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Syfte och forskningsfrågor 
Syftet med denna uppsats är, med fokus på researrangörer, att finna och analysera vad som 
karaktäriserar varumärken. Vidare är avsikten att klarlägga researrangörers kommunikation 
till konsumenter. Utifrån uppsatsens syfte utformades följande tre forskningsfrågor: 
 
● Vad karaktäriserar varumärkens identitet och budskap?  
● Vilket utrymme och vilken roll ges varumärken i såväl traditionella som digitala 

kanaler? 
● Vad kännetecknar personalens och kundernas roller på en resa?  

 
Metod 
Uppsatsen grundas på ett kvalitativt metodval med en deduktiv ansats men även induktiva 
inslag. Det empiriska materialet har framkommit genom sex semistrukturerade intervjuer.  
 
Slutsatser 
Studiens resultat visar att en allt mer flexibel researrangör efterfrågas och att det sätter ökade 
krav på de olika arrangörerna. Framtidens utbud ska bestå av ett flertal olika komponenter att 
kunna kombinera på olika vis för att kunna sätta sin egen prägel på resan. Omvärldens 
förändringar har fått stor effekt på varumärkets karaktär och identitet tillsammans med 
konsumenternas inverkan. Varumärken ska inge trygghet och förtroende. Studien visar också 
att digitaliseringens framväxt har påverkat branschen. Företag måste anpassa varumärkets 
kommunikation beroende på målgrupp. Det har även visats sig att personalen har en stor del i 
varumärkets kommunikation och att storleken på företagen avgör hur mycket resurser som 
finns till förfogande i varje del. 
 
Nyckelord 
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Abstract 
 

Purpose and research question 

The aim of this thesis, focusing on the travel arrangers, is to find and analyse what 

characterizes brands. Furthermore, the intention is to explain travel arrangers communication 

towards customers. We have posed these following three research questions: 

 
● What characterizes brand identities and messages? 

● What space and which role is given to brands in both traditional and digital 

channels?  

● What defines the personnels and the customers roles during a trip? 

 
Method 

The thesis is based on a qualitative research method. The empirical data emerged from six 

semi-structured interviews.  

 
Conclusion 

The outcome of this study shows that an increasingly flexible travel arranger is requested 

which leads to higher demands for the arrangers. In the future, the offer is foreseen to be 

made out of a range of different components because customers want to design their trip on 

their own.  The all-around environmental changes and the impact of customers have affected 

brands characteristics and identities. Brands should radiate a feeling of safety and trust. The 

essay also shows that the development of digitalization has influenced the line of business. 

Today, companies must adapt the communication of the brand to the targeted audience. 

Furthermore, the personnel are a big part of the communication too. At last, the results 

indicate that the size of the company in question determines what resources are available for 

each part in the brand’s communication and identity.  

 

Keywords 
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Förord  
 

Vi vill börja med att rikta ett enormt tack till våra respondenter som har tagit sig tiden att 

ställa upp på intervjuer. Ni har med ert engagemang och goda kunskaper varit till stor hjälp 

och gjort vår studie möjlig att utföra. Vi vill även rikta ett tack till vår handledare Leif V 

Rytting som guidat och gett oss stöd under hela arbetsprocessen. Tack för dina värdefulla råd 

och vägledning. Att du alltid haft ett leende på läpparna och din flexibilitet. Vi vill även tacka 

Richard Afriyie Owusu som varit till stor hjälp under våra seminarietillfällen genom feedback 

och konstruktiv kritik. Sist men inte minst, vill vi även rikta ett tack till våra opponenter som 

gett oss värdefull hjälp i processen med att skapa en ännu bättre uppsats.  
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	 V	

INNEHÅLLSFÖRTECKNING 
 

1. INLEDNING .................................................................................................................... 1 

1.1 Bakgrund ........................................................................................................................ 1 

1.2 Problemdiskussion ......................................................................................................... 2 

1.3 Problemformulering ...................................................................................................... 4 

1.4 Syfte ................................................................................................................................. 4 

1.5 Forskningsfrågor ............................................................................................................ 5 

1.6 Avgränsningar och förklaringar .................................................................................. 5 

2. METOD ............................................................................................................................. 6 

2.1 Undersökningsmetod ..................................................................................................... 6 

2.2 Forskningsansats ............................................................................................................ 7 

2.3 Datainsamling ................................................................................................................. 8 

2.3.1 Urval ......................................................................................................................... 8 

2.3.2 Intervjuer ................................................................................................................... 9 

2.3.3 Operationalisering ................................................................................................... 10 

2.3.4 Analysmetod ........................................................................................................... 11 

2.4 Vetenskapliga kriterier ................................................................................................ 11 

2.4.1 Reliabilitet ............................................................................................................... 12 

2.4.2 Validitet ................................................................................................................... 12 

2.5 Forskningsprocessen .................................................................................................... 13 

2.5.1 Arbetets gång .......................................................................................................... 13 

2.5.2 Tolkning .................................................................................................................. 14 

2.6 Etik ................................................................................................................................ 15 

2.7 Metodkritik ................................................................................................................... 16 

3. TEORETISK REFERENSRAM ............................................................................ 18 

3.1 Varumärket .................................................................................................................. 18 

3.1.1 Vad är ett varumärke? ............................................................................................. 18 

3.1.2 Vikten av ett starkt varumärke ................................................................................ 19 

3.1.3 Namn och logotyper ................................................................................................ 20 

3.1.4 Varumärkets identitet .............................................................................................. 21 

3.1.5 Varumärkets image och positionering .................................................................... 23 



	 VI	

3.2 Marknadskommunikation .......................................................................................... 24 

3.2.1 Processen och budskapet ......................................................................................... 25 

3.2.2 Marknadskanaler ..................................................................................................... 26 

3.2.3 Kommunikation och kanaler i servicesektorn ......................................................... 27 

3.2.4 Integrerad marknadskommunikation ...................................................................... 29 

3.3 Service management .................................................................................................... 30 

3.3.1 Servicelandskap ...................................................................................................... 30 

3.3.2 Personalens roll i serviceerbjudandet ...................................................................... 31 

3.3.3 Kunders medverkan ................................................................................................ 32 

3.4 Teorins betydelse och kärna ....................................................................................... 34 

4. EMPIRISK OCH TEORETISK ANALYS ........................................................ 35 

4.1 Varumärkets betydelse ................................................................................................ 35 

4.1.1 De grundläggande associationerna ......................................................................... 35 

4.1.2 Att sticka ut i mängden ........................................................................................... 36 

4.1.3 Att få kunden att lita på företaget ........................................................................... 39 

4.1.4 Kopplingen mellan företag och logotyp ................................................................. 40 

4.1.5 Egna reflektioner ..................................................................................................... 41 

4.2 En bred mix av kanaler ............................................................................................... 42 

4.2.1 Ett enat budskap ...................................................................................................... 44 

4.2.2 Resor säljs fortfarande i butik ................................................................................. 45 

4.2.3 En digital era ........................................................................................................... 45 

4.2.4 Virtuella möjligheter… ........................................................................................... 46 

4.2.5 Och utmaningar ....................................................................................................... 47 

4.2.6 Egna reflektioner ..................................................................................................... 48 

4.3 Varumärket syns under resan .................................................................................... 49 

4.3.1 Personal spelar roll .................................................................................................. 50 

4.3.2 Kunden är viktigast ................................................................................................. 50 

4.3.3 Egna reflektioner ..................................................................................................... 51 

5. SLUTSATS ..................................................................................................................... 53 

5.1 Svar på våra forskningsfrågor .................................................................................... 53 

5.2 Svar på vårt syfte ......................................................................................................... 57 

5.3 Uppsatsens betydelse och förslag på vidare forskning ............................................. 58 

5.3.1 Teoretiska och praktiska implikationer ................................................................... 58 



	 VII	

5.3.2 Studiens begränsningar ........................................................................................... 59 

5.3.3 Förslag till fortsatt forskning .................................................................................. 59 

5.4 Etik och hållbarhet ...................................................................................................... 60 

KÄLLFÖRTECKNING ................................................................................................. 61 

BILAGOR ........................................................................................................................... 68 

Bilaga 1 - Intervjuguide ..................................................................................................... 68 

Bilaga 2 - Intervjuguide med bakomliggande stödpunkter ........................................... 69 

Bilaga 3 - Författares individuella bidrag ....................................................................... 70 

 

 
FIGUR- OCH TABELLFÖRTECKNING 
 

Figur 1. “The identity prism” ……………………………………………………………….22 

Figur 2. “Traditionell kommunikationsmodell” ……………………………………………..25 

Figur 3. “Teorins kärna” ……………………………………………………………………34 

  



	 1	

1. INLEDNING  
I det inledande kapitlet, som ska ge läsaren en första anblick över problemområdet, 

presenteras det forskningsområde vi har valt att fördjupa oss i. Avslutningsvis presenteras 

studiens syfte med forskningsfrågor samt de avgränsningar som gjorts med en förklaring.

 

1.1 Bakgrund  
I augusti 1955 påbörjades ett nytt kapitel i svensk turismhistoria. För första gången hade en 

grupp svenska turister genomfört en charterresa till Mallorca. Kikerpuu (2015) beskriver hur 

allt fler ser affärsmöjligheter inom resebranschen under senare 50-tal och tidigt 60-tal. På så 

sätt utvecklades Sveriges turism och begreppet charter kom att bli allt mer etablerat.  

 

Resebranschen i Sverige omsätter enorma summor. Reseaktörer är ständigt aktuella och måste 

hela tiden ha ett uppdaterat varumärke. Idag kan vem som helst och när som helst köpa resor 

på internet vilket har resulterat i att hela resebranschen flyttats från en fysisk miljö till en allt 

mer virtuell värld. I rapporten om svensk e-handel utgiven av Dibs (2019) anges 

resebranschen stå för 42 procent av den totala omsättningen inom e-handel och utgör således 

den största kategorin. Resebolag utvecklade sina webbsidor och e-handelstjänster oerhört 

tidigt vilket har gjort dem väldigt användarvänliga i nuläget. Utvecklingen har enligt 

rapporten lett till att den digitala marknaden är företagens största attribut. Vikten av att 

tillhandahålla en lättillgänglig och köpvänlig hemsida är därmed a och o. Dock har inte 

traditionella kanaler försvunnit helt, Dahlén, Lange och Rosengren (2017) menar att en mix 

av både gamla och nya kanaler ger störst effekt. Enligt Mårtenson (2009) blir följden av en 

god kommunikation att varumärket ständigt är aktuellt samt starkt på marknaden. Med andra 

ord, användbart ur ett konkurrensperspektiv.  

 

Enligt Alla bolag (2017) omsatte de tre största aktörerna inom resebranschen, TUI, Ving samt 

Apollo, nästan 27 miljarder kronor år 2015. Resesektorn bygger på att leverera upplevelser till 

konsumenten. Westin (2018) uttrycker att forskaren Gilovich förklarar att människan mår 

bättre av att spendera pengar på upplevelser istället för på varor. Följaktligen blir det därför 

viktigt för företagen att skapa upplevelsevärden för varje enskild turist och resa. Detta är 

något som Grönroos (2015) framhåller och förklarar att om ett företag lyckats skapa värden 

kan det resultera i fler sålda resor och därmed större vinst för företagen. På så vis har service 

management en avgörande roll i tjänsteerbjudandet. Echeverri och Edvardsson (2018) 
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uttrycket att det är essentiellt att skapa en bra upplevelsevärld för kunderna då det skulle 

kunna resultera i positiva effekter genom recensioner och rekommendationer från tidigare 

resenärer. Lyckas således researrangörerna skapa minnesvärda resor kan det leda till 

ytterligare positiva faktorer för varumärkets identitet. Med denna utgångspunkt är det därmed 

researrangörer och deras varumärken som står i fokus i uppsatsen. 

