. This has contributed to increased 

profitability and time savings for the tourism companies working with Internet. 

 

 

Keywords: tourism industry, ICT, internet, online bookings, communication, digital 

influence, travel operators, travelers 
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1. INLEDNING 

I detta avsnitt vill vi förklara bakgrunden till vårt ämne som ska ge läsaren en större 

förståelse för vår studie. Vi presenterar även studiens problemformulering samt syfte. 

___________________________________________________________________ 

1.1 Bakgrund 

Jonathan och Tarigan (2016) menar att turism är en industri som domineras av 

information. Orsaken är att turistprodukter som exempelvis resor inte går att 

kontrolleras innan köp som andra fysiska produkter gör. Information om 

turistprodukter används därmed för att locka turister till konsumtion. Bogdanovych, 

Berger, Simhoff & Sierra (2006) hävdar att anledningen till att det inte går att 

observera en turistprodukt innan köp har gjort att det är extra viktigt för resenärerna 

att få information som möjliggör en virtuell uppfattning. Den tekniska utvecklingen 

har bidragit till information och kommunikationstekniken (IKT) som är ett tekniskt 

verktyg, som gjort det lättare och snabbare för information att spridas. IKT har haft en 

bidragande effekt till utvecklingen av den globala turistindustrin (Buhalis & Deimezi, 

2004). IKT förknippas vanligen med IT (informationsteknik). Fast det som skiljer IKT 

från IT är att IKT möjliggör den digitala kommunikationen mellan företag och 

människor (Rouse, 2017). IKT används därför inom turistindustrin eftersom industrin 

främst bygger på att information från turistföretag och reseaktörer når ut till resenärer 

(Jonathan & Tarigan, 2016).  

 

IKT är tillsammans med internet ett attraktivt tekniskt verktyg för att locka till sig 

resenärer (Jonathan & Tarigan, 2016). Internet definieras som ett världsomfattande 

nätverk som nästintill alla människor har tillgång till att använda. Den vanligaste delen 

som används inom internet är det så kallade World Wide Web (www) eller the web, på 

svenska kallat webben. Genom att använda sig av webben kan man få tillgång till 

webbsidor av information (Rouse, 2014). Internet har gjort det möjligt för resenärer 

att boka hela resa online, även kallad online-bokning. Det har i sin tur bidragit till en 

minskad efterfråga att boka resor hos fysiska resebyråer (Jonathan & Tarigan, 2016). 

Resebyråer har tidigare haft en framgång med att erbjuda resekataloger med 

illustrerade bilder som skapat tilltalande presentationer av olika resmål och 



 

 

2 

destinationer. Det är resekatalogerna som bidragit till att resenärerna fått en virtuell 

uppfattning av sin planerade resa. Under senare tid har dock dessa resekataloger ersatts 

med webbsidor på internet, som haft större möjlighet till att skapa bättre 

visualiseringar av resmål. Av den orsaken har det blivit svårare för resebyråer att 

konkurrera mot reseaktörer som bedriver sin verksamhet på internet (Bogdanovych m. 

fl. 2006).  

 

En tydlig konsekvens som uppkommit med utvecklingen av IKT är att den har 

förändrat strukturen inom turistindustrin. Den nya tekniken har gjort att reseaktörer 

lättare kan kommunicera med sina kunder och distribuera sina produkter och tjänster 

över hela världen. Utvecklingen har därmed bidragit till att reseaktörer lättare kan 

positionera sig och bli konkurrenskraftiga på den globala turistmarknaden (Buhalis & 

Deimezi, 2004). IKT kan därmed användas som ett strategiskt verktyg för att förstärka 

ett turistföretag på marknaden (Bethapudi, 2013). Dataenheter som bland annat 

smartphones med trådlös uppkoppling till internet sprider information snabbare och 

används flitigt för att skapa konkurrens mellan olika turistföretag (Tichaawa, Mhlanga 

& Sicwebu, 2017). IKT spelar en betydande roll för hela turistindustrin och har 

bidragit till att leveransen av produkter och tjänster inom besöksnäringen förändrats 

under det senaste decenniet (Stiakakis & Georgiadis, 2011). 

 

Poon (1993) märkte redan under det tidiga 1990-talet hur en ny form av turism höll på 

att växa fram i takt med utvecklingen av IKT. En ny norm inom turismen var att 

resenärer blev mer intresserade av att resa flexibelt och självständigt. Detta uppstod 

som en motsats till de tidigare charterresorna. IKT gjorde det möjligt för resenärer att 

boka flexibla resor genom internet istället för att behöva vända sig till resebyrå (Poon, 

1993). Denna norm kom att hålla i sig 24 år senare då Fanelli (2017) menade att en 

stor resetrend som präglade år 2017 var flexibelt och självständigt resande som 

bokades online. Internet har också skapat möjligheter för resenärer att kunna boka 

resor utifrån sina livsstilar och personliga mål som exempelvis bestiga Kilimanjaro. 

Fanelli (2017) såg även en annan växande trend, där resenärer ville kombinera fritid 

och arbete. Detta betydde att allt fler resenärer hade ett större behov av 

internetuppkoppling under resan. 
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Bethapudi (2013) menar att ett effektiv användande av IKT är avgörande för turismens 

utveckling. Av orsaken att IKT främst ska användas som ett verktyg för att underlätta 

en omfattande köpprocess av en turistprodukt online. Denna process innefattar 

produktval, beställning av produkten, betalning samt uppföljning och rapportering. 

Vidare menar Bethapudi (2013) att köpprocessen online har minskat det tidigare 

avståndet mellan kund och leverantör eftersom det inte behövs några mellanhänder. 

The Guardian (2006) skrev om IKT och dess negativa påverkan på effektiviteten hos 

turistföretag som inte var verksamma online, och tidigare arbetat med direktbokningar 

av turistprodukter. Orsaken var att online-bokningar numera avlastar dessa 

arbetsuppgifter. Online-bokningar har också bidragit till att resenärer kan skräddarsy 

sin egen resa på internet. Exempelvis kan konsumenter kombinera billiga flygbiljetter 

och hotell från olika webbsidor. Det har dessutom blivit mer vanligt med online-

bokningar på grund av att internet möjliggjort för konsumenterna att kunna uppfatta 

hur ett hotell ser ut innan de bokar det. Till exempel finns Tripadvisor som är en 

webbsida som tillgodoser recensioner och återkoppling om olika hotell från tidigare 

besökare (The Guardian, 2006).  

1.2 Problemdiskussion 

Vårt fenomen handlar om den digitala påverkan på turistindustrin. Information och 

kommunikationsteknologin (IKT) består av flera olika komponenter, bland annat 

tillgång till internet, transaktioner samt kommunikation (Rouse, 2017). Vi har sett att 

det finns en brist av tidigare forskning inom IKT:s påverkan på turistindustrin. Det 

förklarar Buhalis (2003) med att området är relativt nytt, pågående och inte färdigt 

utforskat. Den nuvarande forskning som däremot går att studera om IKT belyser främst 

kommunikationstekniken. Stiakakis & Georgiadis (2011) menar att det intressanta 

med kommunikation är att det är en tvåvägsprocess där det finns en mottagare i varje 

ända. Det som man vill kommunicera mellan företag och kunder är oftast information, 

och denna kommunikation kan ske både muntligt eller digitalt (Stiakakis & 

Georgiadis, 2011). Den kommunikationskälla som vi fokuserar på i vår studie är 

internet. För att förtydliga problemdiskussionen har vi valt att lyfta fram negativa och 

positiva aspekter inom fenomenet. 
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1.2.1 Nackdelar och fördelar med IKT 

Tidigare forskning om IKT tyder på att den nya tekniken och förändringen som sker 

har bidragit till att både hot och möjligheter uppkommit. En negativ faktor som spelar 

in är de länder som inte har möjlighet att använda eller erbjuda IKT som ett verktyg i 

vardagen. Dessa länder kommer inte få samma möjligheter till turism-tillväxt, som 

övriga länder. Teknikens roll expanderar med hög hastighet och inom en nära framtid 

kommer dessa länder inte ha samma möjlighet att konkurrera på den globala 

marknaden (Karimidizboni, 2013). IKT och internet har gjort att konkurrensen hårdnat 

och istället för att erbjuda produkter med bättre kvalitét, ligger fokus numera på att 

erbjuda produkter till ett lågt pris. Av den anledningen menar Stiakakis & Georgiadis 

(2011) att internet kan skapa en negativ rivalitet och göra att kvaliteten går förlorad. 

Det finns även fler studier som bekräftar att de tekniska förändringarna skapat ett ökat 

hot på marknaden (Tichaawa m.fl, 2017). Online-verksamheter kan utsättas för hot 

som virus eller intrång, som kan resultera i att information går förlorad. Konkurrensen 

bidrar också till att antalet alternativ av boende, transport och resor på internet ökar i 

snabb takt. Risken för att fysiska reseaktörer blir ersatta av online-verksamheter är 

stor. Det är också enkelt, relativt billigt och inte speciellt tidskrävande för nya företag 

att erbjuda alternativa turistprodukter eller tjänster på dagens marknad (Tichaawa m.fl, 

2017). 

 

Tidigare studier menar att det dock kan bli problematiskt för turistföretag att sticka ut 

på internets breda marknad. Svårigheten för företagen att förhålla sig till kundsegment 

och målgrupper kan göra att turisten väljer bort det alternativ som erbjuds. Som resenär 

ställer man idag höga krav och det är viktigt att skapa personliga erbjudande som 

anpassar sig till kundernas efterfrågan (Jakobsson & Lindberg, 2015). Eftersom 

internet är omfattande kan det också skapa svårigheter för företagen att uppfatta vad 

som sägs om dem. Recensioner, klagomål eller annan kritik kan nämnas på många 

olika forum. Det finns inte bara länder som utesluts ur den digitala världen, utan även 

en del ur målgruppen 60+. Det finns bevis för att denna målgrupp anpassat sig relativt 

bra till den tekniska utvecklingen, men som alltid, finns det de som inte gör det 

(Jakobsson & Lindberg, 2015). Det här bidrar till att det skapas en negativ effekt, då 

minoriteten utesluts ur systemet. Visserligen finns det fysiska resebyråer kvar, men 

med en oklar framtidsutsikt (Jakobsson & Lindberg, 2015).    
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Internet är numera en lättillgänglig källa, vilket gör att turistföretagen får möjligheten 

att nå ut till sina kunder på ett snabbare och mer omfattande sätt. Aktiva relationer 

skapas och kostnaderna för att synas minskar (Tichaawa m.fl, 2017). Dessa positiva 

aspekter skapar stor spridning online och kommunikationen till kund och till andra 

företag ökar markant. Förhandlingar som sker mellan aktör och leverantör kan 

påskyndas med internets kraft. Företagen kan synas på internet, utan att vara beroende 

av några mellanhänder. Detta leder till att leverantörerna får en bättre 

förhandlingskraft (Stiakakis & Georgiadis, 2011). IKT har med andra ord gett 

organisationer möjlighet att utvidga sina positioner i den digitaliserade tillväxten samt 

världsekonomin. Internet gör också att man lättare kan få information om kunder och 

på så sätt anpassa sin marknadsföring därefter (Tichaawa m.fl, 2017). 

 

Sammanfattningsvis kan reseaktörerna förbättra effektiviteten, tjänsterna och 

produkterna med hjälp av IKT. Det ökar också möjligheten att förbättra lönsamheten 

både på kort och lång sikt. Från att leverantörer, konsumenter och mellanhänder har 

haft sina egna informationssystem, har det nu utvecklats till en situation där alla kan 

ta del av samma tekniska koncept. Att som resenär boka transport, boende eller vilken 

destination man vill resa till är idag ett faktum och kan ske på bara några minuter 

online. Detta gör att alla de organisationer och kunder som har möjligheten att använda 

IKT utgår från en jämställd marknad (Stiakakis & Georgiadis, 2011).  

 

Marknadsföring och e-handel, som innebär konsumtion på internet, är bara två av de 

fördelaktiga användningsområden som IKT skapar. Istället för att använda broschyrer 

eller kataloger kan företagen idag annonsera kampanjer online. Försäljning genom e-

handel sparar både tid och pengar för turistproducenterna. Det vill säga att det inte är 

lika kostsamt för företagen att marknadsföra sig genom internet och är mer 

tidseffektivt (Stiakakis & Georgiadis, 2011). Stiakakis och Georgiadis (2011) menar 

att annonsera och skapa personliga erbjudanden på internet leder till en framgångsrik 

försäljning. För att ta del av informationsflöden, kan man med fördel använda system 

som exempelvis hanterar lagring av kundinformation. IKT har också positiva effekter 

för personalen på företag, där e-träning, utvärdering och schemaplanering minskar 

kostnaderna (Stiakakis & Georgiadis, 2011).   
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IKT och den digitala tekniken förändrar dagligen turistindustrin, med andra ord så 

förändrar internet det sätt turister reser på idag. Det finns som tidigare nämnt ett mer 

individuellt perspektiv, där resenären själv kan sätta ihop sin resa genom internet. Ur 

företagens perspektiv så handlar det om att vara snabbtänkt och kreativ för att synas 

(Stiakakis & Georgiadis, 2011). Av denna anledning har vi valt att fokusera på den 

digitala påverkan på turistindustrin. Som Buhalis (2003) nämnde tidigare om att 

området relativt outforskat, anser vi därför att det är intressant att studera vidare kring. 

Ur resenärens perspektiv handlar det om att tekniken förändrar reseupplevelsen. 

Därmed spelar resenärer numera en mer aktiv roll i reseaktörernas skapande av 

reseprodukter och upplevelser (Neuhofer, Buhalis & Ladkin, 2013). Detta förklarar 

faktumet att resenärerna har fått mer makt över reseaktörernas produktion, vilket 

skiljer sig från tidigare, då reseaktörerna haft en större makt över resenärerna. 

Reseindustrin är även konkurrensdrivande och det innebär att reseaktörerna måste 

därefter tillämpa sina produkter och tjänster efter resenärernas personliga efterfrågan 

(Bhat, 2014). För att kunna få en övergripande förståelse av IKTs påverkan på 

turistindustrin har vi valt att belysa området utifrån två olika perspektiv: resenärens 

och reseaktörens.  

1.3 Problemformulering  

Den problemformulering som vi valt att utgå från är: 

- Vilken påverkan har information och kommunikationstekniken (IKT) på 

turistindustrin?  

1.4 Syfte 

Syftet med studien är att studera IKT och den digitala påverkan på turistindustrin. 

Syftet är även att besvara vår problemformulering med hjälp av två perspektiv. Ena 

perspektivet är resenärernas perspektiv som ska förklara hur dessa har påverkats av 

IKT och internet i samband med sitt resande. Det andra perspektivet ska förklara hur 

olika reseaktörer arbetar med hjälp av IKT.  

1.5 Avgränsningar 

Den främsta avgränsningen som vi gjort i vår studie är att studera IKT och den digitala 

påverkan på turistindustrin. Vi har valt att fokusera på svenska resenärer och 
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reseaktörer inom turistindustrin. Vi är även medvetna om att IKT är ett omfattande 

område. Därför har vi valt att fokusera på internet och hur det påverkar på 

turistindustrin, samt på den digitala kommunikationen mellan reseaktör och resenär. 

Anledningen till att vi valde att avgränsa oss inom vårt forskningsområde, var att vi 

hade en tidsbegränsning av när studien skulle vara färdig. Likaså att vi endast kunde 

nå ut till ett visst antal respondenter av resenärer och reseaktörer och därmed var 

begränsade i studiens räckvidd. 
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2. METOD 

I detta avsnittet kommer vi redogöra för de tillvägagångssätt vi använt för att 

genomföra vår studie. Vi presenterar bland annat hur vi samlat in vårt empiriska 

material med hjälp av urval, en enkätundersökning samt tre mejlintervjuer. 

____________________________________________________________________ 

2.1 Deduktiv metod 

Vi valde att utgå från en teoretisk insamling av material innan vi samlade in vår 

empiriska data. Därmed har vi valt att använda en deduktiv metod till vår studie. 

Begreppet deduktion betyder att man utgår ifrån en teori och sedan prövar det på fältet 

(Bradford, 2017). Vi valde att grunda våra enkät- och intervjufrågor med hjälp av vårt 

teoretiska material, för att på så sätt kunna pröva teorierna ute på fält. Vårt studiefält 

består av respondenter som består av resenärer och reseaktörer. För att hitta det 

teoretiska materialet använde vi oss av det som David och Sutton (2011) kallar för 

deduktiv kodning. Den deduktiva kodningen innebär att man först tänker ut kategorier 

inom sitt forskningsområde som sedan ska studeras. Utifrån kategorierna söker man 

därefter sitt material. De kategorier som vi valde att fokusera på var online-bokningar, 

kommunikation mellan turist och reseaktör, samt trender inom turistindustrin.  