 

1.2 Problemdiskussion   
Engagemanget kring begreppet varumärken har enligt Frankelius, Norrman och Parment 

(2015) expanderat kraftigt under de senaste årtionden och även betydelsen som ett varumärke 

innehar. Parment (2018) redogör för att synen på ett varumärke har förändrats och att denna 

förändring har växt fram i samband med det ökade engagemanget kring varumärken. Förr 

förknippades varumärken enbart till ett namn eller symbol. Den nya uppfattningen har därför 

resulterat i att varumärken idag är så mycket mer än bara en symbolik och författaren framför 

att varumärken idag är mer bundna till associationer. Enligt Melin (2011) är ett starkt 

varumärke många gånger det absolut mest grundläggande för att lyckas i en konkurrenskraftig 

bransch. Något som man kan fråga sig är om företagen inom reseindustrin har greppat den 

fundamentala betydelsen av varumärkets vikt. En annan aspekt som framstår som intressant är 

vilka associationer företagen vill att varumärken ska byggas på. 

  

Mårtenson (2009) framhåller hur viktigt det är att ledning och marknadsförare inom ett 

företag inser värdet av sitt varumärke. Allt som sker inom verksamheten förmedlar ett visst 

budskap. Ett varumärkes associationer poängterar Frankelius et al. (2015) kan kopplas ihop 

med varumärkes identitet som Parment (2018) beskriver som ett företags självbild. Hur vill 

företaget uppfattas utifrån genom sitt varumärke? Vikten av att kunna leverera utan att tappa 

sitt grundläggande löfte menar författarna kan vara en utmaning för företagen och tillägger att 

med varje varumärke finns där ett bakomliggande löfte. Något som vi vill fråga oss är vad för 

löften som företagen anser är extra viktiga att förmedla till kunder. 

  

För att varumärken även ska bli synliga ute på marknaden, i detta fall inom resebranschen, 

måste företag således tänka på sin positionering. Med varumärkespositionering menar 

Parment (2018) liksom Frankelius et al. (2015) kortfattat att företag kan positionera sitt 

varumärke utifrån olika nivåer. Dessa nivåer kan kategoriseras utifrån produktattribut, 

fördelar samt värderingar. Genom positionering menar författarna att företag kan klarlägga 
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varför deras varumärke existerar samt vad deras vision är som dessutom ska kunna förmedlas 

via varumärkets löfte. En intressant aspekt är därför att undersöka hur de olika 

researrangörerna arbetar med sin positionering och varför vissa arrangörer har en tydligare 

och mer igenkännlig profil än andra. 

  

Dahlén, Lange och Rosengren (2017) understryker att varumärket är en marknadsförares 

viktigaste tillgång. Författarna, liksom Parment (2018),  menar att ett varumärke bygger på de 

associationer som förknippas med det, vilket sedan är marknadskommunikationens uppgift att 

förmedla ut till konsumenten. Rätt typ av marknadskommunikation skapar förtroende och ett 

gott anseende hos konsumenten för ett specifikt varumärke. Mårtenson (2009) betonar att 

marknadskommunikationen spelar en mycket central roll i den moderna marknadsföringen. 

Skribenten anser att marknadskommunikationen håller ett varumärke uppdaterat och aktuellt, 

vilket är essentiellt i dagens snabbt svängande samhälle. Wilson, Zeithaml, Bitner och 

Gremler (2016) anser att marknadskommunikation idag är mer komplext än tidigare. 

Författarna menar att kommunikationen tidigare utgjordes av ett fåtal lätthanterade kanaler. 

Idag ser det annorlunda ut, kanaler är inte lika lätta att kontrollera och är dessutom fler. Med 

grund i detta resonemang blir det således intressant att vidare undersöka hur varumärket ska 

kommuniceras ut till kunder. Fill (2013) klargör att nya digitala kanaler i allt större 

utsträckning tar över de äldre kanalerna som är mer inriktade på massreklam. Därför är det 

tänkvärt att granska hur verksamheter inom reseindustrin själva har tacklat och uppfattat 

digitaliseringens framväxt. Dahlén, Lange och Rosengren (2017) tydliggör att en definierad 

målgrupp är utgångspunkten vid val av marknadskanaler. Frågan är om det är något som 

företagen har tagit hänsyn till vid sin strategiska utformning av marknadskommunikationen. 

  

Ytterligare en del som är intressant i just resebranschen är hur kunder och personal 

samverkar. Grönroos (2015) menar nämligen att service inte skapas förrän kund och 

servicehållare samspelar med varandra. En viktig del i det hela är miljön där servicen sker, 

alltså det som Rytting (2011) valt att kalla servicelandskap. Inte bara miljön spelar roll, utan 

Wirtz och Lovelock (2016) markerar även personalen som en fundamentalt viktig beståndsdel 

i processen då de tills stor del kan påverka kunders upplevelser. Vilket leder till det sista 

centrala och ofrånkomliga elementet i service: kunden. Grönroos (2013) finner att det är 

ofrånkomligt att kunden inte skulle medverka i en serviceprocess. Av dessa anledningar 

upplevs det som intressant att inspektera företagens syn på personalens medverkan och 

kundens påverkan samt den servicemiljö där kund och anställd figurerar tillsammans.  
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I en studie gjord av Xiang (2009) framkommer det att kunders lojalitet gentemot varumärken 

är baserat på hur väl varje enskilt märke presterar. Därför är det av intresse att undersöka vad 

företag vill att varumärket ska stå för. I en annan artikel skriven av Gorlevskaya (2016) 

beskrivs den snabba utvecklingen av teknologin ha påverkat turisters sätt att använda media. 

Detta är något som måste påverka företags utformning av kommunikationsprocessen. 

slusatsen är att designen ska baseras på målgrupp, varumärkets innebörd samt konkurrensen 

på marknaden.  Med detta som utgångsläge har vi därmed valt att fokusera på resesektorn och 

dess varumärke samt kommunikation ut till konsument ur ett företagsperspektiv.  

 

1.3 Problemformulering  
Resesektorn är intressant då det är en bransch i ständig utveckling och förändring. Parment 

(2018) redogör för att synen på varumärken på senare tid har förändrats samt att intresset för 

begreppet har ökat. Av denna anledning är det intressant att studera varumärken och hur 

företags uppfattning kring konceptet förefaller. Vidare framhåller Mårtenson (2009) att 

kommunikation påverkar varumärken då det hålls uppdaterat och aktuellt. Att 

kommunikationen dessutom enligt Fill (2013) tenderar att gå över mot en allt mer 

digitaliserad marknad gör området spännande på grund av den förändringsprocess som ligger 

i tiden. Fortsättningsvis poängterar Wirtz och Lovelock (2016) samt Grönroos (2013) 

personalens respektive kunders synnerligen avgörande betydelser, vilket är av intresse att 

undersöka.  

 

1.4 Syfte 
Syftet med denna uppsats är, med fokus på researrangörer, att finna och analysera vad som 

karaktäriserar varumärken. Vidare är avsikten att klarlägga researrangörers kommunikation 

till konsumenter. 
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1.5 Forskningsfrågor 
Utifrån uppsatsens syfte utformades följande tre forskningsfrågor med fokus på 

researrangörer: 

● Vad karaktäriserar varumärkens identitet och budskap?  

● Vilket utrymme och vilken roll ges varumärken i såväl traditionella som digitala 

kanaler? 

● Vad kännetecknar personalens och kundernas roller på en resa?  

 

1.6 Avgränsningar och förklaringar 
Uppsatsen har avgränsats till resebranschen inom Sverige med ett fokus på researrangörer och 

resebyråer. Med ordet arrangör avser vi företag som i hög grad säljer egna eller andras 

paketresor på den svenska marknaden. En annan avgränsning är att vi har valt att rikta in 

uppsatsen ur ett företagsperspektiv samtidigt som arbetet fokuserar på konsumentsektorn.  

 

I enlighet med Tourwriter (2019) förmedlar en researrangör eller resebyrå resor till 

konsumenter. Det kan handla om olika typer av resor, som exempelvis affärsresor, charter, 

kryssningar och bussturer. Resebyråer är oftast återförsäljare till större reseaktörer.  
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2. METOD  
I följande kapitel presenteras de tillvägagångssätt som tillämpats i studien. Metodkapitlet 

redogör för samt motiverar de val som vi som författare har valt att applicera med stöd i 

viktiga begrepp. 

 

2.1 Undersökningsmetod  
Uppsatsen har sin bas i en kvalitativ metod. Vi ämnade att gå in på djupet och sätta oss in i 

teorin för att förstå hela sammanhanget och då anser Holme och Solvang (1997) att en 

kvalitativ metod lämpar sig bäst. Vi har valt att utesluta en kvantitativ metod då den enligt 

Bryman och Bell (2017) främst fokuserar på siffror och analys av dessa vilket ofta resulterar i 

diagram. Diagram och siffror kunde inte svara på forskningsfrågorna och därför har en 

kvantitativ metod inte varit lämplig. Alvehus (2013) beskriver hur en kvalitativ metod ger 

större utrymme åt innebörd och mening vilket passade våra intentioner med studien bra. 

Vidare menar författaren att metoden utvecklar synsättet på världen omkring oss samt gör den 

mer greppbar. 

  

Tanken med uppsatsen var att förstå hur företagen själva vill utforma sitt varumärke och 

kommunicera ut detta till konsument. För att kunna återge denna information på ett korrekt 

sätt valde vi tidigt att jobba efter en kvalitativ metod då vi ville komma nära inpå de valda 

företagen och respondenterna samt återge deras synsätt. Yin (2013) skriver att en kvalitativ 

metod på ett utförligt sätt återger intervjupersonernas beskrivningar och svar på frågor istället 

för uppsatsförfattarnas tolkning av dem. Fortsättningsvis uttrycker författaren att genom 

kvalitativ metod kan vi som författare lättare förstå omgivningen och sammanhanget i 

branschen som vi valt vilket för oss verkade fördelaktigt. Bryman och Bell (2017) framhåller 

att en kvalitativ metod i jämförelse med en kvantitativ metod ger forskarna större 

valmöjligheter och frihet då den inte styrs så mycket av regelverk. Genom en större frihet har 

vi som forskare kunnat utforma svar på ett mer noggrant vis. 

  

Holme och Solvang (1997) menar att ett kvalitativt val av metod är mer applicerbart på 

forskning som avser att skapa förståelse för en viss typ av situation. Det är något som har 

krävts i vårt arbete med uppsatsen då det varit nödvändigt att sätta sig in i resebranschen och 

förstå den bättre. Utan en helhetsbild och förståelse för området vi valt att studera hade inte 
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syfte och forskningsfrågor kunnat besvaras. Slutligen ska det nämnas att vår uppsats kan ha 

en karaktär som liknar en fallstudie då vi valt att rikta in oss på en viss bransch.  

 

2.2 Forskningsansats  
De tre förhållningssätt som ligger till grund vid val av forskningsansats är enligt Patel och 

Davidson (2011) induktion, deduktion samt abduktion. Forskningsansatsens betydelse menar 

författarna är att knyta samman empirin med teorin. 

  

Gummesson (2000) beskriver att en deduktiv ansats utgår från redan befintliga teorier vilka 

sedan undersöks genom forskarnas data.  Vidare uttrycker författaren att de teorier som 

forskarna utgått ifrån sedan kan intygas alternativt avslås. Bryman och Bell (2017) framhåller 

att vid användning av deduktion skapar forskarna hypoteser utifrån hur teorin för området ser 

ut. En induktiv ansats däremot bildar i överensstämmelse med Halvorsen (1992) teorier först 

efter att forskning har genomförts. Författaren menar att induktion kan ses som en motsats till 

deduktion. Gummesson (2000) uppger att målet med en induktiv ansats är att framställa nya 

teorier av data, koncept, mönster och modeller. 

  

Även om ansatser är bra att förhålla sig till, kan det enligt Alvehus (2013) vara svårt i en 

forskningsprocess att verkligen vara totalt deduktiv alternativt induktiv. Författaren menar att 

vid induktion är det svårt att tolka vad som egentligen kan fastställas i empirin utan tidigare 

teoretiska utgångspunkter. Likväl är det i närmaste omöjligt att tolkningen hålls helt fri från 

forskarnas egna reflektioner och tankar vid en deduktiv ansats. Därför uppger Patel och 

Davidson (2011) att en sammanslagning av dessa ansatser har utformats, så kallad abduktion. 

Vid abduktion förhåller sig forskarna både till ett induktivt och deduktivt synsätt. Patton 

(2015) framställer att en abduktiv ansats härleder konsekvenser tillbaka till dess 

orsakssamband. 

  

Vår studie har i olika etapper av arbetet skiftat från både deduktiva och induktiva ansatser.  Vi 

har tidigare kunskaper inom området efter tre års studier vilket varit omöjligt att bortse ifrån. 

Uppsatsen ämne, syfte och val av teori har en deduktiv karaktär. Vid intervjuer har vi dock 

valt att försöka vara induktiva då vi eftersträvat att påverka respondenternas svar så lite som 

möjligt. Yin (2013) framhåller att en induktiv strävan vid intervjuer kan ge mer utrymme för 
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diskussioner och intervjupersonernas egna åsikter. Med tanke på det skiftningar i ansatser 

som skett under uppsatsen gång kan vissa inslag av abduktiv karaktär framkomma. 

 

2.3 Datainsamling   
Enligt Yin (2013) finns två olika typer av data, primärdata och sekundärdata. Författaren 

menar att primärdata samlas in genom arkiv, dokumentering, observationer eller som i den 

här studiens fall, intervjuer. Primärdatan har framkommit genom sex olika intervjuer. Fangen 

och Sellerberg (2011) framhåller att insamling av primärdata är tidskrävande då det består av 

de data som forskarna personligen samlar in. Därför har primärdatan avgränsats till att 

användas i empiri-kapitlet samt i slutsatser. 

 

Vi har också använt oss av sekundärdata, det förekommer löpande genom hela uppsatsen. 

Shukla (2008) definierar sekundärdata som redan existerande källor, exempelvis 

forskningsrapporter, artiklar och böcker vilka alla förekommer i uppsatsen. Det är viktigt att 

granska sekundärdata med kritiska ögon och fastslå att källan är trovärdig. Därför har vi 

använt oss av böcker som behandlar våra forskningsområden samt artiklar som vi anser 

behandlar ämnena på ett korrekt samt övertygande förfarande.  

 

2.3.1 Urval  

Vi har valt våra respondenter inför studien utefter vilka vi trott har haft förståelse och kunskap 

om branschen och våra frågeställningar. Detta har resulterat i att vi enligt Yin (2013) landat i 

ett avsiktligt urval. Även Patton (2015) beskriver att vi som författare måste utse 

intervjupersoner utefter vilka som ger studien relevans samt bidrar till dess trovärdighet. Med 

grund i detta kan ett slumpmässigt urval exkluderas för rapporten. Bryman och Bell (2017) 

och Trost (2010) beskriver fortsättningsvis att intervjupersonerna ska variera till viss del utan 

att olikheterna blir för slående. Det möjliggör att informationen som samlas in blir bredare 

samt mer varierad. 

  

Eftersom att vi har valt att studera varumärken som förekommer på resemarknaden blev det 

snabbt uppenbart att intervjupersonerna på något vis måste vara integrerade med branschen. 

Då uppsatsen även behandlar varumärkets kommunikation skulle respondenterna även vara 

införstådda med detta. Slutligen intervjuades sex olika personer med olika befattningar inom 

sex olika reseföretag. Samtliga av dessa personer är väl insatta i företagets varumärke och 
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jobbar i mindre eller större grad med företagets kommunikation. För att få en variation av svar 

på frågorna har mindre och större researrangörer intervjuats, likväl som två återförsäljare till 

större bolag. Två av de intervjuade personerna är dessutom mer specialiserade på 

bussarrangemang. Företagen liknar på många sätt varandra då de alla säljer resor, men står ut 

i storlek och huvudsakligt affärsområde. Detta har resulterat svar som är omväxlande men 

jämförbara och ligger till grund för empirin.  

 

Nedan följer en presentation av studiens respondenter:  

 

❏ Johan Ydring, head of brand marketing på TUI Nordics i Stockholm. Telefonintervju 

2019-04.30.  

❏ Claes Pellvik, marknadschef på Ving i Stockholm. Telefonintervju 2019-05-06.  

❏ Ella Andersson, säljledare på Resia i Kalmar. Personlig intervju 2019-05-06.  

❏ Anna Bäckman, resebyråchef på BIG Travel i Kalmar. Personlig intervju 2019-05-13.  

❏ Maria Wahlström, projektledare för grupper samt marknadskommunikation på 

Smålandsbussen i Jönköping. Telefonintervju 2019-05-09. 

❏ Jennie Olsson, informations- och kommunikationschef på Lingmerths resebyrå i 

Nässjö. Telefonintervju 2019-05-09.  

 

2.3.2 Intervjuer 

Vid kvalitativ forskning uttrycker Bryman och Bell (2017) att djupintervjuer är vanliga, där 

de kan delas upp i semistrukturerade och ostrukturerade intervjuer. För den här studien har 

semistrukturerade intervjuer genomförts, vilket innebär att vi har haft en färdig lista med 

punkter och ämnesområden att utgå efter vid intervjutillfällena. Patel och Davidson (2011) 

framhåller att respondenter ofta kan svara mer fritt på frågor vid tillämpning av 

semistrukturerade intervjuer. Då vi har sammanställt ett antal områden som vi vill beröra vid 

utfrågningen kunde respondenterna på ett obehindrat sätt formulera sina svar. 

  

Vidare har vi valt att låta respondenterna styra intervjun beroende på hur de utformade sina 

svar på våra öppna frågor. Enligt Patton (2015) resulterar öppna frågor i längre svar, men det 

är givande för forskarna då det tillför mer information och en större variation i svaret. Holme 

och Solvang (1997) menar att öppna frågor genererar större detaljrikedom vilket ger forskarna 

fler infallsvinklar att analysera. 
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Ett par dagar innan intervjuerna skickades en intervjuguide per mail till respondenterna för att 

ge dem en chans att förbereda sig. Intervjuerna genomfördes sedan via telefon eller personligt 

möte. Bryman och Bell (2017) hävdar att telefonintervjuer blir med djupgående än 

mailintervjuer, däremot framhåller Gray (2014) att förmågan att tolka respondenternas 

kroppsspråk går förlorad. Två av sex intervjuer kunde genomföras via personligt möte då 

respondenterna hade tid samt att det var geografisk möjligt. Två av intervjupersonerna befann 

sig i Stockholm och på grund av geografisk avstånd samt en pressad tidsram fanns inte 

potentialen att få till personliga möten. De sista två intervjupersonerna blev erbjudna 

personligt möte men avböjde då de föredrog telefonintervju på grund av tidsbrist. Alla 

intervjuer spelades in för att lättare kunna användas till empiriskt material senare.  

 

2.3.3 Operationalisering 

Holme och Solvang (1997) beskriver operationalisering som den process som gör teorier och 

koncept applicerbara på verkligheten genom att omvandla dem till variabler. Vidare kan 

variablerna härleda till de frågor som utformas utifrån teorin. Bryman och Bell (2017) menar 

att empirin som framkommer under intervjuerna kan påverka teorikapitlet och dess innehåll. 

Det betyder att hypotesen som framkommit via teorin i praktiken kan förändras och därmed 

sker en ny operationalisering. 

 

Intervjuguiden som vi sammansatt bygger på det syfte samt de forskningsfrågor vilka utgör 

grunden i hela uppsatsen. Svaren som sedan kom fram kopplades enkelt till våra 

frågeställningar. Som tidigare nämnts har intervjufrågorna varit öppna och respondenterna har 

blivit tillfrågade att redogöra eller klarlägga för de områden vi som forskare varit intresserade 

av. Grunden till detta är i enlighet med Patton (2015) att öppna frågor ger oss mer användbara 

svar. Det var också viktigt för oss att utforma öppna frågor då målet var att inte låta 

intervjuguiden och teorin styra respondenternas svar. Slutligen har vi utformat fyra 

huvudfrågor som härleder intervjuerna, dessa presenteras nedan:  

 

● Förklara vad varumärket ska betyda för kunderna. 

● Redogör för hur varumärket kommuniceras ut i såväl traditionella som digitala 

kanaler. 

● Förklara hur digitaliseringen har påverkat kommunikationen.  

● Redogör för hur varumärket representeras på resmålen.  

Både innan, under och efter resan.  
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För att kunna föra vidare diskussionen och inte missa ett viktigt område valde vi att lägga till 

punkter under huvudfrågorna för att säkerställa att all information diskuteras. 

Underrubrikerna presenteras i Bilaga 2. 

 

2.3.4 Analysmetod  

Bryman och Bell (2017) presenterar två typer av analysmetoder vid kvalitativ forskning, 

analytisk induktion samt grundad teori. I den här studien har i använt oss av grundad teorin, 

alltså har vi på ett metodiskt sätt samlat in, undersökt och ställt data mot varandra. Hade vi 

däremot valt att göra en analytisk induktion hade datainsamling pågått tills inga olikartade 

svar förekommer, vilket ger grundliga svar på frågorna. Denna metod är dock tidskrävande då 

ett svar på en fråga kan ombilda hela hypotesen och valdes därför bort. 

  

Vi genomförde intervjuer och transkriberade diskussionerna för att lättare kunna samla in och 

få tillgång till de data som lagts fram. Empirin är av stor betydelse då det ska ge svar på vårt 

syfte samt våra forskningsfrågor. Genom att ställa empirin mot teorin kan teorins innebörd 

bekräftas eller förkastas. Det ska tilläggas att analysen genomsyras av vår egen tolkning av 

svaren, andra författaren kan möjligen tolka empirin på ett annat sätt. Bryman och Bell (2017) 

understryker detta då de framhåller att tolkningen ligger i betraktarens öga. Yin (2013) 

påpekar att det inte finns några förhållningsregler till hur data ska analyseras och tolkas på ett 

korrekt sätt. Däremot bör analysen ha kopplingar i teori för att ha relevans, vilket präglar vår 

studie då vi jämför empiri med teori. Teorin kan i efterhand behöva justeras för att på ett bra 

sätt förena empiri och teori.  

 

2.4 Vetenskapliga kriterier 
Inom vetenskapliga kriterier är det främst två begrepp som används i hög grad - reliabilitet 

och validitet. Enligt Bryman och Bell (2017) relateras oftast dessa två begrepp inom de 

kvantitativa forskningsmetoderna där de anses som mer passande. Författarna betonar 

däremot att dessa begrepp kan anpassas och relateras till de kvalitativa studierna som inte 

utgörs av mätningar och siffror i samma utsträckning. Vidare förklarar författarna att 

betydelsen för begreppen inte ändras utan att det enbart fokuseras på andra viktiga aspekter än 

vid den kvantitativa metoden. Studiens trovärdighet och äkthet är två faktorer som Bryman 

och Bell (2017) hänvisar till genom Lincoln och Guba (1985; 1994) som anser dem vara 

viktiga vid en kvalitativ forskningsmetod. 
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2.4.1 Reliabilitet 

Att skapa en tillförlitlighet när det kommer till mätning av studier benämner Jakobsson (2011) 

som reliabilitet. Bryman och Bell (2017) hänvisar till Lincoln och Guba (1985; 1994) som 

tillägger att pålitlighet således kan jämföras med reliabilitet och klargör att ett granskande 

synsätt hos studiens författare är betydelsefullt för att studien ska förknippas som trovärdig. 