2.2 Kvalitativ och kvantitativ ansats 

Vi har valt att benämna tillvägagångssätten som en kvantitativ och kvalitativ ansats, 

då Johannessen och Tufte (2003) menar att man bör beskriva dessa som ansatser 

istället för metoder. En materialinsamling kan tillhandahålla siffror eller ord, som 

motsvarar en kvalitativ eller kvantitativ insamling av teori och kunskap (Åsberg, 

2001). Vi har valt att använda både en kvalitativ och kvantitativ datainsamling i vår 

studie eftersom vi använde oss både av intervjuer och enkätundersökning. 

 

Vi valde att samla in vår kvantitativa data med hjälp av en enkätundersökning för att 

belysa resenärernas perspektiv. Johannessen och Tufte (2003) hävdar att en 

enkätundersökning är bra att använda om man på bästa sätt vill undersöka ett teoretiskt 

fenomen. I vårt fall ville vi undersöka fenomenet om den digitala påverkan på 

turistindustrin med målet att få ut så mycket material som möjligt om området. Vi 

ansåg att det därför var nödvändigt att skapa frågor som kunde ge välformulerade svar. 
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Vi fokuserade också på att skapa tydliga och lättförståeliga frågor till våra 

respondenter. Johannessen och Tufte (2003) menar att det är viktigt att skapa 

lättförståeliga för att inte resultatet komma att bli felaktigt eller irrelevant för 

forskningen. För att forma våra frågor valde vi först att läsa in oss på vårt område, för 

att få en teoretisk grund. Denna grund skapades med hjälp av material från 

vetenskapliga artiklar, böcker och internetkällor. Utifrån vårt teoretiska material kunde 

vi sedan utforma vår enkät- och intervjufrågor. Det kvalitativa material som vi samlade 

in kommer från tre mejlintervjuer, och därmed använde vi oss också av en kvalitativ 

ansats. Denna ansats menar på att man intervjuar ett mindre urval eller en enskild 

person (Harboe, 2013). Sammanfattningsvis har vi valt att använda oss av både en 

kvantitativ och kvalitativ ansats. Enligt Johannessen och Tufte (2003) är dessa ansatser 

två tillvägagångssätt som fungerar till att komplettera varandra. 

2.3 Datainsamling 

2.3.1 Urval 

Denscombe (2018) menar att ett urval görs för att kunna fokusera på att undersöka en 

bestämd målgrupp inom sin forskning. Den målgrupp som vi valde att undersöka var 

resenärer och reseaktörer. I vår webbenkätundersökning var målgruppen personer med 

tidigare reseerfarenheter. Vi valde att nå ut till dessa genom Facebook och kunde 

därmed bestämma åldersspannen 15–55+, då det är åldersspannet bland våra 

kontakter. Till vår mejlintervju valde vi att intervjua tre personer som alla hade 

erfarenheter av att arbeta inom reseindustrin och därmed tillhörde målgruppen 

reseaktörer.  

 

Vidare menar Denscombe (2018) att ett urval kan man utgå från två olika 

infallsvinklar: ett representativt urval eller ett explorativt urval. Ett representativt urval 

gör man ofta vid större enkätundersökningar och innefattar främst kvantitativa data. 

Medan ett explorativt urval innebär att man samlar in kvalitativ data som kan bidra till 

konkreta exempel på det som ska studeras. Vi gjorde ett urval utifrån båda 

infallsvinklarna för att samla in kvalitativt och kvantitativt material.  

 

Smith (2017) menar att det också är viktigt att ta hänsyn till storleken och kvalitén på 

urvalet för att kunna skapa en giltighet för studiens resultat. Det innebär att man valt 
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ett urval med rätt profil och som är tillräckligt stort. Därmed kan resultatet anses vara 

objektivt och representera den valda målgruppen. Vi anser att alla tillhör vår 

målgruppsprofil, av den anledningen att de alla hade tidigare reserfarenheter. 

Intervjupersonerna hade även arbetat inom reseindustrin under en längre tid och besatt 

bred kunskap inom IKT.  

2.3.2 Enkätundersökning 

Vårt fokus har varit att lyfta frågor om online-bokningar, för- och nackdelar med 

internet inom turistindustrin samt kommunikationen mellan resenär och reseaktörer i 

vår enkätundersökning. Vi valde att skapa vår enkätundersökning genom webbsidan 

surveymonkey.com och den samlade in svar från 100 respondenter (Bilaga 1). De 

insamlade svaren användes sedan för att representera resenärernas perspektiv i 

förhållande till IKT och den digitala påverkan på turistindustrin. Fördelen med att 

samla in material genom en enkätundersökning som undersökningsmetod, är att det 

både är enkelt och kräver mindre tid. Webbenkäter kan nå fler respondenter snabbare, 

eftersom man inte behöver dela ut enkäten för hand (Ejvegård, 2009). Ejvegård (2009) 

menar att en enkät är fördelaktig eftersom att svaren blir lättare att bearbeta och 

analysera då de samlas in skriftlig form. 

 

I enkätundersökningen valde vi att ställa både öppna och stängda frågor. Long (2007) 

menar att kombinationen av öppna och stängda frågor bidrar till att man får en större 

grund till sin empiri. Johannessen & Tufte (2003) beskriver en blandning av öppna 

och stängda frågor som semistrukturerade frågor. Vi ville använda oss av både öppna 

och stänga frågor för att få en bredare bild av resenärernas förhållande till IKT. Av 

den anledningen skapade vi fyra öppna frågor, som gav respondenterna en möjlighet 

att svara fritt med deras egna erfarenheter. Genom att erbjuda öppna svarsalternativ 

bör man ha i åtanke att de ska ge så stor giltighet och tillförlitlighet som möjligt. Det 

kan dock uppstå en svårighet när det kommer till respondenternas erfarenheter av att 

uttrycka sig skriftligt. Det kan också påverka forskaren tidsmässigt att analysera dessa 

svar (Johannessen & Tufte, 2003). För att undvika en tidsbrist valde vi därför att ha 

med några stängda frågor, utan något utvecklade svar, som snabbare kunde analyseras. 

Öppna svarsalternativ ökar också risken för bortfall av svar, eftersom att respondenter 

ibland kan ge svar som inte är relevanta för undersökningen eller lämna ett uteblivet 

svar (Smith, 2017). Nackdelen med stängda frågor eller utformade svarsalternativ är 
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att det inte fångar upp mer information kring frågan. Dock är dessa är lättare att 

analysera (Johannessen & Tufte, 2003). För att analysera svaren från vår 

enkätundersökning gjorde vi en reducering av svaren för att på bästa sätt lyfta fram det 

mest väsentliga i vår empiri. Ahrne och Svensson (2011) menar att reducering är ett 

viktigt kriterium när man analyserar material.   

2.3.3 Kvalitativa intervjuer 

Fördelen med att använda sig av kvalitativa intervjuer som undersökningsmetod är att 

man får en större förståelse och kunskap om forskningsområdet. Teknikens utveckling 

har möjliggjort att man numera kan göra kvalitativa intervjuer genom mejl, på sociala 

medier eller på Skype (Ahrne & Svensson, 2011). Vi valde att göra tre mejlintervjuer 

med Margaretha Bremar IT-direktör på Ving, Joakim Killander IT- och operativ chef 

på Thabela Travel och Rolf Häggström som är produktionschef på Grand Tours 

(Bilaga 2, Bilaga 3). Att göra mejlintervjuer var både smidigt och flexibelt för oss, då 

vi lätt kunde nå ut till våra respondenter oavsett vart de befann sig. Gillham (2008) 

menar dessutom att en mejlintervju kan upplevas som mindre påträngande än 

personliga intervjuer. Anledningen är att respondenterna får möjligheten att tänka 

igenom sina svar utan tidspress.  

 

Våra intervjupersoner fick tid med att besvara våra frågor, vilket enligt Bergquist, 

Lövheim & Sveningsson (2003) kan bidra till mer sanningsenliga svar. Vi valde även 

att enbart ställa öppna frågor för att få ut så mycket information som möjligt, samt att 

det var fördelaktigt då vi inte hade chansen att ställa direkta motfrågor. Bergquist m.fl. 

(2003) menar vidare att en av nackdelarna med att använda sig av mejlintervjuer är 

just att det inte går att ställa direkta följdfrågor. Däremot gav våra intervjupersoner oss 

möjligheten att mejla dem i efterhand om vi hade fler följdfrågor. Ytterligare en 

negativ aspekt vid mejlintervju är att en del svar kan vara kortfattade och 

underutvecklade (Gillham, 2008). Vi såg därför till att ställa öppna frågor, som gav 

möjlighet till välutvecklade svar. En fördel som vi ansåg med att använda oss av 

mejlintervjuer var att det sparade oss tid, eftersom vi inte behövde transkribera 

intervjuerna.  
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2.3.4 Reliabilitet och validitet 

Reliabilitet handlar om forskningens tillförlitlighet och hur undersökningens resultat 

påverkats av forskarna (Infovoice, 2002). Vi anser att vi inte kunnat påverka 

respondenterna till enkätundersökningen och intervjuerna, då vi inte hade någon direkt 

kontakt med dem. Det som vi kunde påverka var hur vi utformade våra frågor, och 

eftersom vi använde oss av semistrukturerade frågor så fanns både möjligheten för 

respondenterna att svara helt fritt. Samt att vi styrde de stängda svaren eftersom vi 

redan hade förbestämda svarsalternativ. Därmed anser vi att undersökningens resultat 

har en relativt hög reliabilitet. Validitet handlar också om tillförlitlighet för sitt resultat 

och om det kan generaliseras och tillämpas i andra sammanhang (Bell & Bryman, 

2017). Vi anser att vår enkätundersökning har en relativt hög validitet, eftersom att vi 

har lyckats undersöka det som vi i syfte ville mäta. Alla våra respondenter räknas också 

som resenärer och tillhör alla vår undersökningsgrupp.  

 

Vi anser också de svar vi samlade in från våra mejlintervjuer har en hög tillförlitlighet 

samt reliabilitet och validitet. Anledningen är att vi endast valde att intervjua personer 

med en bakgrund inom reseindustrin, och kunskap om IKT som är en del av vårt 

forskningsområde. Brinkmann och Kvale (2014) menar att mejlintervjuer ibland kan 

feltolkas eller läsas fel, då intervjupersonen kan använda sig av olika retoriska former, 

som är svårtolkad av läsaren. Av den anledningen har vi valt att gemensamt tolka och 

analysera materialet från våra intervjuer, samt citerat våra respondenter för att undvika 

misstolkningar.  

2.4 Analysmetod 

För att analysera och sammanställa svaren från enkätundersökningen användes 

Ejvegårds (2009) halveringsmetod. Denna metod innebär att man gör en analys av 

hälften av svaren, och sedan sammanfattar och jämför resultaten med varandra. Vi 

valde att analysera de fyra öppna frågorna från enkäten utifrån halveringsmetoden 

(Bilaga 1). Det resulterade i 400 svar, där en av oss de 200 första svaren, och den andra 

de 200 andra svaren. Därefter ställde vi dessa svarsgrupper mot varandra, för att sedan 

jämföra dem och få ett mer generaliserat resultat. Vi kunde efter analysen se att svaren 

liknade varandra och därför dra en slutsats om att majoriteten av respondenterna hade 

liknande åsikter. Analysen av mejlintervjuerna var mindre tidskrävande eftersom att 
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respondenterna var få och svaren redan var i skriftlig form. De var även informativa 

och välutvecklade i sina svar. Eftersom alla svar var öppna så valde vi att inte använda 

halveringsmetoden igen, och med tanke på att de var färre respondenter som kommer 

från olika turistföretag behövde vi inte göra sammanfattningar av deras svar. Vi 

analyserade både det empiriska materialet vi fick in från vår enkätundersökning och 

mejlintervjuer, tillsammans med vårt teoretiska material för att kunna dra slutsatser 

om IKT har påverkat reseaktörer och resenärer. 

2.5 Forskningsetik 

Vid forskningsstudier är det viktigt att ta hänsyn till de etiska principerna av den egna 

forskningen och hur den utförs. Det innebär bland annat att man ska ta hänsyn till 

respondenterna i forskningen och att den insamlade data behandlas rätt och inte 

missbrukas (Helgesson, 2015). Vi har tagit hänsyn till att vår empiriska data endast 

används i syfte för oss att genomföra vår studie. Att man bör ta hänsyn till 

datainsamlingen och enbart använda den i sitt forskningssyfte är ett nyttjandekrav 

inom forskningsetiken (Bryman, 2016).  

 

Vi har också tagit hänsyn till anonymiteten i vår studie. Vid kvalitativa intervjuer är 

det viktigt att säkerställa att intervjupersonerna godkänner att forskningsarbetet 

publicerar deras identitet (Denscombe, 2004). Vi försäkrade oss tidigt med de personer 

som vi intervjuade, då vi frågade direkt om vi kunde få använda deras namn i vår 

studie. Helgesson (2015) skriver om god forskningssed som anses som ett viktigt 

kriterium. Det innebär exempelvis att man tydligt redogör sin forskningsprocess och 

inte undanhåller resultat. Vi har i så god utsträckning som möjligt redovisat för vår 

undersökningsprocess i detta metodkapitel, samt att vi har bifogat bilagor som redogör 

enkät- och intervjufrågorna. 

  



 

 

14 

3. IKT, DIGITAL KOMMUNIKATION OCH RESETRENDER 

I det här avsnittet presenterar vi vår teoretiska utgångspunkt för vårt arbete. Vi har 

delat in avsnittet i tre huvudkategorier: IKT inom turism, kommunikationen mellan 

turist och företag, samt dagens trender inom turistindustrin.  

____________________________________________________________________ 

3.1 IKT inom turism 

Buhalis och O’Connor (2005) menar att IKT har bidragit till en omfattande global 

utveckling av turism och skapat möjligheten för resenärer att kunna identifiera och 

anpassa resetjänster och reseprodukter genom att konsumera dessa online. 

Utvecklingen av IKT har även bidragit till att fler reseaktörer kan positionera sig och 

skapa mer konkurrensfördelar på den globala marknaden (Buhalis & Deimezi, 2004). 

Orsaken beror på att internet möjliggjort för turistföretag och reseaktörer att kunna 

distribuera sina produkter och tjänster över hela världen. Dessa produkter och tjänster 

nås dessutom snabbare ut till konsumenterna genom internet (Buhalis & O’Connor, 

2005). Det finns tre större innovationer skapade ur IKT som påverkat den globala 

turistindustrin och dessa är: ett datoriserade bokningssystem (CRS), ett globalt 

distributionssystem (GDS) samt utvecklat internet som en plattform för turister, 

turistföretag och destinationer (Štetić, Šimičević & Milićević, 2017).  

  

IKT har också påverkat utvecklingen av tekniken som bidragit till att reseaktörer kan 

styra sin verksamhet med hjälp av dataenheter (Buhalis & O’Connor, 2005). Det här 

har bidragit till mer flexibilitet, samt att fler företag kan använda sina resurser mer 

lönsamt. Lönsamheten kan exempelvis uppstå genom att företagen specialiserar sin 

produktion och minskar produktionskostnaderna (Bhat, 2014, Buhalis & O’Connor, 

2005). Tekniken har även bidragit till att allt fler människor använder sig av 

smartphones som möjliggör större tillgång till datakommunikation (Buhalis & 

O’Connor, 2005). Det har möjliggjort att resenärer kan ha ständig tillgång till 

information, som ger dem möjligheter till att göra fler val. Internet har med andra ord 

bidragit till att resenärerna fått en större makt över resebyråer, eftersom att efterfrågan 

av fler resmöjligheter ökat. Orsaken till att resenärer har fått fler valmöjligheter har 

påverkat både fysiska resebyråer och de reseaktörer som är verksamma online. En 

påverkan är att dessa måste konkurrera genom bland annat minskade prissättningar 



 

 

15 

(Standing, Tang-Taye & Boyer, 2014, Štetić m.fl, 2017). Den ökade priskonkurrensen 

mellan reseaktörerna är en av de negativa effekterna som IKT har på turistindustrin. I 

och med att turistföretagen alltmer börjat lägga större vikt på prisnedsättningar, 

uppstår en risk att produktionen påverkas. Ett lägre pris bidrar till produktionen styrs 

mot kvantitet istället för kvalitet på produkterna (Stiakakis & Georgiadis, 2011). En 

annan negativ påverkan är att internet öppnat upp marknaden och att allt fler aktörer 

fått tillträde till turistindustrin. Det innebär bland annat att företag som inte tidigare 

varit relaterade till turistindustrin börjat tillhandahålla e-turism. Det har orsakat ett 

större möjligt hot för de redan befintliga turistföretagen (Stiakakis & Georgiadis, 

2011).  

 

E-turism innebär att turistföretag sköter sin verksamhet enbart genom e-handel, som 

bidrar till en utökning av företagets värdekedja och distributionskanal. Därmed har e-

turismen kommit att bli framtiden för många turistföretag och destinationer globalt. 

Dessutom är det taktiskt och strategiskt för dessa företag att övergå till e-turism 

eftersom att e-handel och IKT bidragit till en ökad effektivitet internt inom företagen 

(Buhalis & O’Connor, 2005, Buhalis & Deimezi, 2004). Buhalis och Deimezi (2004) 

menar också att e-turism skapat strategiska relationer mellan turistföretagen och 

inblandade intressenter. E-handel som är grunden för e-turism har också bidragit till 

att fler internetanvändare lockats till att börja resa (Standing m.fl, 2014). Genom e-

turism kan turistföretagen styra sin egen konkurrenskraftighet genom att exempelvis 

interagera med fler intressenter och skapa nya samarbeten (Buhalis, 2003). IKT har 

möjliggjort att verksamheter inom e-turism kan fokusera mer på kunderna och 

självutveckling i och med att digitaliseringen tagit över den större delen av 

verksamheten (Buhalis & O’Connor, 2005). IKT är ett kraftfullt verktyg som blivit allt 

mer tillgängligt att använda inom turistindustrin. Detta är anledningen till att IKT 

bidragit till att utveckla hela turistindustrin (Buhalis, 2003). 

 

Bojnec och Kribel (2004) hänvisar till en rapport om italienska invånare och deras 

internetvanor. Majoriteten av de som undersöktes var inte frekventa 

internetanvändare. Ändå visade rapporten att ungefär 54% av de som använde internet 

sökte turistinformation online. Det bevisar att internet är lätt att använda för turister 

och att turistinformation på internet blir alltmer avgörande för turisters rese- och 

semesterbeslut (Bojnec & Kribel, 2004, Štetić m.fl, 2017). Bojnec och Kribel (2004) 
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menar att det fanns en större användning av IKT i utvecklingsländer som exempelvis 

Slovenien. I deras undersökning visade sig en majoritet i dessa utvecklingsländer att 

använda just internet för att få information om destinationer och webbaserade 

resebyråer. Annan information som potentiella resenärer sökte efter var bland annat 

priser, kartor, boende, aktiviteter och möjligheter till underhållning. De vanligaste 

online-bokningar som gjordes var köp av flygbiljetter, bokningar av övernattningar, 

hyrbilar och biljetter till diverse evenemang (Bojnec & Kribel, 2004).  

3.1.1 Online-bokningar inom turism 

Att boka resor online är numera en trend bland alla segment av resenärer, men började 

användas främst av affärsresenärer. Detta marknadssegment är resenärer som reser i 

arbetssyfte (Buhalis, 2003). Resenärer som reste utanför arbetet och för fritid, de så 

kallade fritidsresenärerna, började använda online-bokningar under senare tid. 

Anledningen till detta var att paketresor såsom charterresor under en längre tid 

dominerade fritidsturism inom Europa. Transformationen från efterfrågan av 

paketresor till mer självständiga resor började inte förens vid slutet av 90-talet 

(Buhalis, 2003, Poon, 1993).  

 

Online-bokningar inom turism innebär att turistföretag säljer produkter eller tjänster 

online till resenärerna. Det som skiljer dessa produkter mot andra online-produkter, är 

att turistprodukten inte kan utnyttjas mer än en gång efter köpet. En annan skillnad är 

att turistprodukter som bokas online egentligen konsumeras i en offline-miljö. Det vill 

säga produkter som exempelvis boenden och resmål är fysiska platser som inte finns 

på internet (Peng, Xu & Chen, 2013). Online-bokningar av resetjänster beskrivs också 

som en B2C-relation (företag till kund) och är det som kännetecknar e-turism. Det vill 

säga turism som finns att konsumera genom internet. På grund av e-turism har det 

blivit oundvikligt för reseföretagen att inte erbjuda sina kunder online-bokningar 

eftersom att det ger dem konkurrensfördelar och förbättrar deras servicekvalitet (Peng 

m.fl. 2013). 

 

Eurostat (2017) gjorde en undersökning om online-bokningar som fokuserade främst 

på att undersöka människor som använde internet under daglig basis. Det visade att de 

människor som reste ofta, var mer benägna att boka sina boenden online än de som 

reste mer sällan. Internet har varit revolutionerande när det kommer till hur turister 
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reser och bokar sina resor, speciellt när det kommer till online-bokningar av boenden. 

Online-bokningar av övernattningar och boenden ökade från år 2014 och visade att 

55% av EU-residenter bokade sina resor genom internet. Det kunde också mätas att 

online-bokningar var högre om man skulle resa utomlands än inom sitt eget land. 

Under år 2015 hade 99% av företagen inom boendesektorn tillgång till internet, 

eftersom att internet är grunden för e-handel och online-bokningar (Eurostat, 2017).  

 

Peng m.fl (2013) menar att samtidigt som allt fler resenärer börjar använda internet 

som en informationskälla till sina resor, finns det fortfarande de som är tveksamma till 

trenden. Orsaken är att dessa har en skepsis mot att boka sina resor online på grund av 

en misstro mot den digitala tekniken. Exempelvis förlitar sig dessa människor inte på 

att det finns en säker betalningsmetod eller tillgång till personlig service, och därför 

fortsätter att vända sig till fysiska resebyråer. Fördelen som fysiska resebyråer har 

jämfört med resetjänster online är att de tillhandahåller en social interaktion, ger 

omedelbar kundservice och spar resenären tid på att söka information själv, fastän det 

är mer kostsamt (Peng m.fl 2013). 

3.1.2 Web 2.0  

Tidigare har vi skrivit om internet som ett nätverk som möjliggör att företag och 

konsumenter kan integrera med varandra. Att internet har möjliggjort för flera parter 

att direkt kommunicera med varandra kännetecknar Web 2.0 (Rouse, 2015). Web 2.0 

är en utveckling av det tidigare internet, även kallat det traditionella www (world wide 

web). Det tidigare internet innehöll främst färdigproducerad information och reklam 

för internetanvändarna att ta del av. Numera kan alla som har tillgång till internet 

producera egen information, som är möjligt för vem som helst att ta del av. Det beror 

främst på grund av de förbättrade kommunikationskanalerna som finns i Web 2.0 

(Munoz-Leiva, Hernández-Méndez & Sánchez-Fernández, 2012).  

 

Web 2.0 har en omfattande inverkan på turister och turistindustrin på grund av att den 

påverkat konsumentbeteendet och bidragit till framväxten av e-turism (Munoz-Leiva 

m.fl, 2012). Dessa företag är helt beroende av Web 2.0 eftersom att den så kallade 

‘webben’ påverkar e-turismens efterfråga och tillgång (Sigala, 2011). Ur Web 2.0 har 

bland annat den framgångsrika hemsidan tripadvisor.com vuxit fram. Tripadvisor har 

senare även kommit att betraktas som en resebyrå-förmedlare eftersom att hemsidan 
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också fungerar som mellanhand för online-bokningar av hotell och boenden (Sigala, 

2011). Tripadvisor och andra liknande webbplatser där användarna både har en aktiv 

roll och kan påverka andra turister, men också har möjligheten att boka sina egna resor 

kallas för “Travel 2.0-webbplatser” (Munoz-Leiva m.fl, 2012).  

 

Att internet utvecklats till Web 2.0 har varit en av de mest betydande utvecklingarna 

inom tekniken. Web 2.0 är komplex på det sätt att det ger möjligheten för människor 

att skapa och dela innehåll via exempelvis bloggar eller videoklipp på Youtube 

(Neuhofer m.fl. 2013). Människor kan med hjälp av internet skapa ett så kallat word-

of-mouth som sprids online. Ett word-of-mouth kan exempelvis vara en dålig recension 

av ett företag som sprids mellan kunder. Genom internet kan denna dåliga recension 

påverka ett företags varumärke snabbare på grund av att spridningen blir global 

(Neuhofer m.fl. 2013). Web 2.0 har en stor inverkan på hur dagens turism skapas, och 

därför ligger det i turistindustrin intresse att vidare utforska IKT och dess potential att 

positivt förbättra turismen. Det vill säga att företag kan använda sig av IKT och Web 

2.0 för att förbättra turistupplevelser för resenärer (Neuhofer m.fl. 2013). Web 2.0 har 

gjort det möjligt för turistföretag att kunna identifiera nya marknadstrender samt 

kundernas behov (Sigala, 2012). 

3.2 Den digitala kommunikationen mellan turist och reseaktör 

Nielsen (2001) beskriver kommunikation som en överföring av information och idéer. 

Det ska dock tilläggas att det kan vara en komplicerad process, då det inte alltid finns 

en mottagare i andra änden med ett intresse för vad som erbjuds. Kommunikation 

existerar däremot överallt och kan ske mellan individer, företag, media och grupper 

(Barhat, 2009). Ordet turism kan beskrivas som en marknadsföringsstrategi eller som 

ett brett kommunikationsmönster (Nielsen, 2001). Sammanfattningsvis handlar det om 

att turister kommunicerar sin reseupplevelse som kan motivera andra att vilja åka på 

samma resa. Återigen sprids rekommendationer och word-of-mouth vidare från turist 

till turist (Barhat, 2009). 

 

Genom exempelvis olika hemsidor på internet kan turister möta andra turister, likväl 

som företag kan möta turister och skapa en direkt dialog online (Nielsen, 2001). Det 

skapas en tvåvägskommunikation mellan avsändare och mottagare och relationen blir 
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därför viktig. Hur dessa ser på varandra kan påverka själva upplevelsen och helheten 

av kommunikationen. Till exempel kan det vara svårt för ett flygbolag att ta emot 

feedback från en kund som redan är missnöjd med sin resa och inte respekterar bolaget. 

Därför är det viktigt att utveckla en förståelse för det aktiva deltagandet och utbytet 

som sker. Det medför att båda parterna blir uppmärksamma och faktiskt lyssnar på 

varandra i kommunikation-ledet (Nielsen, 2001). Det kan uppfattas som en lättare 

process, men i många fall tror avsändaren att den ges friheten att uttrycka sig, men inte 

att lyssna och ta emot feedback. Det kan därför vara en svår process för reseaktörer att 

nå ut till sina kunder och vice versa (Bhat, 2014). Dock är det inte bara en 

tvåvägskommunikation mellan reseaktörer och turister, utan också mellan turist och 

turist. Internet möjliggör konsument till konsument-kommunikation och många utgår 

mer från vad turistens erfarenhet beskriver, hellre än hur företaget försöker 

marknadsföra sig (Simkin & Dibb, 2013).  

 

Dhaiguide, Kapoor & Ambekar (2016) menar att reseaktörer ofta varierar i funktion, 

storlek samt vart de är belägna. Exempelvis en stor aktör som ett flygbolag förser sina 

kunder med tjänster, men är ofta placerade långt ifrån sina kunder (Dhaiguide m.fl, 

2016). En liten aktör, som exempelvis ett biluthyrningsföretag är däremot ofta beläget 

på den plats där kunderna kan få direkt kontakt och kommunikation. Följaktligen så 

bör service-leveransen och kommunikationen inom turistindustrin kunna ske oavsett 

avstånd och storlek. Detta har gjort möjligt genom utvecklingen av IKT (Bhat, 2014).  

 

Data och kommunikation sprider sig globalt genom internets användning, men det går 

däremot att se att resenärer blir allt mer försiktiga. Dataskyddslagen infördes i maj 

2018, vilket har begränsat andelen uppgifter företag får samla in från sina användare. 

Lagen har bidragit till en större medvetenhet från konsumenternas sida och dessa i 

större mån värnar om sina personliga uppgifter (Friberg, 2018). En annan viktig aspekt 

är att större delen av alla resenärer numera äger någon form av smartphone. År 2017 

så valde EU att ta bort roamingavgifterna och det har bidragit till att EU-medborgare 

erbjuds gratis och ständig internetuppkoppling. Informationssökningar och 

kommunikation sker mestadels genom en smartphone, som gör att människor kan 

hålla sig uppkopplade precis när de vill. Turister maximerar därför sin upplevelse med 

hjälp av sin mobiltelefon (Friberg, 2018). En resenär kan på bara några minuter söka 

sig till samma resa eller tjänst, med som säljs av olika reseaktörer. IKT möjliggör 
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således interaktionen och kommunikationen där man kan få direkt kontakt med en 

destination, personal på plats eller företag genom internet. Kunder får också möjlighet 

att jämföra olika resor eller tjänster online, och på så sätt ställa olika reseaktörer mot 

varandra. Det genererar också en kund till kund-relation, som ovan nämnt, där 

recensioner online och delning av bilder blivit mer viktigt att läsa innan man bokar sin 

resa (Neuhofer m.fl. 2013). Därför har konkurrensen på marknaden blivit hårdare för 

de reseaktörer som använder internet som ett kommunikationsverktyg (Simkin & 

Dibb, 2013).  

 

IKT och tekniken förändrar successivt reseupplevelsen inom turismbranschen. En 

upplevelse skapar ett värde och något utöver en vardaglig upplevelse. Turister är mer 

aktiva i reseupplevelsen, vilket beskriver en slags co-creation inom kommunikationen 

(Neuhofer m.fl. 2013). Det betyder att företag och kunder skapar ett gemensamt värde 

genom IKT och därför spelar aktiva turister en stor roll i skapandet av upplevelsen. 

Detta involverar turisten istället för företag som en startpunkt i själva upplevelsen. Det 

blir inte längre ett företag till företags-relation, utan turist till företag i en slags co-

creation. IKT spelar också en stor roll i förändringen för reseaktörer och kan användas 

som ett verktyg i utvecklingen av tjänster. Således har det blivit en viktig uppgift för 

turistföretagen att känna igen konsumenternas behov för att samverka på bästa sätt 

(Neuhofer m.fl. 2013). 

3.2.1 Kundservice inom turism 

Den snabba tillväxten online har påverkat kommunikationen mellan turistföretag och 

turister. Internet har vuxit fram och blivit ett forum där många organisationer inom 

turismnäringen vill annonserar sina produkter och tjänster. Det beror på att 

kommunikationen ut till kunderna sker på ett omedelbart och kostnadseffektivt sätt 

(Zamani & Valmohammadi, 2014). De flesta reseaktörerna bedriver därför någon form 

av kundservice, för att på bästa sätt tillgodose kundens behov och önskemål. 

Kundservice används för att bland annat lösa problem eller få in information före, 

under eller efter ett online-köp. Kundservice används också för att få in resenärers 

feedback, kundnöjdhet och lojalitet (Simkin & Dibb, 2013).  

 

Morgan (2016) hävdar att kundservice har revolutionerat marknaden med hjälp av 

internet och IKT. Kunder föredrar idag att lösa sina problem själva genom en 
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självservice, men om ärendet blir för svårlöst så är det viktigt att företagets 

kundservice finns tillgänglig. Förr ansåg man att tekniken gjorde själva upplevelsen 

sämre, men idag förhöjs upplevelsen genom att man kan hålla sig direkt uppkopplad 

och snabbt finna användbar information (Morgan, 2016). Tidigare hade kundservice 

bara öppet en viss tid på dagen, men idag går det att använda dygnet runt. Det finns 

också bevis på att kunderna alltmer kontrollerar vart interaktionen sker med företaget. 

Detta är ännu ett bevis på att makten har förflyttats från företag till kund. Tidigare 

skedde även kommunikationen över telefon, men numera kan man se att 

kommunikationen främst sker online genom exempelvis olika sorters chat-forum 

(Simkin & Dibb, 2012).  

 

Morgan (2016) menar att kundservice numera är så pass viktigt, att när kunden loggar 

in på en hemsida, så kommer oftast ett fönster upp direkt som frågar om man önskar 

hjälp. Kunden behöver med andra ord inte längre söka sig till kundservice, utan hjälpen 

finns tillgänglig direkt. Det finns också bevis för att kunder tidigare upplevt frustration 

när de behövt upprepa sig med sitt ärende, när de varit i kontakt med kundservice. IKT 

och teknikens utveckling har däremot bidragit till att reseaktörer kan tillhandahålla 

mer mycket uppgifter och information om kunden. Därmed kan en mycket effektivare 

och snabbare kundservice kan uppstå, och kunderna behöver inte längre upprepa sig. 

En effektiv kundservice kan bidra till att turistföretagen kan stärka sitt varumärke 

(Morgan, 2016).  