Holme och Solvang (1997) betonar att den noggrannhet som skapas när information av olika 

slag ska behandlas kan framställas som reliabilitet. Kan studiens resultat uppnås på nytt om 

studien skulle göras om eller har olika tillförlitliga eller slumpmässiga betingelser haft en 

inverkan? Detta redogör Trost (2010) för och vidare accentuerar Bryman och Bell (2017) om 

betydelsen för att uppsatsens författare är eniga om hur deras tolkningar bör ske. Författarna 

poängterar således att kvalitativa studier kan vara svåra att få helt replikerbara och därmed 

uppnå fullständig reliabilitet. 

  

Vi har i vårt arbete med uppsatsen försökt att bevara en tillförlitlighet genom hela arbetet 

genom att noggrant granska de källor vi har valt ut ur både ett teoretiskt och ett empiriskt 

perspektiv. Reliabiliteten i vår studie har vi således stärkt genom att använda oss av 

respondenter från helt skilda företag för att få en bredare insikt. Vi har även i den mån det gått 

försökt vara närvarande båda två i de intervjuer vi har utfört och spelat in alla intervjuer i 

form av ljudinspelningar. Ljudinspelningar är ett sätt att öka tillförlitligheten på resonerar 

Patel och Davidson (2011). På så vis har vi kunnat gå tillbaka och lyssnat på intervjuerna igen 

och minimerat risken att vi missat viktiga detaljer som våra respondenter sagt. 

 

2.4.2 Validitet 

Validitet handlar enligt Fejes och Thornberg (2015) om att det som var avsett att undersökas i 

studien verkligen genomfördes. Detta är både Holme och Solvang (1997) samt Kvale och 

Brinkmann (2014) överens om. Merriam och Tisdell (2016) tillägger att validiteten således 

redogör för om resultatet som studien kom fram till är tillräckligt trovärdig. Men detta sagt 

menar Patel och Davidson (2011) att förförståelsen för studien är betydelsefull och att om 

brister funnits i förförståelsen kan det avspeglas i uppsatsen validitet. Ytterligare kan validitet 

delas in i en extern del och en intern del och dessa två delar lyfts fram av Gray (2014). Den 

interna delen handlar enligt författaren om att den teoretiska referensramen som valts ut 

överensstämmer med de observationer som utförts genom intervjuer. Den externa delen 

behandlar istället om hur generaliserbart resultatet är vid senare tillfällen. 
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Vi har under arbetets gång med uppsatsen noggrant ställt vårt syfte och frågeställningar till de 

teorier vi valt samt upplägget med intervjuerna. Vi vill att alla delar ska följa en röd tråd för 

att uppnå högsta möjliga validitet. Insamlingen av teori gjordes med största stringens för att 

de områden vi valde ut skulle vara relevanta för vårt syfte och frågeställningar. Därefter 

utformade vi en intervjuguide som bygger på det uppsatsen ämnar att undersöka med fyra 

stycken huvudområden. Under varje huvudområde la vi till ett par punkter som hjälp till oss 

vid intervjuerna. Detta minimerade att vi skulle missa att fråga respondenterna om något som 

ansågs vara av största vikt för uppsatsens slutgiltiga resultat.  

 

2.5 Forskningsprocessen  

2.5.1 Arbetets gång 

Arbetet med uppsatsen påbörjades med att vi i letandet efter ett ämne granskade olika 

etablerade varumärken. Eftersom vi båda har en grund i marknadsföring föll valet på att rikta 

in oss på varumärken och dess kommunikation via olika marknadsföringskanaler. 

Varumärken och kommunikation är två områden som vi båda har velat utveckla våra 

kunskaper om samt varit nyfikna på. Då en av oss dessutom läser Turismprogrammet 

beslutade vi att rikta in vår uppsats på resebranschen där researrangörer och resebyråer står i 

fokus. Detta val föll sig naturligt då ämnet varumärken och kommunikation är ett brett 

område och för att kunna fördjupa sig behövdes en avgränsning göras. 

  

När uppsatsämnet sedan hade bestämts började processen med att hitta passande teorier som 

bearbetar området. I denna del av arbetet var vi ganska deduktiva med tanke på våra 

kunskaper sedan tidigare. Efter en del sökande kunde vi finna tidigare forskning som 

behandlat ämnet ur ett kundperspektiv. Med detta som utgångspunkt fann vi det istället 

intressant att belysa det från en annan synvinkel, ur ett företagsperspektiv. Vi ville se hur 

företag arbetar med detta för att nå ut till sina konsumenter. Från den teori som vi studerande 

hittade vi tre huvudområden som vi tyckte var lämpliga för vår uppsats, varumärken, service 

management och marknadskommunikation. 

  

Vi började tidigt i vårt arbete med att söka efter respondenter inom resebranschen som vi 

ansåg skulle kunna både hjälpa oss samt bidra med sina kunskaper för att kunna utveckla vår 

uppsats. Slutligen lyckades vi få tag på sex respondenter från sex olika företag som alla hade 

gemensamt att de arbetar med varumärken, marknadsföring och kommunikation av olika slag. 
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Vi valde att vara induktiva vid intervjuerna då vi inte ville påverka respondenternas svar. På 

så vis kunde respondenterna öppet diskutera sina åsikter och det gav möjlighet för följdfrågor. 

Detta går i linje med det Yin (2013) redogör för. Vi återgick sedan till vår teoretiska 

referensram allt eftersom vi samlat in vårt empiriska material och anpassade den något utefter 

de svar vi fått. När vi därefter påbörjade vår sammanställning av det empiriska materialet 

gjorde vi en bedömning att slå ihop vår analys med empiri. Vårt empiriska material fick 

utgöra grunden och styra vår analys. Då tolkning varit en stor del i vårt arbete har tolkning av 

vår empiri varit betydelsefull. Detta finns under punkten 2.5.2 Tolkning. Vi avslutade sedan 

med att skriva våra slutsatser genom att besvara vårt syfte och frågeställningar samt ge förslag 

till framtida forskning och uppsatsens betydelse. 

 

2.5.2 Tolkning 

Under uppsatsens arbete har vi som författare av uppsatsen haft en stor betydelse och därmed 

varit viktiga verktyg i forskningsprocessen. Vi har under arbetets gång fått tolka både teori 

och vårt empiriska material som vi själva har samlat in genom de intervjuer vi genomfört. Vi 

har under våra intervjuer försökt att eftersträva att vara induktiva i den mån det gått. Tolkning 

kan således ses som en del av processen och mycket av arbetet har därmed varit tolkning. Vi 

personligen kan ses som ett instrument i ett kvalitativt arbete. 

  

Att förstå, kunna förmedla och tolka är enligt Fejes och Thornberg (2015) grundstenar i ett 

begrepp som kallas för hermeneutik. Författarna redogör för att detta begrepp är mycket 

användbart i studier med ett syfte där vi som författare vill att våra respondenter ska kunna få 

svara fritt utefter sina egna upplevelser. Med andra ord, kunna vara med och påverka sin del i 

intervjuprocessen. Vi har tagit intryck från hermeneutiken som är en klassisk tolkningslära.  

Ett av huvudområden i hermeneutiken redogör Alvesson och Sköldberg (2008) för och 

förklarar att det är först när saker sätts i en helhet som vissa lättare kan koppla ihop och förstå 

sambandet med de olika delarna. Fejes och Thornberg (2015) tillägger att vi som forskare 

vanligen gör vår egen tolkning efter att vissa delar placeras i kontext till helheten. Därför är 

det viktigt att ha en förståelse för författaren snarare än en förklaring.   

  

Med tanke på att vi har valt att utföra vår studie på ett kvalitativt arbetssätt där mycket av 

metoden består av tolkning och intryck kan det ta stöd i den Yin (2013) redogör för. 

Författaren framhåller att en kvalitativ studie är mycket användbar eftersom den lätt 

uppmanar till egen tolkning. Vi valde därför att utforma våra intervjuer på så vis att 
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respondenterna hade möjlighet till att svara öppet utefter egna erfarenheter och att följdfrågor 

kunde uppkomma längs vägen. Detta ledde till ett mer fritt samtal. Vi eftersträvade vid 

intervjuerna att ha en induktiv ansats.  

  

Våra respondenter kom i från sex olika företag av både mindre och större karaktär. Där vissa 

av företagen bara tillhandahåller online-försäljning medan andra både hade fysiska butiker 

och försäljning online. Därför var det viktigt för oss att ha detta i åtanke när vi tolkade vår 

empiri och satte den i kontext med våra teoretiska begrepp. Respondenternas svar kunde 

därmed variera beroende på respondentens position i företaget, ålder, kunskap och tidigare 

bakgrund. Detta är aspekter som alla spelade in i de svar vi fick. Hermeneutiken har på så vis 

spelat en stor roll i vårt arbete med uppsatsen och vi har fått större kunskap kring hur olika 

delar av vår studie skapar helheten. Det är i och med det betydelsefullt för oss att dessa delar 

hänger samman för att syftet med vår uppsats ska kunna uppnås.   

 

2.6 Etik 
Enligt Trost (2010) bör förståelse finnas kring hur studiens respondenter bemöts, vilket 

författaren framhåller som etikens främsta innebörd. Vidare förklarar Andersson och 

Lennerfors (2011) att etik således kan beskriva vad som anses som opassande och vad som är 

lämpligt vid olika situationer. En god forskning betonar Wallén (1996) som oerhört viktigt för 

att minimera risken att någon skulle ta skada från den. Med detta sagt menar författaren att 

forskning och etik har en hög samhörighet och att krav förekommer på en vältänkt och 

välarbetad forskning. Denscombe (2004) framhäver att forskarna till uppsatsen ska agera på 

ett professionellt samt ansenligt sätt så att respondenterna kan känna en trygghet och ett 

förtroende till att medverka. Att bearbeta respondenterna personliga uppgifter samt deras 

integritet benämner Trost (2010) som en stor och viktig aspekt i arbetet. Författaren förklarar 

att detta ska göras konfidentiellt och utifrån respondenternas önskningar. Detta är något som 

vi i vår uppsats har tagit stor hänsyn till. Vi har även varit väldigt måna om respondenternas 

respektive integritet. 

  

Vidare påtalar Kvale och Brinkmann (2014) att olika krav bör uppfyllas och tas i beaktning. 

Författarna resonerar då främst om att respondenterna innan intervjutillfället ska ha 

informerats om syftet med själva uppsatsen samt deras roll i forskningen. Vi har därför varit 

noggranna att i vår första kontakt med respondenten tydligt förklara vad vår uppsats 
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behandlar och således vårt syfte. Vi har även klargjort varför vi valt att kontakta dem vi gjort 

samt vad deras deltagande skulle betyda för vår forskning. 

  

Kvale och Brinkmann (2014) tillägger att krav som samtycke även utgör ett av kraven. 

Wallén (1996) och Bryman och Bell (2017) instämmer i dessa krav. Författarna förklarar att 

samtycke grundar sig i att respondenterna aldrig ska tvingas till något utan själv avgör på 

vilka premisser respondenten vill delta och svara på de frågor som ställs. Detta kan ses som 

en utmaning hos forskarna redogör Kvale och Brinkmann (2014) för. Författarna tar upp 

svårigheten med att behandla respondenten med stor respekt och samtidigt kunna få ett djup i 

intervjun utan att någon ska känna sig kränkt. Detta är något som vi som forskare kan relatera 

till och har haft i åtanke under varje intervju. Eftersom uppsatsen behandlar varumärkets 

identitet och kommunikation ut till konsument inom resebranschen och företagens sätt att 

jobba med det, har förståelse funnits för att en del bara kan tas upp internt och inte alltid vill 

avslöjas externt. Med detta sagt, så har vi varit tydliga med att vi inte förväntar oss att 

respondenten har möjlighet att svara på alla frågor vi ställer. Vi har även skyldighet enligt 

Denscombe (2004) att se till att ingen påverkas på ett ogynnsamt vis och att intervjuerna har 

varit frivilliga hos respondenterna. 

  

Ytterligare ett viktigt krav som Bryman & Bell (2017) nämner är konfidentialitets- och 

anonymitetskravet. Detta krav handlar enligt författarna om att respondenternas uppgifter ska 

vara oåtkomliga för utomstående och handskas med största sekretess. Vi har i vår uppsats 

därför meddelat att respondenten har möjlighet till att vara anonym samt frågat om det varit 

okej att spela in intervjun i syfte att ha vid transkribering.   