 

Kundservice gör så att en interaktion uppstår mellan reseaktörer och turister både 

online och offline. Många företag menar att kundservice till sina kunder är deras högsta 

prioritet (Simkin & Dibb, 2013). Dels för att locka till sig nya kunder genom att ett 

gott ord sprider sig och dels för att behålla kunder och öka sin försäljning. Det kan 

därför vara avgörande för företag att kommunikationen sker på rätt sätt. Då 

kundservice kan ske på öppna forum på internet är det därför helt fritt för vem som 

helst att läsa det som uttryckts. Klagomål eller lösningar finns publikt för alla att se 

(Morgan, 2016). Kundtjänst handlar dock inte bara om att förse kunderna med bästa 

möjliga service, utan det handlar också om kommunikationen inom företaget. Ett 

samarbete mellan flera avdelningar inklusive marknadsföring, PR, IT, E-handel, 

försäljning och produktutveckling bör ske för att kommunikationen ska ske genom alla 

leden (Simkin & Dibb, 2013). 
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Det finns de som talar för att en e-handel skapar sämre kontakt mellan företag och 

kund. Enligt Kisch (2000) är så inte fallet, utan hon anser att internet bidrar till starkare 

relationer samt att det ökar konkurrenskraften för reseaktörer. Att erbjuda kundservice 

fysiskt, men samtidigt kunna erbjuda det online ökar effektiviteten och konkurrensen 

för företag (Kisch, 2001). Givetvis är det en fråga om kostnader för att skapa en 

attraktiv kundservice, men att förlora sina kunder är ännu mer kostsamt. Den nya 

tekniken och digitaliseringen gör att kunder idag kan få all sin kuntservice genom 

internet. Upplevelsen från kundens sida kan leda till en förbättrad känsla av personlig 

service, samt att kundservice online ger den direkta och individanpassade 

informationen som kunden vill ha (Andersson & Lidén, 2015). 

3.2.2 Customer Relationship Management 

CRM står för Customer Relationship Management och är en relativt ny metod inom 

kundorientering och marknadsföring. Det är en nyckelfaktor för att skapa framgång 

och nära förhållanden mellan företag och kund (Zamani & Valmohammadi, 2014). 

Reseaktörer får genom CRM möjlighet att optimera och förstå turisternas önskemål, 

samtidigt som tekniken också ger chans till nya affärsmöjligheter. CRM omfattar en 

analys över kundernas beteendemönster och ser också till kundens individuella behov. 

Turistföretagen kan genom en användning av CRM leverera intressanta produkter och 

tjänster, enligt en avläsning av kunders efterfrågan (Barhat, 2009).  

 

Att anpassa produkter och tjänster leder till framgångsrika kundrelationer över tid 

(Kopanakis, Mastorakis, Perakakis & Trihas, 2015). Främst två anledningar som 

bidragit till att CRM är viktigt just inom turistnäringen. Den första anledningen är att 

dagens turister blivit allt mer priskänsliga och mer sofistikerade. Den andra 

anledningen är att den ökade konkurrensen inom turistindustrin bidragit till att 

kunderna fått ökade förväntningar. Detta innebär att fokus bör ligga på en effektiv 

identifiering av kundernas behov för att skapa mer individuella och personliga tjänster. 

Turistföretag bör ta sig an system inom CRM för att tillhandahålla dessa tjänster och 

relationer (Kopanakis m.fl, 2015). Konsumenterna förväntar sig en alltmer ökad 

servicenivå på internet (Simkin & Dibb, 2013). CRM är i själva verket en process, där 

kontinuerlig insamling av information görs. Företag får på så sätt möjlighet att 

utvärdera data och skapa en fördelaktig bas för att bidra till en långsiktig interaktion. 
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Detta med syftet att skapa en effektiv och hållbar kommunikation mellan turistföretag 

och turister (Barhat, 2009). Genom webbtekniken kan data samlas in, där man kan 

avläsa kundernas personliga preferenser. Internet har snabbt utvecklats och 

kommunikationstekniken gör att man kan använda tjänster som e-post, webbplatser 

och snabb kundservice. Det finns då möjlighet att anpassa sin produkter på ett mycket 

mer kostnadseffektivt sätt (Kopanakis m.fl, 2015).  

3.3 Dagens trender inom turistindustrin 

Den globala ekonomin växer sig allt starkare och man kan se att konsumenternas 

utgifter har ökat kraftigt sedan år 2011 (Angus, u.å.). Kundens beteende och attityd 

står bakom förändringen och internets tillgänglighet spelar en nyckelroll (Friberg, 

2018). Trender man redan nu kan skåda i turismbranschen är virtual reality, som 

betyder att man kopplar ihop den digitala tekniken med verkligheten. Turister ges på 

så sätt möjlighet att visualisera produkten eller tjänsten innan de köper den. Detta kan 

ske både online och i butik. Ur reseaktörers perspektiv kan detta leda till ökad 

försäljning, då kunden erbjuds ett smakprov av det som den faktiskt kommer få 

uppleva på plats (Angus, u.å.). Friberg (2018) menar också att turister strävar efter att 

få ut det bästa, billigaste och snabbaste resealternativet. Effektivitet anses vara viktigt 

ur resenärens perspektiv och det gör att reseaktörer ständigt behöver komma med nya 

erbjudanden (Friberg, 2018).   

 

Genom internet ökar också medvetenheten om miljöförändringar och andra globala 

problem. Det här inspirerar turister att resa på ett mer ansvarsfullt sätt genom att 

exempelvis välja boenden eller transportalternativ som minskar utsläpp och 

miljöskador. Det innebär att konkurrensen hårdnar ännu en gång för reseaktörer som 

måste anpassa sig efter kundernas efterfrågan (Angus, u.å.). Dessutom ökar stressen 

bland människors vardag, vilket gör att allt fler turister väljer en mer extrem variant 

av resa. Ett exempel på en sådan resa är företaget Intrepids expedition på vägar genom 

Kazakstan och Mongoliet som varken utforskats eller finns att hitta på Google map 

(Travel Weekly, 2018). Konsumenterna söker efter autentiska miljöer och unika 

upplevelser som baseras på kundernas starka värderingar. Inte nog med att turister 

söker sig till mer miljömedvetna alternativ, så vill de också få möjlighet att finna ro 

och koppla av. Önskan om att vara nedkopplad från sina digitala kanaler och 

mobiltelefoner, är också en ökad trend (Friberg, 2018). 
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Destinationer som tidigare varit populära anses bli allt mer efterfrågade igen, med 

hjälp av IKTs utveckling. Det är lättare att marknadsföra destinationen på nytt och 

skapa kundanpassad reklam på internet. En annan trend som uppmärksammats är där 

turisten vill bo och leva som lokalbefolkningen. Huvudsyftet för reseaktörer blir att 

skapa produkter och tjänster där man erbjuder resenären en autentisk, lokal känsla av 

sin semesterupplevelse. Att resenären får resa med de fördelarna att få uppleva världen 

från ett lokalt perspektiv (Roderick, u.å.). Angus (u.å.) bekräftar också att den lokala 

upplevelsen spelar stor roll i dagens resetrend. En annan populär trend är co-living, där 

resenärer kan dela bostad och alla utrymmen som finns med andra resenärer. Fördelen 

är att man på så sätt får möjlighet att samarbeta och möta nya människor, samtidigt 

som man spara pengar (Angus, u.å.).   

 

I anslutning av IKT uppstår också innovation inom turistindustrin. Maskiner och 

robotar i reseindustrin finns i dagsläget och bevis på detta är Henn-na-Hotel i 

Nagasaki, Japan (Henn na Hotel, u.å.). Hotellet välkomnar sina gäster med hjälp av 

robotar som hjälper gästerna med in- och utcheckning. Exempelvis så finns det i 

hotellets kapprum en robotarm som hjälper till med bagage och kläder. Dessutom 

registreras ett foto på gästen vid incheckning, och rumsnyckeln ersätts med ett 

ansiktsigenkännings system som öppnar rummet. Billian IT Solutions (2016) 

argumenterar för att kundupplevelsen kommer förbättras med hjälp av robotar. 

Exemplet på Henn-na-Hotel i Japan, visar på en effektiviserad och förbättrad 

mottagande av hotellgäster, och roboten registrerar dessutom all gästinformation 

direkt. Personalen som arbetar i en hotellreception kan glömma bort vad som tidigare 

sagts, men en robot glömmer aldrig. Även rumsservice på hotell sker idag med hjälp 

av robotar som dessutom är flerspråkiga (Billian IT Solutions, 2016). Friberg (2018) 

hävdar däremot att människor inte alls känner sig bekväma med robotar i dagsläget, 

annat än i form av självscanning i matbutiker och digitaliserad hjälp på banken. Trots 

för och nackdelar hårdnar återigen konkurrensen för alla reseaktörer att hålla sig i takt 

med teknikens utveckling (Billian IT Solutions, 2016). 

 

En ny kategori bland dagens turister är den informationssökande resenären. Denna 

kategori kan också ses som en trend, där resenären ständigt söker ny information 

genom hela sin reseupplevelse (Angus, u.å.). En viss skepsis finns till 
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massproducerade produkter. Om information som resenären eftersöker inte besvaras 

av reseaktören, så kan resenären själv söka efter egen information på internet. 

Beroende på vilken typ av information som erbjuds från reseaktörer, så kan den 

informationssökande resenären antingen se på informationen som ett fiasko eller som 

en succé. I och med detta i åtanke kan det bli skrämmande för reseaktörerna att leverera 

viss information till kunderna. Av orsaken att det kan vara svårt att veta exakt vilken 

information resenärer efterfrågar (Angus, u.å). En motsvarande trend till den 

informationssökande resenären är de som vill bli helt överraskade. En överraskande 

upplevelse möjliggör Jubel, som är en resetjänst där resenären blir helt överraskad och 

skickas till en okänd slutdestination (Friberg, 2018).  
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4. DISKUSSION OCH ANALYS AV RESULTAT 

I detta avsnitt presenterar svaren vi fick in från vår enkätundersökning och 

mejlintervjuer. Vi har valt att presentera vår empiri tillsammans med vår teoretiska 

utgångspunkt för att göra en diskussion och analys. Först presenterar vi resenärernas 

perspektiv och svaren från enkätundersökningen. Därefter redogör vi för resultatet 

från våra mejlintervjuer som står för reseaktörernas perspektiv. 

____________________________________________________________________ 

4.1 Resenärernas påverkan av IKT 

De svar som samlades in genom vår enkätundersökning representerar resenärernas 

perspektiv. De var 78 stycken kvinnor och 22 stycken män som deltog i vår enkät. 

Majoriteten av respondenterna var mellan 15–25 år som motsvarar 51% av alla 

respondenter. Därefter var 35% av respondenterna mellan 26–35 år och 14% av 

respondenterna stod tillsammans för åldersgrupperna 36–55 år och 55+.  

4.1.1 Resor utomlands 

Stapeldiagrammet (se Diagram 1) presenterar resultatet på frågan: Hur ofta reser du 

utomlands? Vi kunde med hjälp av diagrammet avläsa att 37 stycken svarade att de 

reste utomlands en gång per år, vilket resulterar i den näst största stapeln. Hela 48 

personer svarade att de reser utomlands flera gånger per år och 15 stycken uppgav att 

de reser färre än en gång per år. Vi hade inga respondenter som aldrig rest utomlands, 

vilket betyder att alla respondenter kan räknas som resenärer. 
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Diagram 1: Stapeldiagrammet visar hur ofta respondenterna reser utomlands 

 

En bidragande orsak till att hela 48 personer reser utomlands flera gånger om året kan 

vara att IKT ökat möjligheten för resenärer att anpassa resetjänster och snabbare 

konsumera dessa online (Buhalis och O´Connor, 2005). En annan orsak kan vara att 

resor snabbare bokas genom internet, samt att fler reseaktörer väljer att erbjuda sina 

tjänster online (Buhalis & Deimezi, 2004). Det går även att diskutera att 85 stycken av 

våra respondenter reser utomlands minst en gång per år. Precis som Buhalis och 

O´Connor (2005) bekräftar, så har tekniken bidragit till att fler resenärer använder sina 

smartphones. Datakommunikationen blir därför mer tillgänglig och vi kan därmed 

tolka att resenärer snabbt kan få tillgång till den information de söker. Det är dessutom 

lättare att hitta resor på internet och dessa kan sedan jämföras med flera webbsidor. 

 

Att utbudet och tillgängligheten ökat med hjälp av internet kan vara en anledning till 

att fler människor får möjligheten att resa år 2018. Makten har förflyttats från 

resebyråer till konsumenterna. Precis som Standing m.fl, (2014) och Štetić m.fl, (2017) 

menar så kan detta ha bidragit till att resebyråer tvingats se över sin prissättning. En 

annan orsak till att majoriteten av våra respondenter reser så ofta kan vara att 

konkurrensen hårdnat för både resebyråer och online-aktörer, och därför tvingas 

erbjuda resor till ett lägre pris. Dock menar Stiakakis och Georgiadis (2011) att detta 

kan vara en negativ trend då kvalitén på de tjänster och produkter som erbjuds kan bli 

allt sämre.  
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4.1.2 Orsaker till varför resenärer bokar sina resor genom internet 

Stapeldiagrammet nedan (Diagram 2) visar de samlade svaren på vår fråga om varför 

respondenterna bokar sina resor via internet. Sex stycken av deltagarna svarade att 

utbudet var större på internet och detta representerar den minsta stapeln. Den näst 

största stapeln visar att 30 stycken av respondenterna använder internet för att jämföra 

resor med varandra. Medan 33 stycken ansåg att de använder internet för att det är 

enklare. Ett antal om 20 personer svarade att de bokar sina resor online för att det blir 

billigare. Den näst minsta stapeln visar att elva stycken använde internet för att det var 

ett snabbare sätt att boka resor på. 

 

 

 

Diagram 2: Stapeldiagrammet visar varför respondenterna bokar sina resor på 

internet 

 

Vi frågade också våra respondenter om hur internet påverkat deras sätt att resa. Utifrån 

Evjegårds (2009) halveringsmetod, kunde vi se att svaren från våra två olika 

halveringsgrupper resulterade i liknande åsikter och svar. Respondenterna tyckte att 

internet har gjort det enklare och billigare att boka resor online. Buhalis och O´Connor 

(2005) och Bhat (2014) menar att IKT bidragit till att reseaktörer kan arbeta mer 

flexibelt över internet och använda sina resurser mer lönsamt. Det kan vidare ses som 

en bidragande orsak till prissänkningen av resor som bokas online. Våra respondenter 

ansåg att minskade priser var en faktor till ett ökat konsumentbeteende på internet. 

Stiakakis och Georgiadis (2011) menar att orsaken till ökade prisnedsättningar beror 

på att konkurrensen mellan reseaktörer hårdnat. Därför tvingas allt fler aktörer pressa 
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ner sina priser för en chans att hålla sig kvar på marknaden. Vi anser dock att 

konkurrensen har gynnat resenärer eftersom det skapat mer fördelaktiga priser. Vidare 

anser vi att internet och företagens konkurrens är en bidragande orsak till att människor 

reser mer, eftersom att resor har blivit billigare online.  

 

De båda gruppernas svarade sammanfattningsvis också att de använder internet för att 

få restips och inspiration. Anledningen är att internet erbjuder fler valmöjligheter och 

är lättillgänglig att använda. Precis som Standing m.fl, (2014) nämner, så kan e-

handeln vara en orsak till att fler internetanvändare lockas till att resa. Då både utbudet 

och användandet av internet har ökat, kan det automatiskt bli så att resenärer kommer 

i kontakt med reklam och annonser om resor. Vi anser att den tekniska utvecklingen 

är orsaken till att människor idag enbart behöver använda en smartphone, för att kunna 

hitta och jämföra resor online. Vi kunde också se att information, reseerbjudanden och 

förslag finns tillgängligt på internet utan att man behöver söka sig till den. En del av 

respondenterna menar också att internet har uppmanat och bidragit till att de gör allt 

fler resor. En av respondenterna svarade: “Jag kan inte tänka mig att resa utan internet. 

Allt från bokning av biljetter, till gps, tidtabeller och underhållning under resan sker 

via internet för min del”. En annan respondent svarade: 

 

“Man känner sig mer fri så sett att man inte alltid behöver planera in i minsta 

detalj utan kan kolla upp saker längs vägen, ex jag och en kompis tågluffade 

i Europa i somras och kunde hela tiden hålla kontakt med familj hemma utan 

att behöva oroa oss för att hitta wifi, tappade vi bort oss kunde vi enkelt kolla 

kartor i telefonerna etc. Det förenklar, men kanske också tar bort charmen i 

att leta reda på en faktisk karta eller prata med okända”. 

 

Många av respondenterna svarade att internet skapat en större frihet vid bokningar, 

samt att det möjliggjort för resenärer att självständigt lösa reseplaneringen utan en 

kontakt med en fysisk resebyrå. Poon (1993) förklarar att denna anledningen kan bero 

på att turister numera föredrar att boka och skräddarsy sina egna resor med hjälp av 

internet. Även Fanelli (2017) menar att moderna turister är präglade av oberoende och 

självständigt resande som bokas online. Ett av respondenternas svar bekräftar 

självständigheten och beskriver internets påverkan på detta sätt:  
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“Jag har alltid bokat mina resor och hotell på nätet. När jag var yngre så hade 

jag inte så stor tillgång till internet under mina resor, då var man mer beroende 

av andra resenärers tips, hjälp från personal på hotell etc när man skulle resa 

runt. Nu är det ju väldigt lätt att kolla upp själv, då man alltid har mobilen 

med och det är lätt att hitta wifi. Så resandet har blivit mer självständig och 

mindre socialt skulle jag säga. Men betydligt enklare”. 

 

Rouse (2015) och Munoz-Leiva m.fl, (2012) menar att Web 2.0 är en utveckling av 

internet, som gör att reseaktörer och resenärer direkt kan interagera med varandra. Web 

2.0 har också bidragit till utvecklingen av e-turism och e-handel. Sammanfattningsvis 

kunde vi se att det fanns ett tydligt ökat konsumentbeteende online, och det tolkar vi 

som att självständigheten bland resenärer också ökat. Precis som ovan beskrivet, så 

kan resenärer göra allt från att boka flyg till boende och restaurang online, utan någon 

som helst kontakt med en fysisk aktör. Däremot, om det skulle uppstå behov av kontakt 

har internet förbättrat kommunikationen mellan kund och företag. Det innebära att 

specifika frågor gällande exempelvis hotellrum eller flygresa kan besvaras snabbare 

(Rouse, 2015)    

 

Övriga svar från enkätundersökningen menar att internet gjort det lättare att jämföra 

priser, finna nya resmål samt läsa tidigare resenärers recensioner och 

rekommendationer. Sigala (2011) menar att webbsidan Tripadvisor.com fungerar som 

en resebyrå online. Genom webbsidan Tripadvisor kan resenärer spela en aktiv roll 

genom att dela med sig av personliga tips och erfarenhet om bland annat resor och 

hotell. Dessa tips kan vidare påverka andra resenärer och deras köpbeslut. En annan 

aspekt som framkom i vår enkätundersökning var respondenterna ville hålla kontakt 

med familj och vänner när de var utomlands. Även här kan vi förmoda att IKT och 

internet bidragit till att kommunikationen kan ske snabbare och genom olika forum. 

En del respondenter valde dock att lyfta fram en del negativa aspekter med hur internet 

har påverkat deras sätt att resa. En av dessa svarade: “Internet har påverkat negativt, 

för mycket reklam och bilder på dit man vill åka, det känns som om man redan har 

gjort resan. Samt att internet bestämmer vad man ska hitta på i landet”. En annan 

respondent menade: “Svårt att välja bland alla destinationer, finns så mycket jag vill 

upptäcka”. 
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En del av respondenterna ansåg att internet försvårar bokningen, eftersom det 

upplevdes som svårt att sortera bort resor eller hotell av mindre bra kvalité. Andra 

menade på att informationen var för tillgänglig och påträngande, och att man då tappar 

intresset. Det kan med andra ord betyda att konsumenterna tycker att det är besvärligt, 

då de ständigt uppmuntras att genomföra köp, genom marknadsföring av personliga 

erbjudanden. Marknadsföring online bidrog också att ett fåtal av respondenterna tyckte 

att man för lätt kan ta del av bilder av resmålet, och att det upplevs som man redan 

besökt platsen, trots att man inte varit där. En del av respondenterna menar att internet 

levererade ett för stort utbud, som skapa en känsla av att det finns för många 

destinationer att välja mellan.  

 

Jakobsson och Lindberg (2015) menar att en del reseaktörer upplever det som 

problematiskt att inta en position på internets breda marknad, då det redan finns så 

många aktörer. Vi analyserar det här som att konkurrensen bidragit till att reseaktörer 

tvingas anstränga sig mer för att nå ut med sin marknadsföring. Detta kan vara orsaken 

till att en del av respondenterna ansåg att det fanns för mycket information att välja 

mellan, och hellre avstod från sin resa. Däremot ställer resenärer idag högre krav och 

reseaktörer måste fokusera på att skapa personliga erbjudande som anpassar sig till 

kundernas efterfrågan (Jakobsson & Lindberg, 2015). Stiakakis och Georgiadis (2011) 

menar även att marknadsföring online och e-handel har bidragit till en positiv 

försäljning för de flesta reseaktörer. 

4.1.3 Hur använder resenärer internet under sin resa? 

Sammantaget kunde vi se att majoriteten av de som deltog i undersökningen använde 

internet under sin resa. Främst för att söka information och tips för destinationen, men 

också för att finna bland annat nya sevärdheter eller restauranger. Många av 

respondenterna svarade att de använde Google maps för att navigera sig på plats eller 

för att finna transport till sin destination. Precis som Angus (u.å.) menar, förtydligar 

detta trenden om självständigt informationssökande hos resenärer. Angus (u.å.) 

benämnde även denna nya kategori av resenär som den informationssökande 

resenären. Vi tolkar det som att informationssökande resenärer förlitar på sin egen 

förmåga att söka information och kunskap, än att vända sig till en befintlig resebyrå. 

En respondent svarade att de använde internet till: “TripAdvisor, maps, recensioner, 

kontaktar restauranger etc via Facebook och delar upplevelser via andra sociala 
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plattformar”. Denna möjlighet kan bero på teknikens framfart och att det har skapats 

större möjligheter för fler människor att vara uppkopplade. Dessutom är det enklare 

att hitta information (Morgan, 2016). Vi kan anta att en konsekvens av den tekniska 

utvecklingen är att fysiska resebyråer förlorat mer kontakt med kunder, eftersom dessa 

föredrar att vända sig till internet för att få sina frågor besvarade snabbare. 

 

Det fanns också de respondenter som nämnde att kommunikationen var viktigt. De 

svarade att de gärna fortsatte att hålla sina sociala kanaler uppdaterade, trots att de 

befann sig utomlands. Många av respondenterna ansåg att internet skapade 

möjligheten att bland annat läsa tidningen, se över sin bank, granska väderprognos 

samt lyssna på musik. De ansåg att dessa kriterier var viktiga när de var ute och reste. 

En respondent svarade: 

 

“Jag använder internet ganska mycket. Om jag resor inom EU har jag fri surf, 

gratis sms och samtal. Det gör absolut att jag använder internet en hel del då. 

Om jag reser utanför EU använder jag telefonen direkt när jag kommer 

tillbaka till hotellet där det finns wi-fi”.  

 

Denna kommentaren kan förklaras med hjälp av Friberg (2018) menar att de borttagna 

roamingavgifterna bidrog till att fler kunde surfa fritt inom Europa, och vara ständigt 

uppkopplade. Därefter svarade en del av respondenterna att de hade samma 

internetvanor som hemma. En del av respondenterna menade däremot att de försökte 

undvika internet när de var på semester. En respondent menar att de hellre frågar 

lokalbefolkningen, för att uppleva en mer autentisk känsla. En annan svarade: “Jag 

reser ofta till länder där man kan använda internet som i Sverige, så oftast på samma 

sätt. Dock mindre eftersom man är på ”semester” och vill “koppla bort internet”.  

 

Neuhofer m.fl. (2013) menar att turister vill uppleva något utöver deras vardag. Det 

kan betyda att IKT och tekniken har möjliggjort att turister fått en mer aktiv roll och 

kan helt påverka sin egen semester. Därmed gör vi en analys av att ett skifte har 

uppstått. I stället för att resa och komma bort från sin vardag, vill man komma bort 

från att behöva vara ständigt uppkopplad. Neuhofer m.fl. (2013) menar också att 

resenärer själva kan styra över sin resa och samtidigt fatta beslutet om de vill vara 

uppkopplade på internet eller inte. Därefter kan vi tolka det som att resenärer har 
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makten att styra hur mycket turistföretag med online-verksamheter kan påverka och 

nå dem. Sammantaget så bekräftade en övervägande del av respondenterna att de fått 

stor användning av internet när de reser. Däremot så kunde vi se att ett fåtal av våra 

respondenter hellre undviker internet på semestern. Detta kan betyda att de inte 

ständigt vill vara uppkopplade när de är bortresta, för att inte tappa fokus på sin 

semester. 

4.1.4 Vad är resenärernas erfarenhet av online-bokningar? 

Stapeldiagrammet (Diagram 3) visar svaren om hur respondenterna bokade sin senaste 

utlandsresa. Vi kunde se att majoriteten om hela 94 personer bokade sin senaste resa 

genom internet och att endast en person använde sig av en resebyrå. De övriga fem 

personerna angav att någon annan bokade resan åt dem. Buhalis (2003) menar att det 

uppkommit en växande trend att boka resor online, vilket majoriteten av våra 

respondenter gjorde. Eurostat (2017) undersökning visade att de som var vana 

internetanvändare oftast bokar sina resor genom internet. Vi drog slutsatsen från vårt 

resultat att majoritet av respondenter, som var mellan 15–25 år, var alla frekventa 

internetanvändare. Det kan vara orsaken till att de flesta av respondenterna svarade att 

de bokar sina resor på internet istället för hos en resebyrå.  

 

 

 

Diagram 3: Stapeldiagrammet visar hur respondenterna bokade sin senaste 

utlandsresa 
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    4.1.5 För- och nackdelar med online-bokningar 

Vi frågade våra respondenter om vad de ansåg var fördelar respektive nackdelar med 

online-bokningar. Sammanfattningsvis tyckte respondenterna att de fördelar som 

fanns var bland annat att internet underlättat bokningar samt gjort dessa smidigare. 

Respondenterna upplevde även att internet bidragit till att man kunde boka resor i sin 

egen takt. En del av respondenterna ansåg att de inte fick ta sina egna beslut om de 

vände sig till en fysisk resebyrå, eftersom att de anställda säljarna kunde påverka dem. 

Vi kunde också se att internet möjliggjort att resenärer fått chansen att göra sin egen 

sökning om resan. Exempelvis att de kunde jämföra priserna av resor med olika 

webbsidor. En av respondenterna svarade: “Fördelen är att jag själv kan jämföra priser 

på olika sidor och hos olika resebyråer och att jag slipper dyra serviceavgifter. Och att 

jag enkelt kan plocka ihop ett eget paket som passar mitt resesyfte”. En annan svarade: 

“Det är enkelt och bekvämt att boka hemifrån, man kan jämföra priser och planera 

resan med hjälp av forum m.m.”.  

 

En anledning till att det blivit enklare för resenärer att jämföra priser mellan olika 

webbsidor, kan bero på att konkurrensen mellan online-verksamheter hårdnat. 

Stiakakis och Georgiadis (2011) och Standing m.fl, (2014) menar att det som resenärer 

ser som en fördel med online-bokningar, kan ses som en nackdel för verksamheter 

inom turistindustrin. Som tidigare nämnt har konkurrensen bidragit till att fler 

reseaktörer tvingas sänka sina priser och det gör att flera produkters kvalité påverkas. 

Vi analyserar därför att det finns både positiva och negativa aspekter med att boka 

billiga resor online. Det positiva kan vara att man kan hitta förmånliga resor, som hos 

en resebyrå kan vara dyrare att köpa. Medan en negativ aspekt kan vara att priser online 

inte erhåller produkter av kvalité.  

 

Många av respondenterna ansåg att fördelen med online-bokningar var att biljetterna 

kan lagras digitalt efter köpet. En av respondenterna svarade: “Allt är elektroniskt så 

man slipper papper”. Det fanns dock en grupp som ansåg att det som andra 

respondenterna ansåg som fördelar med online-bokningar, kunde ses som nackdelar 

istället. Ett urval av svaren som påvisade nackdelar med online-bokningar var: 

“Nackdelen är självklart att man inte får stödet från resebyrån. Om man bokar via en 

resebyrå brukar man oftast få något typ av stöd och hjälp att finna rätt resa. En resebyrå 
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finns med hela vägen helt enkelt”. Ett annat svar menar: “Man missar kanske en del 

möjligheter som en erfaren reseförsäljare har koll på”. Därför ansågs en tydlig nackdel 

som respondenterna lyfte fram, vara att internets resebyråer inte erbjöd någon direkt 

kontakt. Denna orsak gjorde att en del av respondenterna upplevde att det fanns en 

viss osäkerhet med online-bokningar. Genom att resenärerna inte kunde få någon 

direkt kontakt med en direkt anställd under bokningsprocessen, kunde de heller inte få 

hjälp om problem uppstod. Det som respondenterna lyfte fram och beskrev som 

nackdelar kan understrykas med Peng m.fl. (2013) som menar att det är en större fördel 

att vända sig till en fysisk resebyrå. Det kan betyda att en resebyrå är mer kostsamt 

eftersom dessa tar ut en serviceavgift, men det garanterar kunden ett stöd i sin bokning 

med direkt kundservice. De anställda på resebyråer sparar också kunderna tid, 

eftersom de hjälper till med att göra efterforskningar för deras resa (Peng m.fl. 2013).    

 

En annan respondent svarade: “Nackdelen är att man blir lite mer utsatt om något 

händer, inställt flyg eller så, då får du fixa allt själv (nytt flyg, pengar tillbaka osv)”. 

Ytterligare en faktor till att våra respondenter ansåg att internet bidragit till en otrygg 

känsla var att: “[...] man kan aldrig lita på tekniken fullt ut [...] kan möjligtvis försvinna 

värdefulla dokument”. Att boka sin resa online med kortuppgifter ansågs också skapa 

en osäkerhet. En respondent svarade: “Känns inte lika tryggt som när man bokar med 

en resebyrå”. Det kan betyda att internet är mer utsatt för hot och intrång och viktig 

information som lagras vid en online-bokning kan riskeras att exempelvis bli kapad 

(Tichaawa m.fl, 2017). En orsak till den införda dataskyddslagen år 2018 kan vara att 

allt fler resenärer och konsumenter blivit mer försiktiga med vad de utlämnar för 

uppgifter på internet (Friberg, 2018).  

 

Vidare menar Friberg (2018) att lagen har begränsat reseaktörer och övriga företag, 

eftersom de enbart får samla in begränsat med information och uppgifter om kunderna. 

Det kan bidra till att konsumenterna känner sig tryggare och mer bekväma allt eftersom 

lagen blivit verkställd. Det fanns också en liten grupp av respondenter som bara såg 

fördelar med online-bokningar. En del av respondenterna hade aldrig bokat sin resa 

genom en fysisk resebyrå och kunde därmed inte jämföra skillnaden med att boka 

online eller på resebyrå.  
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4.1.6 Kommunikationen mellan turist och turist 

En av våra frågor berörde hur viktig respondenterna ansåg att recensioner från andra 

turister var när de reser. Den största andelen som motsvarar 76 personer svarade att 

den är viktig. De övriga 24 respondenterna svarade att recensioner och information 

från andra turister är mindre viktigt.  

 

 

 

Diagram 4: Stapeldiagrammet visar hur viktig respondenterna anser att recensioner 

från andra turister är 

 

Precis som Nielsen (2001) beskriver, sker kommunikation mellan turist och företag 

genom kundservice. Det skapas också en viktig interaktion och kommunikation mellan 

turist och turist, i form av recensioner. Vikten av denna interaktion styrker vår 

undersökning, eftersom 76 personer svarade att det ansågs vara viktigt med 

recensioner från andra turister. Det betyder att rekommendationer och tips från andra 

resenärer kan spridas genom internet som ett och på så sätt motivera andra att åka på 

samma resa. Det kan vara en av anledningen till att majoriteten av respondenterna 

ansåg att detta var en viktig del.  

 

Precis som Simkin & Dibb (2013) menar förlitar sig allt fler resenärer mer på andras 

erfarenheter. Det går också att tyda att kommunikationen mellan konsumenter anses 

som viktigare än företagets information och marknadsföring. Turister blir allt mer 

aktiva i reseupplevelsen och Neuhofer m.fl. (2013) förklarar det som en slags co-

creation mellan resenärerna. Vi kan därför tolka att de respondenter som svarade att 
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recensioner var viktiga, själva blir en del av upplevelseskapandet, då de delar med sig 

av egna erfarenheter. Med andra ord blir turister på så sätt mer aktiva i upplevelsen, 

genom att dela med sig av bilder, videos och kommentarer online. Dessutom menar 

Bogdanovych m.fl. (2006) att det numera är viktigt för resenärer att få en virtuell 

uppfattning och information om en reseprodukt innan köpet.  

 

Däremot ansåg 24 personer att recensioner från andra turister är mindre viktigt och det 

styrker faktumet att makten inte helt förflyttats från producent till konsument, som 

Simkin och Dibb (2013) påstår. Vi kan därför anta att företagens kommunikation i 

form av marknadsföring fortfarande anses som viktig för vissa resenärer. Däremot 

menar Nielsen (2001) att vikten ligger för reseaktörer att öka sin förståelse för det 

aktiva deltagandet och utbytet som sker. Det kan betyda att både avsändare och 

mottagare bör vara uppmärksamma och lyhörda vid den kommunikation som sker 

online.   