 

2.7 Metodkritik 
Att kvalitativa studier kan vara svåra att replikera med tanke på de egna tolkningar som 

författarna av uppsatsen vanligtvis gör är ett faktum som Bryman och Bell (2017) redogör för. 

Eftersom vi som tidigare nämnt, utgör verktyg för den tolkningsprocess som uppstår kan 

kritik skapas. Metoden kan på så vis ses som en aningens subjektiv och våra resultat kan ha 

formats utefter våra egna tolkningar. Exempelvis vid utformning av frågor till intervjuerna 

och sedan analysen av deras svar. Detta gör att det enligt Ryen (2004) är svårt att generalisera 

kvalitativa studiers resultat. Med detta i åtanke har vi båda tolkat intervjuprotokollen och 

därmed försökt hålla studien objektiv i den mån det har gått. 
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Eriksson och Kovalainen (2015) betonar således att det kan bli knepigare att jämföra och 

analysera de empiriska svar som samlats in när det gäller semistrukturerade intervjuer. Detta 

kan bero på den frihet som respondenten ges och att svaren då kan skilja sig mer än vad som 

var tänkt från början. En annan kritik är att fyra av våra sex intervjuer fick genomföras via 

telefon på grund av både tidsbrist och pengar då de ej befann sig inom ett nära räckhåll rent 

geografiskt. Bryman och Bell (2017) redogör för att urvalet av respondenter och studiens 

slutresultat kan beröras av just dessa faktorer ovan och på så vis påverka studien. Nackdelen 

med att genomföra intervjuer via telefon är att vi som författare inte har möjlighet att avläsa 

respondentens kroppsspråk, minspel och andra reaktioner som kan ha varit värdefulla i vår 

tolkning. Dessa nackdelar är något som även Gray (2014) instämmer och redogör för. 

Slutligen vill vi nämna att intervjuerna tenderade att variera i kvalitet på grund av 

respondenternas kunskap i området.  
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3. TEORETISK REFERENSRAM  
Nedanstående kapitel är uppbyggt av tre huvudområden. Alla tre områden är av betydelse för 

syftet med studien. Först presenteras varumärket till följd av marknadskommunikation och 

slutligen service management. Se vidare kapitel 3.4 Teorins betydelse och kärna, där en 

modell över referensramen finns tillhanda. 

 

3.1 Varumärket   

3.1.1 Vad är ett varumärke? 

Enligt Keller (2008) och Frankelius et al. (2015) kan ett varumärke definieras som ett namn, 

en beteckning, en design eller via en symbol. Dessa menar författarna tillhör de mer klassiska 

sätten att precisera ett varumärke med. Författarna förklarar även att ett varumärke kan bestå 

av en sammansättning av dessa definitioner. Vidare påpekar Frankelius et al. (2015) att synen 

på ett varumärke har utvecklats efter hand och att varumärken idag är betydligt mer än vad 

den klassiska definitionen var från början. Författarna menar att den immateriella 

dimensionen har blivit allt mer betydelsefull för varumärkets karaktär. Parment (2018) delar 

uppfattningen och redogör för att varumärket fungerar som en företrädare för det företaget 

erbjuder till sina konsumenter. Med andra ord de tjänster och produkter som tillhandahålls av 

företaget. Författaren betonar således att konsumenternas inställning och uppfattning om det 

företaget erbjuder därför lätt kan associeras med varumärket, som i sin tur kan mynna ut i 

både bra och mindre bra följder. Parment (2018) liksom Frankelius et al. (2015) förklarar 

vidare att varumärket på så vis blir företagets identitetsbärare.  

 

Ett av varumärkets uppgifter menar Franzen och Moriarty (2009) är att kunna skilja företaget 

från andra liknande företag på dagens stora marknad. Vilket Kotler och Keller (2016) även är 

överens om. En annan viktig uppgift som Hammond (2008) nämner är att varumärket utgör 

konsumentens fullständiga upplevelse med företaget och dess tjänster och produkter och 

därmed blir en viktig faktor för konsumentens slutgiltiga beslut om köp. Ett varumärke är 

därför enligt Mårtenson (2009) en konstruktion och ihopsättning av en tjänst eller produkts 

alla olika delar. Keller (2008) samt Kapferer (2012) framhåller att varumärket existerar för att 

kunna framkalla ett anseende, identitet och intresse för det företaget tillhandahåller. 
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3.1.2 Vikten av ett starkt varumärke 

Varumärken kan delas in i både svaga och starka varumärken. Ett starkt varumärke genererar 

ofta i stora värden förklarar Parment (2018) och menar att engagemanget kring varumärken 

har expanderat med bättre kunskap och kännedom om den marknadspotential som ett starkt 

varumärke erhåller. Därmed blir vikten av att kunna tillhanda ett starkt varumärke en 

grundläggande faktor för företagen tillägger författaren.  Frankelius et al. (2015) klargör att 

ett lockande sortiment av produkter är en betydande faktor för att ett starkt varumärke ska 

kunna hålla sig kvar på den hårt konkurrerande marknaden i det långa loppet. Vidare 

tydliggör författarna vikten av att det ska finnas en överensstämmelse sinsemellan de poster 

som varumärket publicerar på dess olika marknadskanaler ut till konsumenter för att 

minimera att förvirring eller osäkerhet uppstår. Författarna understryker vikten om att 

budskapet ska vara identiska. Frankelius et al. (2015) förklarar således att varumärkets 

grundstenar, med andra ord dess värden ska bilda en kongruens med dess produkter eller 

tjänster för att varumärket ska bibehållas som starkt. Författarna menar även att ett starkt 

varumärke ska kännetecknas av en kontinuitet där andras uppfattning av varumärket ska vara 

av enhetlig karaktär. Vidare diskuterar Nilsson (2000) att ett varumärke bör fullgöra de krav 

som allmänt finns på marknaden för att kunna bli framgångsrikt. Författaren menar även att 

varumärket måste tillhanda en specifik profil som gör märket tydligt samt inneha en starkare 

laddning. Med andra ord, ska varumärket enligt författaren uppfattas som starkare och finare 

än konkurrenterna.  

 

Parment (2018) liksom Frankelius et al. (2015) är alla överens om att ett starkt varumärke är 

trögföränderliga och erhåller en större tillit till sina konsumenter än ett svagare varumärke. 

Författarna klargör att detta är något som mynnar ut i en mer långsiktig överlevnad och högre 

lönsamhet för företaget bakom varumärket. Det starka varumärket är heller inte lika känsligt 

mot negativ publicitet och författarna framhåller att det har visat sig att ett starkt varumärke 

vid vissa tillfällen kan begagnas av den negativa publiciteten och därmed dra fördelar från 

den. Parment (2018) liksom Dahlén, Lange och Rosengren (2017) förklarar att varumärken 

förknippas med associationer och att konsumenter tenderar att ha mer positiva associationer 

till starka varumärken de är bekanta med sedan tidigare. På så vis menar författarna att ett 

starkt varumärke kan nå ut med sitt budskap smidigare samt till en lägre kostnad då 

konsumenter omedvetet tar till sig det aktörerna vill förmedla i högre utsträckning än om 

varumärket hade varit mindre känt. Frankelius et al. (2015) poängterar att företaget således 
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måste ha en förståelse för de bakomliggande associationerna med varumärket och att först när 

denna förståelsen har uppnåtts kan lyckas utforma ett starkt varumärke på marknaden. 

 

3.1.3 Namn och logotyper 

“The best logos give each company a unique place in the world.” (Campbell 2014:122)  

Vaid (2003) förklarar att ett varumärkes namn nästintill alltid är det bestående elementet. 

Författaren menar däremot att aspekter som märkets färger, symboler i form av logotyper, 

typsnitt samt märkets position är sådant som med tiden kan ändras och uppdateras för att 

kunna följa de moderna trenderna i samhället. Detta är något som Bergström (2009) 

instämmer med och tillägger att externa faktorer kan ha en påverkan på logotyper. Författaren 

förklarar fortsättningsvis att logotypsförändringar, sett ur en tidsaspekt, kan vara en effekt av 

trender som påvisats. Enligt Banerjee (2008) är en logotyp oftast det en konsument kommer i 

kontakt med tidigt och på så vis är också logotypen det som snabbt kan etsa sig in i 

konsumentens medvetande och därmed bli kvar. Vaid (2003) klargör att en logotyp är ett 

visuellt uttryck av ett varumärke. Olins (2008) argumenterar därav vidare för att ett 

varumärkes logotyp ska vara enkel att hänvisa till, ska sticka ut bland mängden samt kunna 

fastna lätt på konsumentens näthinna. Logotyper är enligt Kapferer (2012) skapade för att  

konsumenter som tidigare haft en relation med varumärket lättare ska kunna ty sig till dess 

produkter och tjänster. Författaren menar att produkterna eller tjänsterna blir mer 

lättigenkännliga för konsumenten genom en logotyp som är bekant sedan tidigare och att 

konsumenten vid köp av en tjänst eller produkt vet vad den får. På så vis avlägsnas 

kvalitetsrisker som annars kan uppstå tillägger författaren. 

 

Enligt Davis (2006) har betydelsen med ett företagsnamn förändrats med tiden och 

utvecklingen kring utformandet och beslutet av ett namn har därmed påverkats.  På tidigt 

1900-tal skulle namnet oftast förknippas med företagets produkter och tjänsters innehåll 

förklarar författaren och senare ville företag istället lyfta fram uppfattningen och erfarenheten 

av produkterna. Författaren förklarar vidare att fokus idag på 2000-talet är på företagets eller 

varumärkets identitet. Hatch och Schultz (2003) tillägger att med ett starkt namn skapas också 

positiva förväntningar om varumärkets befintliga samt kommande tjänster och produkter hos 

konsumenterna. 

 

Frankelius et al. (2015) framför vidare att relationen som byggs upp mellan varumärket och 

konsumenten har sin grund i varumärkets namn. Författarna menar att de associationer som 
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ett varumärke förknippas med sedan utvecklas med tiden som relationen stärks. Melin (2011) 

tillägger att namnet för ett varumärke samt dess produkter är bland det viktigaste och är det 

som kännetecknar varumärket. Melin (2011) samt Davis (2006) understryker att namnet är en 

stor betydande del i processen för att en stark identitet ska kunna utvecklas. Frankelius et al. 

(2015) redogör således för vikten av ett företagsnamn och att företagsnamnet många gånger 

överensstämmer med namnen på dess varor eller tjänster. Vidare diskuterar Melin (2011) om 

att en märkesutvidgning i framtiden kan få konsekvenser och bli svårare om sambandet 

mellan produkten eller tjänstens namn blir för lika. Med detta sagt, menar författaren att 

företag bör ha det i åtanke och redogör vidare för att namn med en inte för originell prefix 

ofta används istället. Ett exempel på detta kan vara att McDonalds´s produkter oftast börjar på 

“Mc”. Ibland kan även varumärken av olika anledningar behöva byta eller förnya sitt namn. 

Dessa namnbyten menar Aaker (2010) kan vara ett mål i en varumärkesförändring och att ett 

namn på så vis kan hjälpa till i skapandet av en ny identitet och position på marknaden för 

varumärket. 

 

3.1.4 Varumärkets identitet  

“Brand identity is a unique set of brand associations that the brand strategist aspires to 

create or maintain. These associations represent what the brand stands for and imply a 

promise to customers from the organization members.” (Aaker 2010:68).  