4.1.7 Resenärens syn på kundservice 

Majoriteten av respondenterna ansåg att det var viktigt att kunna kommunicera med 

reseaktören genom kundtjänst när de bokade sin resa online. En av dessa förklarade 

att: “Det är viktigt med en fungerande kundtjänst om nånting börjar strula. Finns inte 

hjälp att få när man bokat vi nätet blir det väldigt svårt att hitta lösningar”. 

Valmohammadi och Zamani (2014) beskrev kundservice som ett kostnadseffektivt 

verktyg, där kommunikationen kan ske omedelbart över internet. I samband med att 

IKT och internet har möjliggjort den tidseffektiva kommunikationsprocessen, kan vi 

anta med hjälp av vår undersökning att kundservice är en uppskattad tjänst för 

resenärerna att använda.  

 

Andersson och Lidén (2015) menar också på att all dagens kundservice kan ske direkt 

genom internet. Det kan vara en orsak till att resenärerna upplever det som viktigt, då 

kundservice online är lättillgängligt och kan nås direkt genom en mobiltelefon. Simkin 

och Dibb (2013) menar även att konsumenter idag förväntar sig en ökad servicenivå 

på internet, då reseaktörer kan använda sig av verktyg som CRM (Customer 

Relationship Management). Det kan betyda att resenärer kan och bör ställa högre krav 

på reseaktörerna. Då dessa snabbt kan samla in data från enskilda konsumenter och 

erbjuda så kundanpassade tjänster och produkter som möjligt. En av respondenterna 
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beskrev kundtjänst som: “Väldigt viktigt för att boka en resa brukar ofta kosta en del 

så då vill man ha svar på sina frågor och det känns mer säkert”. 

 

Det fanns en liten skara av respondenterna som ansåg att kundservice inte alls var 

nödvändigt. Dessa menade att eventuella problem som uppstår vid bokningar kan lösas 

med hjälp av internet och exempelvis sökfunktionen Google. Friberg (2018) som 

menade på att fler resenärer använder sig av en mobiltelefon för informationssökningar 

bekräftas i vår undersökning. Det går därför att tyda genom svaren att en del hellre 

förlitar sig på IKT:s sökfunktioner, än att söka sig till reseaktörers kundservice. Simkin 

och Dibb (2013) ansåg dock att kundservice finns till för att på bästa sätt tillgodose 

kundens behov och kunna hjälpa till vid problem eller frågor kring en online-bokning. 

Den minoritet som svarade att kundservice inte alls är nödvändigt, valde ändå att lösa 

sitt problem själv. Det går att diskutera varför, när nu hjälp finns att få. Det kan vara 

så att konsumenten tidigare haft en dålig upplevelse från kundservice och därför väljer 

att ta saken i egna händer. Eller så kan det vara som Morgan (2016) menar att kunderna 

själva föredrar att lösa sina problem, i och med internet och IKTs snabba utveckling.     

 

De som upplevde att kundservice var viktigt menar att det skapar en trygghet, då det 

alltid finns någon att vända sig till. En respondent svarade: “Jag tycker absolut det ska 

finnas alternativ till kundtjänst. Man kanske inte alltid behöver det men det är absolut 

en trygghet man vill ha”. De webbsidor som inte hade en kundservice ansågs vara 

mindre lojala och pålitliga och därmed inte lika trovärdiga. Det märks tydligt att 

förväntningarna och åsikterna kring kundservice varierar från våra respondenter. 

Nielsen (2001) styrker denna kommentar med att det är extra viktigt att skapa tillit och 

starka relationer genom kommunikation och kundservice. Om vi analyserar svaret 

vidare, så kan det bero på att förväntningarna återigen är höga från resenärerna att bli 

erbjudna den bästa kundservicen. Eftersom man som konsument spenderar en del 

pengar på reseaktörernas tjänster och produkter. Utifrån det kan man anta att 

kundservice är en tjänst som inkluderas i den totala produkten som konsumeras.  

 

Vi kunde också se att respondenterna ville ha tillgång till en kundservice, men 

samtidigt hade en misstro till tjänsten och en direkt kontakt. Exempelvis svarade en 

respondent: “Jag får oftast snarare känslan av att folk försöker sälja in onödiga saker 

till mig och jag talar med en fysisk person”. Andra respondenter svarade att 
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kundservice uppfattades som dåligt på grund av att de var svåra att få tag på och att 

man inte förväntar sig mycket när man kontaktar kundservice. Trots det menar Simkin 

och Dibb (2012) att nästan alla reseaktörer idag erbjuder kundservice dygnet runt. 

Dessutom erbjuder de flesta reseaktörerna inte bara kundservice via telefon, utan också 

genom chat-forum på webbsidor (Morgan, 2016). Trots det, menar fortfarande ett fåtal 

av våra respondenter att kundservice uppfattas som dålig. Anledningen beror på att 

respondenterna anser att det ibland är svårt att få kontakt med företaget och deras 

kundtjänst. Det kan betyda att en del reseaktörer bör förbättra sin kundservice, så fler 

resenärer kan känna sig trygga och snabbt få den hjälp de söker. 

 

Bemötandet som respondenterna fick av kundtjänst spelade också en viktig roll: “Om 

de har en bra kundtjänst minns man bolaget och i min åsikt, får mer tillit som kund. 

Lojalitet får man av bra kundtjänst”. En annan respondent förklarade det med: “Jag 

tycker att kundtjänst är A och O. Får jag ett dåligt bemötande, har svårt att hitta 

exempelvis FAQ på hemsidan så går jag till någon annan”. Här kan man tydligt se den 

makt som kunderna besitter idag. Om kunden inte får ett vänligt bemötande, eller bra 

service, så kan det bidra till att ett företag snabbt förlorar sitt rykte, kund och lojalitet. 

Simkin och Dibb (2012) bekräftar också hur snabbt en reseaktör kan förlora en kund 

som orsakats av ett dåligt utfört kundmöte. En respondent från vår enkätundersökning 

förtydligar detta och beskriver det som: “Vill gärna boka på en trovärdig sida där man 

kan få kontakt med kundtjänst. Bokar helst inte på de sidor där det kostar att ringa och 

servicen är dålig osv.”    

 

Av de respondenter som ansåg att de inte hade något behov av kundservice menar att 

de gärna undvek att kontakta företaget om det inte var i nödfall. Det fanns även ett 

fåtal respondenterna som förlitar sig på internets förmåga att lösa problem och därmed 

aldrig kontaktat en kundservice. En respondent svarade: “Vill inte ha kontakt med 

någon. Vill hellre ha en extremt användarvänlig hemsida. Så kundtjänst är väldigt 

oviktigt”. Det går att diskuteras varför en del respondenter anser att kundservice inte 

är viktigt. Precis som Barhat (2000) menar, är kundservice och kommunikation online 

en komplicerad process som kräver att intresse för vad som erbjuds. Det kan vara så 

att intresset inte finns där och därför blir kundservice oviktigt. Sammanfattningsvis 

kunde vi se att respondenterna var mycket oense när det kom till vikten av kundservice 

när man bokar resor på internet.  
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4.2 Reseaktörernas påverkan av IKT 

Nedan kommer de svar vi samlat in genom mejlintervjuer med Margaretha Bremar, 

Joakim Killander och Rolf Häggström presenteras. Dessa representerar reseaktörernas 

perspektiv. Vi lyfte fram detta perspektiv med ett antal frågor angående IKT, 

kommunikation, trender samt online-bokningar. Svaren vi sedan fick in använde vi för 

att kunna påvisa IKTs påverkan på reseaktörer inom turistindustrin. 

4.2.1 IKT som marknadsföringsstrategi  

Tidigare använde reseaktörer sig av marknadsföring i form av traditionella broschyrer 

och kataloger. Det är dock inte lika aktuellt idag, eftersom allt fler reseaktörer 

använder internet och IKT som en marknadsföringsstrategi (Bogdanovych m. fl, 

2006). Häggström, produktionschef på Grand Tours (intervju 07/01–2019) berättar: 

”Att precis som hos alla researrangörer i dag, ligger vårt kompletta program på 

webben. Men, till skillnad från de stora charterarrangörerna, behåller vi en katalog i 

print som postas hem till trogna kunder”. Bremar, IT-direktör på Ving (intervju 27/12–

2018) menar däremot att anledningen till att Ving använder sig av IKT som 

marknadsföring, är för att det är mer kostnadseffektivt och flexibelt. Hon menar vidare 

att flexibiliteten bidragit till att de dagligen kan ändra sina priser på webbsidan, istället 

för att behålla priserna som trycktes i katalogerna två gånger om året. Detta är en 

förmån för både kunden och Ving.  

 

Killander, IT- och operativ chef (intervju 06/01–2019) menar att Thabela Travel enbart 

använder sig av internet för att marknadsföra sitt företag på Facebook. Bogdanovych 

m.fl. (2006) förklarar att resekataloger byts ut mot webbsidor eftersom att dessa 

numera ger en mer tilltalande presentation av destination. Det är viktigt för kunden att 

reseaktörer kan skapa en visualisering av resmålet, som ska vara tillräckligt lockande 

för kunden att köpa. Häggström (intervju 07/01–2019) bekräftar däremot att alla 

reseaktörer inte gått från den traditionella katalogen till internet och digitaliseringen. 

Analysen av detta kan dock vara att Grand Tours främsta målgrupp är seniorer och att 

man då föredrar katalogen i pappersformat. Däremot beskriver han vidare att han sett 

att den yngre målgruppen anammat det moderna sättet att kommunicera med 

resebranschen genom nätet. 
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Bremar (intervju 27/12–2018) menar dock att Ving arbetar för att deras webbsida ska 

erbjuda många tilltalande bilder och videoklipp av resmålen. Att arbeta med webbsidor 

och appar har gjort att det också kan bidra till större lönsamhet för företaget. Bhat 

(2014) och Buhalis och O’Connor (2005) hävdar att företag kan anpassa sin 

produktion med hjälp av internet och därmed skapa lönsamhet genom att minska 

produktionskostnader. Bremar (intervju 27/12–2018) menar vidare att de genom sin 

webbsida och app kan anpassa sitt hotellutbud enklare. “På webben/appen kan vi lägga 

till och ta bort hotell där det av någon anledning behövs såsom att vi behöver fler hotell 

för att de säljer så bra alternativt att vi behöver ta bort hotell som inte säljer bra”.  

 

Att Ving använder sig av internet som en marknadsföringsstrategi förutsätter att alla 

resenärer har tillgång till den digitala kommunikationen. Tekniken har bidragit till att 

fler människor använder sig av bland annat smartphones (Buhalis & O’Connor, 2005). 

Därmed gör vi analysen om att Ving arbetar med både en webbsida och app, eftersom 

de förutsätter att deras kunder använder sig av en smartphone som gör dessa lättare att 

nå ut till. Bremar (intervju 27/12–2018) förklarar även att Ving använder sig av IKT 

för att individuellt anpassa sin marknadsföring. “Vi har också börjat med att 

personalisera sidorna på webben beroende på vilken typ av resenär du är där vi hämtar 

data från tidigare bokningar, vad du tittar på webben samt annan info”. Denna typ av 

strategi kallas för CRM (customer relationship management) som gör en analys över 

kundernas individuell behov.  

 

Genom CRM kan researrangörer erbjuda individuellt anpassade produkter och tjänster 

till sina kunder (Barhat, 2009). Dock behöver företag inte använda sig av CRM för att 

kunna läsa av kundernas beteendemönster. Exempelvis förklarar Killander (intervju 

06/01–2019) att Thabela Travel inte använder CRM utan ett svenskt bokningssystem 

som kallas Rebus, men som har en liknande funktion. Tichaawa m.fl. (2017) menar att 

internet automatiskt lagrar information om internetanvändarna, och därför är det enkelt 

för företag att anpassa sin marknadsföring. Bremar (intervju 27/12–2018) förklarar att 

Ving använder sig av CRM som konkurrensfördel, som sedan bidragit till att de är 

“Sveriges ledande researrangör”. Ving har en inställning av att ha “rätt produkt till rätt 

pris till rätt kund” och detta uppnås genom IKT verktyg som exempelvis CRM och 

yielding (anpassad produktion). Häggström (intervju 07/01–2019) menar att de är för 
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små för att hantera CRM och att de istället använder sig av sociala medier som 

Facebook och Instagram, för att nå ut till sina kunder. 

4.2.2 Internets positiva och negativa aspekter  

Vidare frågades respondenterna om vilka positiva och negativa aspekter som de sett 

att internet haft på rese- och boendesektorn. Killander (intervju 06/01–2019) svarade: 

“Positivt för turistindustrin tycker jag att tillgängligheten för resenärer till enkla 

bokningssystem såsom booking.com m.fl. och portaltjänster såsom momondo.se m.fl. 

där resenärerna blir sina egna resebyråer”. Bremar (intervju 27/12–2018) ansåg att de 

positiva aspekterna med internet var att det möjliggjort att kunder snabbare kan hitta 

rätt resor, eftersom de inte behöver ringa eller besöka flertal resebyråer. Vilket vi anser 

bekräftar Killanders svar om att det blivit mer lättillgängligt för resenärer att boka 

resor via olika bokningssidor. En annan positiv aspekt som hon menade på, var att 

internet öppnat upp till nya sätt för människor att hitta reseinspiration. Till exempel 

visas hotell och resmål genom digitala bilder och videos på internet. Det finns även 

mer tillgång till information och fakta om reseprodukter på internet. Häggström 

(intervju 07/01–2019) instämmer med Bremar och menar att man snabbt och enkelt 

kan söka sig till information kring en bokning genom internet.  

 

Häggström (intervju 07/01–2019) tar vidare upp en miljösynpunkt och förklarar att 

hanteringen av postala biljetter och bokningshandlingar minskat, då det sker digitalt 

genom internet. Precis som Bogdanovych m. fl (2006) menar är det viktigt för 

resenärer att få möjligheten till en virtuell uppfattning, samt information om produkten 

innan köpet av en reseprodukt. Detta kan enkelt ske genom internet och av den 

anledningen kan vi dra slutsatsen att en del reseaktörer följer trenden med 

digitaliseringen. Det kan även vara så att precis som Häggström (intervju 07/01–2019) 

beskrev allt fler reseaktörer väljer internet framför pappersformat, för att arbeta så 

hållbart som möjligt. 

 

En negativ aspekt av internet är att det skapat en hårdare konkurrens på marknaden för 

reseaktörer (Stiakakis & Georgiadis, 2011). Bremar (intervju 27/12–2018) förklarar 

att konkurrensen mellan Ving som arrangör handlar om att behålla kunderna, eftersom 

att dessa endast är ett klick från att byta arrangör. Internet har skapat ett större utbud 

av alternativ för resenärerna att välja mellan. Stiakakis och Georgiadis (2011) menar 
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att detta utbud beror på att internet möjliggjort för fler aktörer, som inte behöver ha en 

koppling till turism, att få tillträde till marknaden och kan konkurrera om kunderna. 

Bremar (intervju 27/12–2018) anser att en strategi till att skapa konkurrensfördelar är 

att man tillgodoser kunderna med en inspirerande webbsida och app. Dessa ska också 

vara snabba och enkla att använda samt ett bra verktyg för att inspirera kunderna. Det 

ska även vara enkelt att söka, hitta och boka resan via webbsidan och appen. Precis 

som Buhalis och Deimezi (2004) förklarar, har utvecklingen av IKT bidragit med 

verktyg till att fler reseaktörer kan positionera sig och verka konkurrenskraftig på den 

globala resemarknaden. I Vings fall kan vi se att de använt sig av IKT för att skapa en 

inspirerande webbsida och app. Häggström (intervju 07/01–2019) lyfter fram 

ytterligare en negativ effekt och förklarar att “Mobiltelefonen har blivit religion. Hittar 

du inte informationen i mobilen, så finns den inte. Att leta fram ett telefonnummer och 

ringa till researrangören, byrån eller kundservice, väljs bort”. Han tar även upp en 

annan negativ aspekt med konkurrensen på internet och förklarar följande: 

 

“I och med digitaliseringen hos de ledande charterarrangörerna så försvinner 

all mänsklig kontakt. När du inte längre kan identifiera dig själv, och den resa 

du bokat, med ett varumärke så riskerar tekniken att utarma just varumärket. 

Det leder till att arrangören tvingas att lägga mer krut (kostnader) på att 

saluföra loggan på bekostnad av produktutveckling och service till kunden.” 

 

Vi kan avläsa att internet har skapat både negativa och positiva effekter för 

researrangörer. Vid vissa tillfällen verkar det som att digitaliseringen gör saker mer 

kostnadseffektivt, men ibland svårare och dyrare för researrangörerna. Precis som 

Häggström (intervju 07/01–2019) beskriver ovan kan internet och mobiltelefonen 

bidra till att den sociala kontakten försvinner och att information som inte går att utläsa 

genom telefonen inte uppfattas som den existerar. 

4.2.3 Online-bokningar   

Vi frågade Häggström (intervju 07/01–2019) hur stor andel av Grand Tours kunder 

som bokar sina resor online och han svarade att det ligger kring 50–60%. Siffran kan 

ses som låg, men han förklarar att många av Grand Tours kunder fortfarande bokar 

sina resor via telefon. Vidare menar han dock att kunskapen, intresset och tillgången 

till modern teknik finns hos deras kunder, men att deras specificerade resor gör att man 
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hellre bokar genom telefon. Killander (intervju 06/01–2019) förklarar att Thabela 

Travel i dagsläget inte erbjuder någon möjlighet för deras kunder att boka sin resa via 

deras webbsida. Det alternativ som finns tillgängligt är att fylla i en intresseanmälan 

på webbsidan som sedan skickas till företagets mejl. Han klargör vidare att 

möjligheten till online-bokningar är under utveckling och uppskattar att online-

bokningar på webbsidan kommer uppgå till 10% nästa år. Vi frågade även Bremar 

(intervju 27/12–2018) om hur stor andel av Vings kunder som bokar resor via deras 

webbsida. Hon svarade att 83% i snitt över året bokade sin resa online, men över 90% 

av kunderna var inne på webbsidan för att hitta inspiration och sökte efter resor. Här 

kan vi se att de tre olika reseaktörerna arbetar olika med online-bokningar. 

Anledningen kan vara att de olika aktörerna främst skiljer sig i storlek, men även i 

vilken målgrupp de valt att fokusera på. 

 

Bremar (intervju 07/01–2019) visade även Vings statistik över sin demografi, och 

vilka grupper och åldrar som bokar online och offline. Den målgrupp som var mer 

benägna att boka sin resa genom direkt kontakt, så kallat offline, var seniorer. Medans 

medelålders par var det som statistisk sett bokar sina resor online. Förklaringen kan 

ligga i det som Peng m.fl (2013) menar om att det fortfarande finns de som är 

tveksamma till online-bokningar. Eftersom att det exempelvis finns en misstro mot 

den digitala tekniken. I det här fallet kan vi göra en analys om att seniorer hellre bokar 

resor direkt med resebyrån istället för att använda sig av online-bokningar. Medan 

yngre personer, som de respondenter som medverkade i vår enkätundersökning, 

föredrar online-bokningar. Vi tror detta kan vara en anledning till att Thabela Travel 

inte utvecklat möjligheten till online-bokningar förens nu, då deras målgrupp är mellan 

55–65+ år. Dessa kunder är fortfarande bekväma med att boka sina resor via e-mail 

eller telefon. Online-bokningar har dock enligt Buhalis (2003) blivit en alltmer 

växande trend eftersom de tillåter resenärer att boka sin resa mer självständigt. 

Samtidigt kan det anses bli mer lönsamt att boka resor online eftersom resenärer kan 

välja att kombinera billiga flyg och hotell från olika webbsidor (The Guardian, 2006).  

 

Bremar (intervju 27/12–2018) menar dock att den vanligaste resan som bokas inom 

Thomas Cook i Norden, där Ving ingår och är riktad mot den svenska marknaden, är 

paketresor som uppgår till 90%. I deras paketresor Classic reser man med Thomas 

Cooks egna flyg och bor på hotell de har eget kontakt med. “De övriga 10% bokas 
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med reguljärflyg (ex SAS, Norwegian) och Bedbanks (som är hotell som vi hämtar 

från ex. Expedia eller Sunhotels)”. Endast ett fåtal av kunderna bokar enbart flyg eller 

hotell genom Ving. Hon menar vidare att hon trodde att paketresor skulle försvinna 

helt när det blev enklare att boka egna resor på internet, samt att fler av Vings kunder 

skulle välja att boka och kombinera sina egna reser. Dock, skedde ingen större 

förändring: “Charterresan som vi numera kallar Classic eller paketresa är populärare 

än någonsin och är i de flesta fall billigare än att köpa hotell och flyg var för sig”. Vi 

drar därmed slutsatsen att Vings kunder har samma resebeteendemönster som 

fritidsresenärer på 90-talet som var bekväma med att boka paketresor. Att paketresor 

är populärt på Ving kan bero på att de har lojala kunder som är nöjda med paketresorna 

som Classic erbjuder. Detta visar att Vings kunder anser att det är enklare och mer 

lönsamt att boka hela resan direkt i ett paketformat, istället för att boka flyg och hotell 

separat som The Guardian (2006) och Buhalis (2003) påpekar. 

4.2.4 Kommunikation mellan reseaktör och turist 

Bhat (2014) och Dhaiguide m fl. (2016) hävdar att kommunikationen mellan reseaktör 

och resenär bör ske oavsett reseaktörens storlek, funktion och vart de är belägna. Det 

kan betyda att det är en avgörande och värdefull process för reseaktörer, där resenären 

förväntar sig respons och kontakt dygnet runt. Ving beskriver sig som “Sveriges 

ledande researrangör” och utlovar tre kundlöften till sina resenärer (Ving, u.å.). Alla 

löften berör kommunikationen till resenärer och beskrivs som kvalitet, service samt 

pålitlighet. Enligt Vings hemsida (Ving, u.å) kan man läsa att de gärna delar med sig 

av sina gästers synpunkter, för att förbättra och hjälpa resenären att uppnå den bästa 

resan.  

 

Precis som Nielsen (2001) samt Simkin och Dibb (2013) menar, så är det viktigt att 

lyfta fram resenärers åsikter och rekommendationer, för vidare inspiration till sina 

andra kunder. Vi kunde även se att en kund till kund-relation var en viktig komponent 

ur resenärens perspektiv. Ving försöker också utveckla sin service genom att lyssna på 

sina kunder och skapa bästa möjliga kvalité av produkter och tjänster utifrån dessa 

synpunkter (Ving, u.å.). Häggström (intervju 07/01–2019) kritiserar dock 

sökmotorerna, där man finner samlade kundomdömen. Han menar att kunden får flera 

träffar på en sökning än vad som kan hanteras. Vidare menar han att mycket av makten 

numer ligger hos Google, sökordsoptimering och köpta utrymmen. Däremot kan de 
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researrangörer som också använder sociala medier få en mer direkt kontakt med sina 

kunder och eventuellt påverka vad de väljer och hur de agerar. 

 

Bremar (intervju 27/12–2018) delar också med sig av hur Ving arbetar med 

kommunikation till sina kunder online. Hon bekräftar att de alltid lyssnar på sina 

kunder, för att ta in synpunkter från resenärer. Andersson och Lidén (2015) menar att 

en bra kommunikation kan förbättra känslan av personlig service. Bremar (intervju 

27/12–2018) nämner vidare att Ving utformat en resepanel till sina resenärer för frågor 

och tankar samt en enkät som kunden fyller i efter resan. Hon nämner också att de 

bland annat utför kundtester digitalt vid nyutvecklade produkter och tjänster för att 

avläsa resultat före och under utveckling. Nielsen (2001) anser att kommunikation 

också kan ses som en marknadsföringsstrategi. Det bekräftar Bremar (intervju 27/12–

2018) som påstår att det är avgörande att alltid vara där kunderna är. Exempelvis 

genom att skapa en hög ranking på Google och synas som ett av de första 

sökalternativen, alternativt att man marknadsför sig på olika webbplatser. 

 

Vi frågade våra respondenter hur de arbetade för att skapa en starkare relation till sina 

kunder online, samt hur de skapade lojalitet för att behålla sina kunder. Häggström 

(intervju 07/01–2019) berättar att Grand Tours sänder ut digitala nyhetsbrev med 

erbjudanden några gånger i månaden, samt under de perioder då deras kunder tenderar 

att göra mer bokningar. De digitala nyhetsbreven är oftast kortfattade och de kan direkt 

avläsa resultaten när vi lanserar nyheter. Han menar också att kontakten till deras 

kunder upprätthålls och uppskattas starkt. Det går att tolka att Grand Tours på så sätt 

stärker lojaliteten till sina kunder och även ökar sin försäljning. Bremar (intervju 

27/12–2018) svarade att de arbetar med: “Mycket bra produkter såsom våra egna flyg 

samt alla våra fantastiska koncepthotell ex. Sunwing, Sunprime, SunConnect och Casa 

Cook som vi hela tiden utvecklar med hjälp av input och synpunkter från våra kunder. 

Vi mäter också kontinuerligt NPS=Net Promotor Score”. NPS används vid 

kundundersökningar och utgår ifrån om kunden skulle rekommendera vidare 

reseaktören till andra eller inte (Kantar Sifo, u.å). Sammanfattningsvis så kan vi avläsa 

att Ving lägger stort fokus på att lyssna till sina kunders behov, samt skapa produkter 

och tjänster med bra kvalité. Vi ser även att Ving använder sig av en 

tvåvägskommunikation, som Bhat (2014) beskriver som en svår process för 

reseaktörer. Kommunikationen sker mellan reseaktören Ving och resenärerna och blir 
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därför en tvåvägskommunikation. Det går också att avläsa genom Bremars svar att de 

arbetar på många olika sätt, för att skapa den bästa lojaliteten och kommunikationen 

som möjligt.  

 

Killander (intervju 06/01–2019) berättar att kommunikationen mellan Thabela Travel 

och kunderna främst sker online genom deras hemsida och genom Facebook. De 

skickar även månadsvis ut ett nyhetsbrev via mejl till sina lojala kunder som bland 

annat berättar om nya resor och kampanjer. Häggström (intervju 07/01–2019) lyfter 

fram en annan vinkel av online-bokningar och förklarar att “Snabbheten och bruset i 

informationsflödet på webben gör att vi, som arrangörer, endast har några sekunder på 

oss att fånga den presumtive kundens uppmärksamhet”. Neuhofer m.fl. (2013) menar 

vidare att IKT kan användas som ett verktyg i utvecklingen av tjänster och produkter. 

Det kan innebära att IKT spelar en roll i förändringen för reseaktörer och i vårt fall ser 

vi att alla respondenter nyttjar olika verktyg i sin kommunikation för nå och avläsa 

sina konsumenter. 

4.2.5 Kundservice online 

Vi frågade även våra respondenter hur de arbetar med kundservice online och om de 

har fått bättre respons genom att erbjuda kundservice online. Simkin och Dibb (2013) 

förklarar att de flesta reseaktörer bedriver någon form av kundservice, för att möta sina 

kunder och tillgodose deras behov. Dessutom skapar kundservice en viktig interaktion 

mellan reseaktör och resenär. Häggström (intervju 07/01–2019) förklarar att: “Vi 

bryter till del mot konventionerna och förstärker, till skillnad från branschen i övrigt, 

vår kundservice på telefon genom att anställa ytterligare resekonsulter”. Av den 

anledningen ser vi att all kundservice idag inte alls behöver ske genom internet, utan 

än idag funkar bra genom telefon.  

 

Ving erbjuder däremot flera kontaktalternativ och Bremar (intervju 27/12–2018) 

menar att de: “Vill förstås ha så bra service online som möjligt så att kunderna bara 

behöver kontakta oss om det är ngt man inte finner på siten”. Det betyder att kunderna 

har möjlighet att mejla eller ringa till Ving om de skulle behöva mer omfattande hjälp. 

Precis som Grand Tours och Ving arbetar också Thabela Travel med en bredare 

kundservice. Killander (intervju 06/01–2019) berättar att: “Vi har en chatt på vår 

webb. Vi svarar om det kommer frågor eller synpunkter via Facebook. Men den allra 
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mesta kontakten vi har med våra kunder är genom e-mail”. Denna förklaring tolkar vi 

som att Thabela Travel främst försöker hålla en interaktion med sina kunder online.  

 

Bremar (intervju 27/12–2018) menar dessutom att det ska vara enkelt att nå Vings 

kundservice, samt lätt att förstå hur den fungerar på hemsidan. För att återkoppla till 

resenärernas perspektiv, så ansåg några i vår enkätundersökning att det fanns 

svårigheter att finna reseaktörers kundtjänst. I Vings fall ser vi att de är medvetna om 

problemet och därför skapat en smidig och lättillgänglig kommunikation. Hon svarade 

också att: “Vi har en ny fritextsökning som hjälper kunderna hitta det de söker samt 

en chat med hög tillgänglighet som gör det enkelt för kunden att alltid nå oss”. 

Häggström (intervju 07/01–2019) förklarar att majoriteten av Grand Tours kunder 

förlitar sig till kundservice genom webben. Han förklarar dock vidare att: “Vi 

uppskattningsvis får ett hundratal samtal per telefon varje vecka, från kunder som vill 

ha besked och svar på frågor som rör deras resor”. Han menar vidare att anledningen 

till att kunder vill kontakta Grand Tour genom telefon är karaktären av deras resor, 

som inte de flesta charterarrangörer säljer. Morgan (2016) förklarar att kunder föredrar 

att lösa sina problem själva, men om ärendet förblir svårlöst så är det viktigt att en 

snabb kontakt kan ske. Det går därför att tolka ur svaren ovan att när kunderna blir 

aningen osäkra, önskar de en direkt kontakt, gärna genom telefon.  

 

Morgan (2016) beskriver att man förr ansåg att teknikens utveckling försämrade själva 

upplevelsen, men att man idag kan se att den förhöjs med hjälp av den snabba 

uppkopplingen. Idag går det att se att både Ving och Grand Tours aktivt arbetar för att 

deras kunder ska finna användbar information snabbt. Bremar (intervju 27/12–2018) 

beskriver vidare att: “Vi förbättrar ständigt vår webb och app så kunden ska känna att 

hon/han kan hitta all viktig information innan, under och efter resan”. På Vings 

hemsida kan man nå deras kundservice genom chatt, e-post och telefon. Det analyserar 

vi som att Ving förstår vikten av att vara tillgängliga för sina kunder dygnet runt. Även 

Simkin & Dibb (2012) styrker det faktum att kunder vill kunna nå den reseaktören de 

bokat genom direkt. Vi frågade även om Ving använder några verktyg inom IKT för 

att nå sina kunder. Bremar (intervju 27/12–2018) svarade att: “Vi använder Portrait 

Dialogue för digital kommunikation med kunden såsom nyhetsbrev, mejl med info, 

erbjudanden inför avresa och kvalitetskontrollen efter resan”. Hon förklarade hur det 

ser ut om man gör e-bokning genom Ving och förklarar att Portrait Dialogue fungerar 
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som ett informationsmejl, för att göra semestern ännu bättre. Mejlet beskriver utförligt 

att man kan lägga till önskemål, tjänster och även få specifik information om resmålet. 

Hon beskriver därutöver att Ving har en app, som erbjuder information före, under och 

efter resan samt bokningsmöjligheter och inspiration. Detta kan innebära att desto fler 

sätt Ving arbetar för att nå sina kunder, desto framgångsrikare kundrelationer får 

möjlighet att skapas. 

4.2.6 Nutiden och framtidens restrender 

Vi frågade även våra respondenter om de sett nya restrender växa fram på grund av 

teknikens utveckling och IKT. Bremar (intervju 27/12–2018) svarade: “Idag går 

tekniken och trender hand i hand. Jag skulle nog säga att vi med teknikens hjälp och 

innovativa idéer ständigt kan förbättra vår produkt och service”. Både Bremar (intervju 

27/12–2018) och Häggström (intervju 07/01–2019) är överens om att dagens kunder 

förväntar sig att reseaktörer ska erbjuda en viss standard när det kommer till teknik. 

Häggström (intervju 07/01–2019) förklarar att: “Den digitaliserade hanteringen av 

resemarknaden är en framgångsfaktor, inte minst hos volym-arrangörerna som 

rationaliserat såväl produktportföljen som hanteringen. Bremar (intervju 27/12–2018) 

förklarar att man förr ansåg att wifi på hotellen var en lyxig tillgång, medan kunderna 

idag förväntar sig att hotellen erbjuder bra uppkoppling. Tekniken har bidragit till att 

trender utvecklas snabbare och hon belyser detta med: “[...] därför måste vi ständigt 

ligga i framkant och använda tekniken för att ta fram lösningar som gör oss unika”. 

Hon förklarar vidare att: 

  

“På våra familjehotell Sunwing Family Resorts är en del av konceptet 

uppbyggt kring smidiga datorskärmar där man enkelt kan se vilka aktiviteter 

som äger rum på hotellet och genom hotellens egna siter kan man även chatta 

eller boka spabehandlingar eller träningspass. Vi kan också erbjuda 

rumsbokning i förväg genom tekniska lösningar och har även nya funktioner 

som exempelvis incheckning på hotellrummet med mobiltelefonen”.  