 

Citatet ovan är hur Aaker (2010) definierar varumärkets identitet. Ett varumärke är som 

tidigare nämnt så mycket mer än enbart ett namn eller en logotyp. Enligt Kapferer (2012) är 

det visionen bakom varumärket tillsammans med namn och logotyp som utgör hela 

varumärket. Varumärkets vision ligger till grund för hur ett varumärke tas fram och får sin 

form fortsätter författaren och blir därmed en grundläggande faktor i varumärkets 

framtagning. Detta i sin tur leder sedan fram till varumärkets identitet klargör författaren. Ett 

varumärkes identitet är något som företagen formar internt inom sin organisation utvecklar 

Kennedy och Guzmán (2016) vidare. Enligt Aaker (2010) är identiteten framtagen för att 

kunna frambringa ett syfte, en riktning samt en mening för själva varumärket i sig.  

 

Vidare klargör Kapferer (2012) för att det är betydelsefullt att ha en förståelse för sitt 

varumärkes identitet, framförallt ur ett konkurrensperspektiv. Med andra ord, menar 

författaren alla dessa valmöjligheter som konsumenterna idag kan välja mellan ute på 

marknaden i form av ett flertal varumärken. En bra fråga för företagen att ha i åtanke menar 
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Keller (2008) är: Vilka är vi? Och fortsätter att förklara att organisationen internt kan ta hjälp 

ifrån identiteten för att ge svar på frågan. För att sedan kunna sticka ut bland sina 

konkurrenter anser författaren att särskilda attribut bör skapas. Dessa attribut bör kunna både 

särskilja samt utmärka varumärket från andra och blir då extra viktigt för företaget i 

utvecklingen att utforma rätt identitet för varumärket.  

 

Parment (2018) och Srivastava (2011) är båda överens om att ett varumärkes identitet utgörs 

av en samling associationer. Dessa associationer tillägger Srivastava (2011) är till för att 

varumärket ska kunna utvecklas och vara attraktivt på marknaden ur ett långsiktigt perspektiv. 

Författaren redogör vidare för att dessa associationer speglar vad varumärkets vision är och 

som därefter mynnar ut i löften till varumärkets konsumenter. Enligt Aaker (2010) finns 

därför alltid ett underliggande löfte bakom dessa varumärken. Något som även Frankelius et 

al. (2015) och Parment (2018) instämmer och är överens om.  

 

En modell som även är välkänd inom varumärkeslitteraturen och varumärkesstrategin när det 

kommer till varumärkets identitet är Kapferers (2012) “The identity prism” (se Figur 1). 

 

 
Figur 1: “The identity prism” (Kapferer 2012:158) 

 

Kapferers modell har som utgångspunkt ett mottagarperspektiv och ett avsändarperspektiv. 

Enligt författaren är det av stor vikt att företaget har sin individuella identitet att utgå ifrån. 

Detta behövs i sin tur för att en image av varumärket ska lyckas uppnås och formas för 

företaget.  
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Kapferer (2012) har delat in prisman i sex olika parametrar där fysik och personlighet utgår 

ifrån avsändarens perspektiv. Fysik handlar om de fysiska eller faktiska uppgifter och kvalité 

som varumärkets identitet är förenad med. Det kan vara i form av färger, dofter, material, ljud 

och förpackningar. Personlighet, som är nästa parameter, kan vara i form av talespersoner 

som företag använder för att promota sitt varumärke. Företag vill på så sätt att varumärket ska 

associeras till den personlighet som talespersonen förknippas med. Denna parameter 

förmedlas sedan via varumärkets kommunikation.  

 

Från mottagarens perspektiv är det istället reflektion och självbild som prisman utgår ifrån 

redogör Kapferer (2012) för. Med Reflektion är det kundens reflektion som menas. Författaren 

förklarar att det är visionen av konsumenten som produkten eller tjänsten är konstruerad för 

eller tänkt att vara konstruerad för som det handlar om. Ibland överensstämmer inte den 

faktiska målgruppen med den tänkta reflektionsbilden som företaget har tänkt tillägger 

författaren. Självbilden, som är den andra parametern i mottagarens perspektiv, innebär de 

känslor som mottagaren upplever när den konsumerar varumärkets produkt eller tjänst.  

 

Förbindelsen mellan avsändaren och mottagaren finns enligt Kapferer (2012) sedan i 

parametrarna relation och kultur. Relation är den relation konsumenterna och varumärket har 

med varandra. Denna relation utgörs från identiteten, där identiteten sammanfogar kunderna 

och varumärket till varandra. Vilken typ av relation grundar sig enligt författaren i 

överensstämmelsen sinsemellan konsumenterna identitet och varumärkets identitet. Kultur är 

sedan det varumärket identifieras med. I andra ord, de värderingar, traditioner och moral som 

varumärket har i mottagarens synvinkel.  

 

3.1.5 Varumärkets image och positionering  

Ett varumärkes image är enligt Srivastava (2011) hur konsumenten uppfattar varumärket. 

Detta är den stora skillnaden från varumärkets identitet där identiteten är hur företaget vill att 

varumärkets ska uppfattas av mottagaren (konsumenten). Författaren klargör därför att 

mottagaren av varumärket skapar imagen. Detta är något som Kapferer (2012) instämmer i 

och förklarar att konsumenten skapar sig en image beroende på varumärket med dess tjänster 

och produkter samt hur deras marknadsföring avläses och uppfattas. Imagen framhåller Keller 

(2008) som viktig för företagen att ha en förståelse om och att den därför blir en viktig faktor 

för ett varumärke.  
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En bra samordning mellan varumärkets identitet och dess image framhåller Roy och Banerjee 

(2014) som ett måste för att varumärket ska kunna hålla sig attraktivt och starkt på 

marknaden.. Med andra ord, överensstämmer imagen med identiteten som varumärket har, 

skapas viktiga och långvariga relationer sinsemellan konsumenterna och företaget bakom 

varumärket. Men om imagen hos konsument och identiteten för varumärket inte stämmer 

överens kan problem uppstå. Detta är något som Mårtenson (2009) framhåller och anser som 

viktigt för företag att analysera. Exempelvis kan samordningen mellan identiteten och imagen 

påverkas av hur företaget hanterar vissa saker menar Nandan (2005) och tar då upp feedback 

som en sådan aspekt. Vidare påpekar Mårtenson (2009) att utifrån de analyser som görs kan 

sedan åtgärder sättas in. Dessa åtgärder kan då ordna upp den delen av varumärkets identitet 

som inte stämmer överens med imagen genom att antingen förenkla eller stärka identiteten. 

 

Enligt Frankelius et al. (2015) är positionering av varumärket en av de viktigaste delarna i 

arbetet med varumärken. Författarna betonar vikten av att kunna positionera sig rätt för att det 

ska vara hållbart på lång sikt samt vara konkurrenskraftigt på marknaden. Positionering 

klargör Mårtenson (2009) som ett sätt för företaget att kommunicera ut till konsument en bild 

om hur varumärket hänger ihop med andra varumärken på marknaden. Aaker och 

McLoughlin (2011) i sin tur menar att varumärkets positionering skapas utifrån hur företagen 

kommunicerar ut sin identitet till sina konsumenter. Enligt Kapferer (2012) handlar 

positionering av sitt varumärke om att lyfta fram de karaktärsdrag som skiljer varumärket från 

de andra på marknaden. När sedan konsumenterna ska välja och jämföra mellan varumärken 

framhäver författaren att positionering av sitt varumärke är av främsta vikt och därmed kan bli 

avgörande i beslutsprocessen hos konsumenterna.  

 

3.2 Marknadskommunikation 
Marknadskommunikation har enligt Fill (2013) till uppgift att fylla ett eller flera av fyra mål. 

Dessa är följande: 

 

❏ Att informera och uppmärksamma kunder om företagets erbjudanden. 

❏ Att övertyga kunder till att etablera en relation med företaget i fråga. 

❏ Att förstärka tidigare upplevelser som konsumenten haft vid andra interaktioner med 

varumärket.  

❏ Att differentiera varumärket från övriga liknande konkurrenter inom samma bransch.  
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Dahlén, Lange och Rosengren (2017) menar att kommunikationen handlar om att förmedla 

rätt budskap, till rätt målgrupp i rätt kanaler. Vidare skriver författarna att vid rätt tillämpning 

kommer marknadskommunikation resultera i att varumärket stärks. Även Mårtenson (2009) 

kopplar marknadskommunikation till varumärket. Författaren understryker att varumärket blir 

mer konkurrenskraftigt vid väl inrättad kommunikation, men även att varumärket hålls 

uppdaterat på marknaden.   

 

3.2.1 Processen och budskapet 

Chaffey och Smith (2017) framhåller att kommunikation traditionsenligt utgörs av två parter, 

sändare och kund. Fill (2013) har målat upp en erkänd modell som förklarar denna typ av 

kommunikation, modellen är i viss grad även applicerbar på den modernare typen av 

kommunikation som vanligtvis sker online. Ström och Vendel (2018) presenterar denna något 

förenklade modell:  

 

 
Figur 2. “Traditionell kommunikationsmodell” (Ström och Vendel 2018:84). 

 

En sändare (i detta fall ett företag) delger information som riktas ut mot vald målgrupp via 

relevanta kanaler. En mottagare tolkar budskapet vilket måste ha viss betydelse för att vara 

intresseväckande. Feedback-loopen berättar sedan hur mottagaren gått vidare med 

informationen som sänds. Exempelvis kan effektiviteten mätas i antal klick på en länk eller 

genom undersökningar angående varumärkeskännedomen. Runt omkring modeller finns 

störning som besvärar kodningen och avkodningen av budskapet. Det kan till exempel enligt 

Ström och Vendel (2018) vara störande pop-up-fönster. 
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Sargeant och West (2001) presenterar en liknande modell. Författarna beskriver att företaget 

ska utforma sitt budskap på ett sätt som lockar kunder till önskvärda reaktioner. Vidare menar 

skribenterna att för maximal effektivitet vid kunders tolkning av ett budskap måste rätt 

marknadskanaler användas då störningar minimeras. Kotler, Armstrong och Parment (2017) 

framhåller att ett sätt att stärka budskapet är genom positivt laddade symboler, exempelvis 

logotyper. För företaget gäller det därför, i överensstämmelse med författarna, att lyckas 

kommunicera sitt varumärke så mottagare ser på det med gillande ögon. Fill (2013) uttrycker 

att det är länkarna mellan avsändaren, budskapet och mottagaren som är det vitala i en lyckad 

marknadskommunikation.  

 

Utöver förståelsen om hur marknadskommunikation fungerar, menar Dahlén, Lange och 

Rosengren (2017) att strategi också måste fastställas. Författarna förklarar att målgrupp, 

budskap och kanaler samspelar i stor utsträckning. Det är något som även Kotler, Armstrong 

och Parment (2017) talar om. Författarna hävdar att målgruppen avgör vad som sägs, hur det 

framförs, var det hörs och vem som yttrar sig. Fill (2013) framhåller att en produkt inte kan 

tillgodose varje kunds behov, därför måste en målgrupp definieras och marknadsföringen 

anpassas därefter. Enligt Mårtenson (2009) inkluderar inte målgrupper bara slutkonsumeter, 

utan även leverantörer, investerare, anställda samt distributörer. Författaren uppger att det bör  

finnas en klar strategi för varje enskilt segment. 

 

När det kommer till budskapet menar Dahlén, Lange och Rosengren (2017) att målgruppen 

avgör hur det ska utformas samt att det bör ha en stark koppling till varumärket. Kotler, 

Armstrong och Parment (2017) utvecklar påståendet och menar att budskapet avser att skapa 

intresse och för varumärket, uppmärksamma det samt resultera i ett vill-ha-begär och senare 

till handling från konsument. Författarna uppger att för att nå dessa mål räcker det oftast inte 

med ett budskap, utan fler måste sändas vid ett större antal tillfällen. Mårtenson (2009) 

antyder att det är fördelaktigt med ett budskap som sticker ut lite från mängden. Vidare 

beskriver författaren att budskapet ska vara konkurrenskraftigt gentemot andra företag, 

försvarbart i framtiden samt ge varumärket sammanhang.  

 

3.2.2 Marknadskanaler  

Krafft, Goetz, Mantrala, Sotgiu och Tillmanns (2005) anser att marknadskanaler spelar en 

essentiell roll i ett varumärkes förmåga att kommunicera budskap. Även Ferrell, Ferrell och 

Huggins (2017) beskriver hur stor vikt bör läggas vid strategisk utformning av använda 
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marknadskanaler. Ström och Vendel (2018) menar att kanaler bidrar till att övervinna det 

mentala samt fysiska avståndet mellan företag och konsument. Författarna understryker att 

välutvecklade kanaler ökar vetskapen om varumärket samt ökar tillgängligheten till 

produkter. Dahlén, Lange och Rosengren (2017) framhåller att flera olika kanaler ska 

användas för att nå alla potentiella kunder. 

 

Fill (2013) menar att budskap kan sändas via två typer av medier, nämligen traditionella och 

nya. Författaren förklarar att traditionella medier karaktäriseras av kanaler som ett företag har 

betalat för i syfte att sprida sina produkter. Nya medier avser digitala kanaler så som internet. 

Enligt Dahlén, Lange och Rosengren (2017) är valet av rätt media mycket viktigt för att 

varumärkets budskap ska kommuniceras ut till rätt målgrupp. Vidare förklarar författarna att 

flera olika medier ska användas för bästa möjliga resultat. 

 

I enlighet med Fill (2013) hör exempelvis tv, radio, print, och affischer till traditionella 

mediekanaler. Författaren hävdar att användandet av klassiska reklamverktyg minskar allt 

mer till förmån för den digitala marknaden där internet står i fokus. Caesarius och Hohenthal 

(2013) beskriver hur kommunikationslandskapet har förändrats på senare tid. Ferrell, Ferrell 

och Huggins (2017) menar att traditionella kanaler utmanas av nya moderna 

kommunikationsverktyg som är mer flexibla.  Med digitaliseringens framfart anser Ceasarius 

och Hohenthal (2013) att fler möjligheter har växt fram för företags marknadsföringsstrategi. 

Författarna framhåller att den nya digitala kommunikationen har både för- och nackdelar. 

Chaffey och Ellis-Chadwick (2016) skriver att förståelsen om hur traditionella och digitala 

kanaler  hör ihop är viktig. Skribenterna påpekar att genom förståelse, missas färre nya 

möjligheter, kommunikationen personaliseras enklare samt kan en kampanj planeras 

effektivare. Några utmaningar med en digital marknadskommunikation är enligt Ceasarius 

och Hohenthal (2013) ökad konkurrens, större prispress samt större spridning av kunders 

negativa upplevelser. Å andra sidan menar författarna att det blir lättare för varumärken att 

etablera sig på nya marknader och därmed nå större målgrupper.  

 

3.2.3 Kommunikation och kanaler i servicesektorn 

Wilson et al. (2016) framhåller att det är komplext att lyckas kommunicera ut varumärken 

som förknippas med service. Författarna räknar upp ett antal områden som påverkar 

varumärkesuppfattningen, bland annat hemsidor, interaktiv marknadsföring samt email. 

Skribenterna identifierar att det är svårt att få varumärkets associationer konsekventa som det 
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största problemet. Wirtz och Lovelock (2016) menar att serviceföretag har tillgång till en rad 

olika kommunikationskanaler. Författarna understryker att det är essentiellt att använda en 

ändamålsenlig mix av kanaler för att rätt budskap ska nå fram till rätt målgrupp. Grönroos 

(2015) anser att den traditionella marknadskommunikationen inte tar hänsyn till 

servicesektorns annorlunda karaktär. Författaren påpekar att om marknadskommunikation är 

god men inte själva upplevelsen lever upp till förväntningarna, leder det till negativ word-of-

mouth, mindre trovärdighet för företaget samt en försämrad varumärkesbild för kunder. 

Wilson et al. (2016) understryker detta problem och framhåller fortsättningsvis att det är 

servicens opåtagliga karaktär som ligger till grund för dessa svårigheter. Författarna menar att 

kunder innan en resa har svårt att uppfatta vad de köpt, och efteråt har de svårt att utvärdera 

den på ett korrekt sätt. Därför, enligt skribenterna, blir kommunikationen så oerhört 

fundamental för att lyckas leverera ett sanningsenligt erbjudande.  

 

Wirtz och Lovelock (2016) radar upp ett antal kommunikationskanaler som serviceföretag 

använder sig av, både traditionellt och virtuellt. Inom det traditionella området nämner 

författarna reklam, direkt marknadsföring, säljstöd, personlig försäljning samt public 

relations. I online-kanaler menar skribenterna att hemsidor, onlinereklam samt 

sökmotorsmarknadsföring ingår. Fill (2013) nämner samma traditionella kanaler. Reklam har 

en förmåga att nå stora målgrupper enligt författaren. Fler fördelar som författaren nämner är 

att reklam håller varumärket uppdaterat, det gör det lätt att positionera varumärket på 

marknaden samt ökar det kunders medvetenhet kring företaget. Direkt marknadsföring 

inkluderar enligt Wirtz och Lovelock (2016) post, email och sms. Författarna framhåller att 

direkt marknadsföring är användbart när företaget önskar en mer personligt kommunikation, 

samtidigt som målgruppen lätt kan definieras. Säljstöd (eng. sales promotion) beskriver 

Wilson et al. (2016) som en kortsiktig kommunikation där exempelvis kuponger, premier, 

rabatter och andra säljstödjande erbjudanden ingår. Sargeant och West (2001) förklarar att 

public relations (PR) ska göra omvärlden intresserad av en organisation. Wirtz och Lovelock 

(2016) menar att sponsring av event, pressmeddelanden samt företags egna tillställningar 

ingår under PR-kommunikationen. Slutligen under traditionella marknadskanaler finns 

personlig försäljning som i enlighet med Fill (2013) sker ansikte mot ansikte mellan en 

representant från företaget och en kund. Wilson et al. (2016) uttrycker att fördelarna med 

personlig försäljning håller de anställda uppdaterade om företagets löften ut till kund samt att 

kunden får ett erbjudande som är enkelt att överblicka. 
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När det gäller de digitala kanalerna framhåller Wirtz och Lovelock (2016) att företag ständigt 

bör utveckla sin hemsida för att göra konsumenter intresserade och förenkla deras köpprocess. 

För att lyckas radar författarna upp fyra viktiga attribut, nämligen att hemsidan är lätt att 

manövrera, håller hög kvalitet, laddar snabbt samt att den hålls ständigt uppdaterad.  SEM, 

eller search engine marketing beskriver Chaffey och Ellis-Chadwick (2016) som en teknik för 

att lyckas attrahera kvalitativa kunder till företagets hemsida. Skribenterna anger att vid 

lyckad SEM hamnar företagets hemsida högt upp bland sökmotorernas resultat vilket 

resulterar i fler klick, fler sålda varor/tjänster samt fler besökare till hemsidan. Slutligen 

omnämner Wirtz och Lovelock (2016) onlinereklam där de inkluderar bland annat banners på 

olika hemsidor. Dessa banners kan enligt författarna dyka upp på en kunds sociala medier och 

andra hemsidor och ska locka till besök på företagets egen hemsida. En kanal som växer fram 

allt mer men som enligt Harrigan, Evers, Miles och Daly (2016) inte är grundligt undersökt i 

turismverksamhet är sociala medier. Författarna framhåller att sociala medier inkluderar 

kunder på ett helt nytt sätt jämfört med traditionella kanaler. Fortsättningsvis understryker 

skribenterna att varumärkens fokus på sociala medier är viktiga då det kan vägleda kunder åt 

ett önskat håll vad gäller interaktion med varumärket. Även Bowen (2015) betonar vikten av 

att förstå hur nödvändigt det är att ha framskridna strategier med sociala medier. Författaren 

hävdar att de företag som omfamnar den nya typen av medier underhåller befintliga kunder, 

attraherar nya samt kalibrera sin verksamhet över tid.    

 

3.2.4 Integrerad marknadskommunikation 

Mårtenson (2009) beskriver integrerad marknadskommunikation (IMC) som ett sätt för 

företag att skapa en sömlös dialog till konsument. Författaren förklarar att olika 

kommunikationsverktyg som reklam och PR vävs samman. Dahlén, Lange och Rosengren 

(2017) menar att genom användning av IMC övertygas konsumenter i högre grad till att köpa 

varor eller tjänster. Vidare tydliggör författarna att IMC ämnar möta målgruppen på fler sätt 

samt förena all kommunikation under samma budskap. Echeverri och Edvardsson (2018) 

påpekar att organisationer kan ha nytta av att se sin verksamhet ur kundernas synvinkel för att 

kontrollera att utsänt budskap överensstämmer med det önskade. Författarna framhåller att 

interna och externa processer i företaget måste samverka för att nå eftersträvad påföljd. Även 

Fill (2013) understryker vikten av ett enat mål. Skribenten menar att kunder idag integrerar 

med fler marknadskanaler än tidigare och budskapet ska vara detsamma på samtliga för att 

undvika förvirring. Wilson et al. (2016) beskriver en utvecklad typ av IMC fokuserad på 

service, integrated services marketing communications (ISMC). Författarna klargör att i ett 
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serviceföretag ska alla vara underförstådda med vilket löfte varumärket vill leverera, såväl 

anställda som marknadsförare. Fortsättningsvis uppger skribenterna att servicelöftena bör vara 

detsamma i vilken kanal de än levereras i för att undvika kundmissnöje.  

 

3.3 Service management 
Wilson et al. (2016) beskriver service som handlingar, processer och prestationer. Grönroos 

(2015) menar att serviceprocessen skapas när kunden och servicehållaren på något sätt 

interagerar med varandra. Författaren framhåller också att målet för serviceföretag är att 

skapa värde för konsumenter, vilket förhoppningsvis leder till ett värdeskapande även för 

leverantören. Echverri och Edvardsson (2018, s.18) skriver:  

 

“Tjänster blir då resultatet av i tid och rum länkade aktiviteter och interaktioner, vilka 

förverkliga ett kundvärde genom att tillgodose ett kundbehov.”  

 

Ytterligare en definition av service som framställs av Wirtz och Lovelock (2016) är att service 

är en ekonomisk aktivitet. Författarna uppger att service består av prestationer som ofta är 

tidsbaserade och att kunder köper dessa prestationer då de vill uppleva ett visst resultat. 

Författarna, liksom Grönroos (2015) är tydliga med att värdeskapandet är en fundamental del 

i processen.  

 

3.3.1 Servicelandskap  

Enligt Rytting (2011) kallas den miljö där service sker servicelandskap. Författaren framhåller 

att begreppet fått allt större betydelse på senare tid. Wilson et al. (2016) talar om begreppet på 

ett liknande sätt. Vidare beskriver författarna att servicescape finns både fysiskt och virtuellt. 

De menar att ett fysiskt servicelandskap utgörs av en verklig plats där exempelvis väder, 

personliga möten och andra delar spelar in i konsumentens upplevda erfarenheter. Echeverri 

och Edvardsson (2018) uppger att den fysiska miljön i hög grad påverkar en kunds beteende. 

Skribenterna framhåller att kundens köplust, humör och begär att återvända kan påverkas. 

Fortsättningsvis redogör Wirtz och Lovelock (2016) för att ett fysiskt servicelandskap genom 

sin utformning sänder olika meddelanden till kunden.  Enligt författarna  kan väl genomtänkt 

interiör och exteriör av en plats leda till att företaget stärker sin position.  
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Det virtuella servicelandskapet har, enligt Wilson et al. (2016), framkommit i takt med 

internets uppbyggnad. Det inkluderar bland annat hemsidor och författarna menar att det 

virtuella kan användas för att göra serviceerbjudandet mer konkret innan, under samt efter 

köp. Rytting (2011) talar om virtuella servicelandskap som ett område under utveckling. 

Författaren påpekar att kunden själv är en viktig del av landskapet sett både ur traditionell 

samt virtuell aspekt kanske, främst i det virtuella där kunder i stor utsträckning kan samverka 

med andra konsumenter. 