 

Detta uttalande går att återkoppla till tidigare forskning om att konkurrensen hårdnat 

på marknaden med hjälp av IKTs utveckling (Stiakakis & Georgiadis, 2011). Precis 

som hotellet i Japan, där den större delen av arbetskraften består av robotar, tvingas 

reseaktörer till innovativa lösningar för att sticka ut på marknaden (Henn na Hotel, 
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u.å). Däremot talar Friberg (2018) mot att turister känner sig bekväma med robotar, 

och det kan betyda att reseaktörer inte behöver vara för extrema i sitt nyskapande. 

Precis som Bremar (intervju 27/12–2018) beskriver ovan, så kan det räcka med att 

dataskärmar guidar turister och att man själv kan välja om man vill ta del av teknologin 

eller inte. Vi frågade också henne om hur Ving ser på framtidens resetrender. Hon 

beskrev tydligt att tekniken kommer spela en allt viktigare roll framöver och det därför 

blir en viktig parameter att utgå ifrån när Ving utvecklar sina produkter. Angus (u.å.) 

argumenterar för att den informationssökande turisten ställer höga krav på reseaktörer 

och förväntar sig en viss typ av information när de bokar en resa. Angus (u.å.) intygar 

även att just denna kategori av resenär är känsliga för massproducerade produkter och 

tjänster. Det kan betyda att reseaktörer behöver anstränga sig mer för att inte förlora 

sina kunder och även arbeta aktivt för att uppnå den efterfrågan som finns. Bremar 

(intervju 27/12–2018) förklarar vidare att:  

 

“Dagens och i synnerhet morgondagens resenärer ställer höga krav på oss, i 

synnerhet när det gäller vårt miljöarbete. Medvetet resande är därför kanske 

en av de största trenderna vi kan se just nu, oavsett om det gäller krav på 

närodlad mat på frukostbufféerna på hotellet eller en redogörelse för 

koldioxidutsläpp”.  

 

Internet har bidragit till att allt fler människor blivit mer medvetna om 

miljöförändringar och andra globala problem (Angus, u.å.). Som Bremar (intervju 

27/12–2018) nämner, så har det uppmanat människor att resa mer ansvarsfullt. Det 

kan även betyda att det bidragit till att konkurrensen bland reseaktörer blivit hårdare 

och att de hotell eller resor som inte erbjuder miljövänligt utesluts. Hon anser inte att 

resandet kommer minska med åren på grund av miljöförändringar, utan snarare att 

kraven på reseaktörer kommer bli högre. Killander (intervju 06/01–2019) menar 

däremot att: “Det svenska flygandet kommer att stagnera under ett par åt på grund av 

miljödebatten tills att vi klimatkompenserar fullt ut. Flyget måste ta ett större eget 

ansvar för utveckling och användning av icke fossila bränsle” 

 

Bremar (intervju 27/12–2018) beskriver också att Vings kunder söker efter unika 

upplevelser, men ändå att de ska kunna resa på ett effektivt sätt. Precis som Friberg 

(2018) belyser, så efterfrågar dagens resenärer effektivitet och överraskningar. Det kan 
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betyda att reseaktörer behöver komma med nya erbjudanden för att överraska och 

skapa funktionella produkter och tjänster. Redan år 1993 kunde Poon se att resenärer 

blev mer intresserade av att resa flexibelt och självständigt, hellre än färdigpaketerade 

resor. Angus (u.å) bekräftar även att det finns ett visst tvivel till charter. Häggström 

(intervju 07/01–2019) har även sett en ökning av att boka flexibelt på Grand Tours och 

förklarar att: “I dag är marknaden av så kallade flexibla resor mer än dubbelt så stor 

som den klassiska chartervolymen (även om dessa paketresor i kundens ögon 

fortfarande är ”charterresor”)”. Killander (intervju 06/01–2019) tror dock att internet 

och online-bokningar bidragit till en ökning av paketresor i form av exempelvis flyg i 

kombination med hotell och hyrbil. Han tror att anledningen beror på att bokningar 

online bidragit till att man enklare kan boka resor utan fysisk interaktion med dessa 

arrangörer. “Att kombinera flyg med hotell eller hyrbil anser vi fortfarande vara en 

paketresa, men i en mer flexibel form”. Därmed anser vi att han också bekräftar 

ökningen av flexibla resor som både Häggström och Bremar påpekar.  

 

Bremar (intervju 27/12–2018) nämner även att: “Hotellen blir allt viktigare, många 

gånger viktigare än destinationen. Genom de nya designhotellen/koncepthotellen ser 

vi också en revival av ”gamla charterdestinationer” som Mallorca, Gran Canaria och 

Rhodos”. Återigen kan vi se en koppling till att destinationer som tidigare varit 

populära, än en gång efterfrågas, tack vare IKT. Roderick (u.å.) bekräftar detta och 

menar att det idag blivit lättare att marknadsföra destinationen på nytt och skapa en 

kundanpassad reklam genom internet. Det kan vara en orsak till att Ving säljer allt fler 

resor och paket till de tidigare populära destinationerna. En annan orsak kan vara att 

internet och IKTs framväxt lockat till nya kundgrupper till dessa destinationer. Till sist 

förklarade Bremar (intervju 27/12–2018) att man som resenär inspireras av likasinnade 

och att man gärna reser till samma resmål som vänner, de man identifierar sig med 

eller de man exempelvis följer på Instagram. Slutligen kan vi tolka detta som att IKT 

har en stor inverkan på dagens och framtidens restrender, då mycket av det Bremar 

(intervju 27/12–2018) nämnt är kopplat till ny teknik. Vi kan också se att kundens 

beteende och efterfrågan är en drivande nyckelroll i dagens resetrender, för reseaktörer 

att anpassa sig efter.  
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5. SLUTSATS 

I detta avsnitt presenterar vi vad vi kommit fram till med vår studie. Vi återkopplar 

till den tidigare problemdiskussionen och lyfter även fram vad vår studie bidragit 

med. 

____________________________________________________________________ 

 

I denna studie valde vi att fördjupa oss inom fenomenet digital påverkan på 

turistindustrin. Som tidigare nämnts och som blev tydligt under vår insamlings-process 

av material, så finns en brist av material på tidigare forskning inom området. Buhalis 

(2003) menar att IKT inom turismområdet är ett relativt nytt ämne och därför öppet 

för vidare forskning. Av den anledningen bestämde vi oss för att göra en studie där vi 

lyfter fram resenärers och reseaktörers perspektiv i förhållande till påverkan av IKT. 

 

När vi studerade IKT inom turistindustrin såg vi att det fanns flera för- och nackdelar 

med den digitala utvecklingen. En av de tydliga nackdelarna som vi kunde se var att 

IKT har bidragit till att konkurrensen mellan turistföretagen ökat. Konkurrensen har 

gjort att fysiska resebyråer måste konkurrera med online-verksamheter som erbjuder 

e-turism genom internet. Dessutom har konkurrensen påverkat att priserna på resor 

och boenden har blivit billigare online eftersom att det finns fler distributörer 

(Stiakakis & Georgiadis, 2011, Tichaawa m.fl, 2017). En tydlig fördel är att 

kommunikationen mellan resenärer och turistföretag genom internet blivit smidigare 

och snabbare. Detta kunde vi se både från tidigare forskning och utifrån vårt empiriska 

material. En annan fördel är att det har blivit lättare för företag att sälja turistprodukter 

och tjänster genom internet, och för konsumenterna att köpa dessa genom ett enkelt 

knapptryck på internet (Stiakakis & Georgiadis, 2011).  

 

Vi kan dra slutsatsen utifrån vår studie att IKT och den digitala tekniken har påverkat 

och utvecklat turistindustrin både positivt och negativt. Inom industrin finns både 

resenärer och reseaktörer och med hjälp av vår studie har vi sett att dessa påverkats 

olika. De resenärer som vi undersökte bokade främst sina resor online och hade ett 

mer självständigt beteende. De föredrog att själva söka information om resor istället 

för att ta hjälp av en resebyrå. Resenärerna ansåg även att det var mer tidskrävande att 

ta kontakt med en resebyrå, och att online-bokningar via internet därför var smidigare, 
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enklare och billigare. Dessutom finns mycket lättillgänglig information på internet 

som gör att resenärer inte nödvändigtvis behöver kontakta kundservice. Däremot 

menade de reseaktörer som vi intervjuade att de lade stort fokus på att utveckla sin 

kundservice. Utifrån resenärernas svar tycker vi att reseaktörerna hellre bör lägga 

fokus på att utveckla en lätthanterlig och användbar webbsida, istället för att utveckla 

sin kundservice. Vi kunde även se att majoriteten av resenärerna bokar sina resor 

online men att Ving är de enda av reseaktörerna som erbjöd en fullt utvecklad online-

bokningstjänst. De övriga reseaktörerna arbetade på ett mer traditionellt sätt där 

kunderna bokar sina resor via mejl och telefon. Slutsatsen vi drar ur detta är att Ving 

är den ledande reseaktören på marknaden. Dels för att de håller sig intakt med 

utvecklingen, men också för de anpassar sig efter kundernas efterfrågan.  

 

Reseaktörerna ansåg även att det blivit lättare att marknadsföra sitt företag via internet. 

De tyckte att det blivit lättare att hantera och ta emot information om sina kunder 

genom att bland annat använda verktyget CRM. Resenärerna tyckte dock att 

recensioner om reseprodukter från andra resenärer var viktigare än reseaktörernas egen 

marknadsföring. En av anledningarna var att resenären ville få tips och 

rekommendationer av andra resenärer som faktiskt upplevt resetjänsten, vilket även 

ansågs som mer trovärdig information. En annan anledning var att resenärer idag delar 

med sig av sina reseupplevelser, i form av videos och bilder. Detta ansågs också som 

en viktig informationsdelning för resenärer, då man får en mer virtuell uppfattning om 

produkten innan köp. Vi anser därför att reseaktörer bör flytta fokus till 

marknadsföring med verkliga bilder och videos, än med retuscherade stillbilder som 

oftast hittas på reseaktörers webbsidor. Återigen kan vi se att den digitala utvecklingen 

påverkat och flyttat makten från reseaktörerna till resenärerna. Följaktligen genom att 

konkurrensen mellan reseaktörer ökat och att man därmed bör anpassa sig efter 

kundernas behov.  

 

Reseaktörerna menar också att framtidens restrender anpassas allt mer efter den 

digitala utvecklingen, för att på bästa sätt matcha resenärernas efterfrågan. Exempelvis 

som att erbjuda hotell med snabbare uppkoppling, men även att arbetande robotar 

kommer få en större betydelse inom turistindustrin. Däremot ansåg en del av 

resenärerna att de inte ville vara ständigt uppkopplade på sin resa. Av den anledningen 
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ställer vi oss tveksamma till utvecklingen om ökad digitalisering, då resenärer 

eventuellt kommer att föredra en mindre uppkopplad tillvaro i framtiden. 

 

Avslutningsvis anser vi att vår studie bidrar till en ökad förståelse för hur reseaktörer 

och resenärer påverkats av IKT och den digitala utvecklingen. Eftersom det är ett 

aktuellt fenomen, hoppas vi även att vår studie kan bidra till hur man som reseaktör på 

bästa sätt kan använda IKT för att nå resenärer. Likaså för hur resenärer kan avläsa 

och tolka reseaktörers handlingar och motiv. Vi hoppas även att vår studie kan vägleda 

framtida forskare att vidare utveckla ämnet. Ett exempel på framtida forskning skulle 

kunna vara att uppmärksamma resenärernas perspektiv mer. Vi märkte att det fanns 

ett större glapp mellan tidigare forskning om IKTs påverkan på reseaktörer och hur 

IKT påverkat resenärer. En annan tänkvärd infallsvinkel skulle kunna vara att utföra 

denna studie på ett utvecklingsland. Dessa länder har inte samma möjlighet att använda 

IKT som ett effektivt verktyg inom turism (Karimidizboni, 2013). Det vore därför 

intressant att undersöka skillnaderna på förutsättningar för länder som inte har samma 

möjligheter som exempelvis Sverige.
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7. BILAGOR 

7.1 Bilaga 1: Enkätundersökning via Surveymonkey.com 

1. Kön? 

𐝇 Kvinna 

𐝇 Man 

𐝇 Annat 

2. Ålder? 

𐝇 15–25 år 

𐝇 26–35 år 

𐝇 36–55 år 

𐝇 55+ 

3. Hur ofta reser du utomlands? 

𐝇 En gång per år 

𐝇 Flera gånger per år 

𐝇 Färre än en gång per år 

𐝇 Aldrig 

4. Hur har internet påverkat ditt sätt att resa? 

Svarsalternativ: Öppet 

5. Hur bokade du din senaste utlandsresa? (Flyg & boende) 

𐝇 Genom internet 

𐝇 Genom en resebyrå 

𐝇 Någon annan bokade åt mig 

𐝇 Har aldrig bokat en resa 

6. Vad är fördelen och nackdelen med att boka resor på internet? 

Svarsalternativ: Öppet svarsalternativ 

7. Varför bokar du dina resor på internet? 

𐝇 Billigare 

𐝇 Enklare 

𐝇 Snabbare 

𐝇 Större utbud 

𐝇 Möjlighet att jämföra med andra resor 

8. Hur använder du internet när du är ute och reser? 
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Svarsalternativ: Öppet  

9. Hur viktig är information/recensioner från andra turister när du bokar din resa? 

𐝇 Viktigt 

𐝇 Mindre viktigt 

𐝇 Inte alls. 

10. Fördelen med fysiska resebyråer är att man får direkt kontakt. Hur viktigt tycker 

du att kundtjänst är när man bokar online? 

Svarsalternativ: Öppet  
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7.2 Bilaga 2: Mejlintervju-frågor till Margaretha Bremar, IT-direktör Ving/Thomas Cook 

1. Hur arbetar ni för att skapa en stark relation till era kunder online, och hur gör ni 

för att skapa lojalitet och behålla dem? 

  

2. Hur arbetar ni med kundservice online? Har ni fått bättre respons genom att 

erbjuda kundservice online? 

  

3. Använder ni något/några verktyg inom IKT? Exempelvis: CRM (Customer 

relationship management). Om ja, hur använder ni dessa verktyg? 

  

4. Ser du att några speciella resetrender uppkommit med hjälp av teknikens 

framfart/IKT? 

  

5. Hur ser du på framtidens resetrender? 

  

6. Hur stor andel bokar sin resa genom er online-bokning? Vi tror att Göran visade 

några Power Point som han fått av dig, där man kunde se hur förskjutningen från 

telefon/butik till nätet ser ut över tiden. 

  

7. Internet har haft en omfattande påverkan på turistindustrin och det finns både 

positiva och negativa aspekter. Vilka positiva och negativa aspekter tycker du har 

varit tydligast utifrån internets påverkan på rese- och boendesektorn? Vi är medvetna 

om att frågan är bred, och därför behöver du endast ge ett fåtal exempel. 

   

8. Vad är den vanligaste resan som bokas på Ving? Paketresor eller separata resor 

(exempelvis endast boende)? 

  

9. Hur tror du att internet har påverkat turisters resebeteende? 

  

10. Vi har förstått att den traditionella broschyren som kom två gånger om året inte 

används längre. Är det mer kostnadseffektivt för er att använda internet som en 

marknadsföringsstrategi? Om ja, hur? 
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11. Ving beskriver sig som ”Sveriges ledande researrangör”. Varför är VING mer 

konkurrenskraftig än andra reseaktörer? 

  

12. Kan man se att det är ett specifikt kön eller målgrupp som är mest benägen att 

använda sig av online-bokningar genom Ving? Har det skett någon förändring i ”kön 

eller målgrupp” från den ”manuella” bokningens tid till dagens digitala? 
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7.3 Bilaga 3: Mejlintervju-frågor till Rolf Häggström på Grand Tours och Joakim 

Killander på Thabela Travel.  

1. Hur arbetar ni för att skapa en stark relation till era kunder online, och hur gör ni 

för att skapa lojalitet och behålla dem? 

  

2. Hur arbetar ni med kundservice online?  

  

3. Använder ni något/några verktyg inom IKT? Exempelvis: CRM (Customer 

relationship management). Om ja, hur använder ni dessa verktyg? 

  

4. Ser du att några speciella resetrender uppkommit med hjälp av teknikens 

framfart/IKT? Och hur tror du framtidens resetrender ser ut? 

  

5. Hur stor andel bokar sin resa genom er online-bokning?  

  

6. Internet har haft en omfattande påverkan på turistindustrin och det finns både 

positiva och negativa aspekter. Vilka positiva och negativa aspekter tycker du har 

varit tydligast utifrån internets påverkan på reseindustrin? Vi är medvetna om att 

frågan är bred, och därför behöver du endast ge ett fåtal exempel.  

    

7. Hur tror du att internet har påverkat turisters resebeteende? 

 

 