 

I enlighet med Grönroos (2015) är det slutliga resultatet av servicescape den enskilda kundens 

uppfattade tjänstekvalitét. Författaren menar att serviceerbjudandet borde designas på ett vis 

som gör att kunder vill återkomma till företaget ifråga. Bruhn och Georgi (2006) beskriver att 

servicelandskapet består av tre element:  

 

❏ Uppbyggnaden av landskapet, vilket också är det viktigaste.   

❏ Anställda som återspeglar påtagliga värden. Exempelvis spelar deras synlighet och 

utstyrsel roll.  

❏ Atmosfären där serviceinteraktionen sker. Här kan bakgrundsmusik, färger i 

omgivningen med mera spela in.  

 

Wilson et al. (2016) beskriver att servicelandskapet bidrar med flera viktiga processer i 

företag. Författarna framhåller att servicescape gör det möjligt att sticka ut i mängden. En 

annan viktig aspekt att anamma är, enligt författarna, att landskapet påverkar både anställdas 

och kunders beteendemönster. Wirtz och Lovelock (2016) uppger ett liknande resonemang. 

De menar att ett väl utformat servicelandskap kan leda kunder åt ett önskvärt håll vad gäller 

beteende och i det långa loppet lojalitet gentemot företaget.  

 

3.3.2 Personalens roll i serviceerbjudandet 

Grönroos (2015) skriver att interaktiv marknadsföring uppstår vid det tillfälle då en kund och 

servicehållaren interagerar. Wilson et al. (2016) framhåller att servicehållarna, alltså de 

anställda, är en mycket viktig del i ett företags servicekultur. Servicekultur definieras av 

författarna som en kultur där det är självklart att service ska hålla hög standard och resultera i 

uppskattning hos kunder. Wirtz och Lovelock (2016) menar att de anställda i ett 

serviceföretag kan både stärka och försämra upplevelser. Bruhn och Georgi (2006) utvecklar 

detta resonemang och uppger fyra skäl till varför en kund uppfattar service tillhandahållet från 
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en anställd på ett visst sätt. Författarna anger att personalens hela kroppsspråk, tonläge och 

röst, fysiskt avstånd till kund samt det fysiska utseendet är avgörande för kundupplevelsen.  

 

Wirtz och Lovelock (2016) och Grönroos (2015) understryker att vikten av personalens 

engagemang, attityd till jobb och prestationer är fundamentala. Därför måste enligt Grönroos 

(2015) ett serviceföretag ständigt jobba med att motivera och utbilda sina anställda. Bruhn 

och Georgi (2006) betonar även detta, de menar att lycklig personal jobbar effektivare och 

leder till fler nöjda kunder.  

 

Wilson et al. (2016) menar att företag ska vara medvetna om att anställda är servicen, de är 

själva organisationen för kunder, de är varumärket samt att de är marknadsförare. Författarna 

framhåller att empowerment (bemyndigande på svenska) således blir vitalt. Bruhn och Georgi 

(2006) definierar empowerment som ”giving the employees the discretion to take day-to-day 

decisions about job-related activities” (s. 311). Vidare förklarar författarna att det innebär att 

personal är mogna att fatta egna beslut och inte är beroende av att diskutera med ledningen 

vid varje tillfälle. Grönroos (2015) fastställer begreppet empowerment på ett liknande sätt och 

understryker att det underlättar beslutsfattande vid problematiska situationer. Författaren 

framhåller att empowerment motiverar anställda till ett bättre jobb, men det är också viktigt 

att tydliggöra vad gränsen går. Wilson et al. (2016) beskriver till exempel att anställda inte 

kan fatta beslut som kommer påverka företagets ekonomi i längden.   

 

Bruhn och Georgi (2006) betonar att företag bör lägga stort engagemang vid att anställa rätt 

personer. Wirtz och Lovelock (2016) menar att lyckade rekryteringar gör det lättare att 

organisera team på ett lämpligt sätt. Fortsättningsvis skriver författarna att belöning för väl 

utfört arbete inte ska glömmas bort, det behöver inte nödvändigtvis handla om pengar utan 

feedback och uppskattning kan vara nog. Grönroos (2013) förklarar att servicekvaliteten 

direkt påverkas av kontaktpersonalens insats. Vidare menar författaren att alla anställda i en 

tjänsteverksamhet någon gång kan komma i kontakt med kunder, därför krävs en motiverad 

och kunnig personal.  

 

3.3.3 Kunders medverkan  

Grönroos (2013) framhåller att kunder allt som oftast är en del i produktionsprocessen när 

denne använder sig av en tjänst. Författaren nämner också att flera kunder kan delta i en 

serviceprocess samtidigt, och då uppstår en samverkan mellan aktiva kunder. Wirtz och 
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Lovelock (2016) menar att kunder kan påverka serviceleverans genom olika insatser. 

Författarna anger tre insatser och dessa är mental inställning, fysisk insats samt det 

känslomässiga förhållandet till servicen. Kunders medverkan i serviceproduktioner kan, enligt 

Wilson et al. (2016), resultera i en rad olika konsekvenser. När ett företag lyckas involvera 

kunderna på rätt sätt, anser författarna att verksamhetens konkurrens, produktivitet, kvalitet 

samt kundnöjdhet kan påverkas. 

  

Företag ska, i överensstämmelse med Grönroos (2013), planera för kundmedverkan. För att 

positiva upplevelser ska kunna skapas, hävdar författaren att kunder ska ha viss information 

om hur de bör agera i olika situationer. Ett exempel som nämns av Bruhn och Georgi (2006), 

är att passagerare ska vara medvetna om vad de bör göra om en nödsituation på ett flyg 

uppstår. Grönroos (2013) fastslår att utan väsentlig information finns det en risk att kunder får 

negativa associationer till företaget ifråga. Vidare framför författaren att negativ påverkan ska 

minimeras, förslagsvis genom att inte mixa för många kundsegment, minimera risk för 

köbildning med mera som försämrar kundupplevelsen.  

 

I en artikel av Tax, Colgate och Bowen (2006) uppges kunderna själva orsaka en tredjedel av 

de problemen som uppkommer inom ett serviceföretag. Författarna har skapat en strategi i tre 

steg som ska förebygga kundrelaterade problem: 

 

1.  Samla information om var de flesta problem uppstår 

2.  Identifiera de utlösande faktorerna, gärna ur kundens perspektiv. 

3.  Skapa strategier för att förhindra att samma problem uppstår igen. 

  

Wilson et al. (2016) menar att om en kund är missnöjd med något påverkar det även övriga 

kunder. Författarna föreslår att kunder ska ”tränas” för att ta en önskvärd roll i serviceutbytet. 

De menar att när kunder har rätt roll, motivation och kunskap så minskas missbelåtenhet 

avsevärt. 
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3.4 Teorins betydelse och kärna 
I denna uppsats har tre olika huvudrubriker presenterats vilka har utgjort grunden för teorin. 

Samtliga delar har valts ut då de anses som relevanta samt givande för studiens karaktär. 

Studiens syfte har varit en betydande utgångspunkt och teorin som har presenterats är 

fundamental för att skapa en förståelse kring studiens syfte. De viktigaste delarna utgörs av 

varumärket och dess marknadskommunikation, därför är de två största delarna i teorikapitlet 

tillägnade dessa ämnen. Viktiga underbegrepp för att kunna redogöra för ett varumärke har 

varit identitet, image samt positionering. Vad gäller marknadskommunikation har budskap, 

kanaler och digitaliseringen varit centrala områden. Service management tillkommer utöver 

de andra två delarna då studien har avgränsats till resebranschen och servicen till stor del 

ligger till grund för hur ett varumärke uppfattas. Därav tillkommer det som ett tredje avsnitt 

där kundpåverkan, personalmedverkan samt servicelandskap diskuteras.  

 

Baserat på teorins huvudbegrepp har en modell över teorins kärna och betydelse utformats. 

Modellen presenterar varumärke, kanaler samt servicelöften i det centrala området och dessa 

begrepp påverkar varandra sinsemellan. Runt omkring huvudkoncepten finns mindre enheter 

som påverkar och utformar slutresultatet, dock inte i lika hög grad som huvudområdena. Alla 

element är beroende av varandra och i slutändan skapas det resultat som företaget levererar ut 

till konsument.  

 
Figur 3. “Teorins kärna” (Gustafsson och Nilsson, 2019) 
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4. EMPIRISK OCH TEORETISK ANALYS 
I detta kapitel framförs vårt empiriska material som tillsammans med teorin analyseras. 

Vi har valt att utgå ifrån vår insamlade empiri som format kapitlets huvudrubriker: 

varumärkets betydelse, en bred mix av kanaler och varumärket syns under resan.

 
 

Vi har i vår uppsats valt att sammanfoga vårt empiriska material tillsammans med en teoretisk 

analys för att minimera upprepningar. Strukturen i detta kapitel kommer således vara 

uppbyggt lite annorlunda jämfört med vårt teorikapitel. Vi har istället låtit vårt insamlade 

empiriska material få utgöra grunden för kapitlets utformning och struktur. Alla våra 

intervjuer bidrog till intressanta aspekter och våra respondenterna arbetar primärt med 

försäljning eller marknadsföring och kommunikation på olika företag inom resesektorn. 

Här nedan följer åter en presentation av våra respondenter: 

 

❏ Johan Ydring, head of brand marketing på TUI Nordics i Stockholm. Telefonintervju 

2019-04.30.  

❏ Claes Pellvik, marknadschef på Ving i Stockholm. Telefonintervju 2019-05-06.  

❏ Ella Andersson, säljledare på Resia i Kalmar. Personlig intervju 2019-05-06.  

❏ Anna Bäckman, resebyråchef på BIG Travel i Kalmar. Personlig intervju 2019-05-13.  

❏ Maria Wahlström, projektledare för grupper samt marknadskommunikation på 

Smålandsbussen i Jönköping. Telefonintervju 2019-05-09. 

❏ Jennie Olsson, informations- och kommunikationschef på Lingmerths resebyrå i 

Nässjö. Telefonintervju 2019-05-09.  

 

4.1 Varumärkets betydelse 

4.1.1 De grundläggande associationerna 

Frankelius et al. (2015) framhåller att synen på varumärken idag är betydligt större än vad den 

varit tidigare, vilket även respondenterna resonerar kring. Vidare betonar författarna 

tillsammans med Parment (2018) att varumärket fungerar som företagets identitetsbärare.  

Claes Pellvik (Ving) förklarar att Ving som varumärke vill ses som ett modernt och pålitligt 

reseföretag, dit konsumenterna kan vända sig tryggt och säkert med sina reseidéer och 

drömmar. Pellvik tillägger att alla konsumenterna har gemensamt att de vill förverkliga sina 

drömmar. Johan Ydring (TUI Nordics) framför att en av kärnan som TUI som varumärke vill 

förmedla är att dem är väldigt breda och att utbudet hos dem som researrangör är väldigt brett. 
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Vi har mycket att erbjuda för olika individer säger Ydring och syftar på alla olika individer. 

Det stora utbudet kan enligt Fill (2013) leda till problem då en klar målgrupp bör definieras. 

Pellvik resonerar dock liksom Ydring för att det inte finns en klar målgrupp då det ansenliga 

sortimentet har något som tilltalar alla.  Företagen erbjuder både traditionella resor men även 

once-in-a-lifetimeresor till Maldiverna eller kryssning till Medelhavet. Både TUI och Ving är 

två av Sveriges ledande semesterarrangörer sedan lång tid tillbaka där båda arrangörerna 

tillhandahåller olika paketresor, charter, weekends och kryssningar bland annat. 

  

Även Resia och BIG Travel, som är två resebyråer, arbetar som återförsäljare till många olika 

researrangörer, flygbolag, charter och hotell. De erbjuder samma tjänster som de större 

semesterarrangörerna. Franzén och Moriarty (2009) menar då att det är varumärkets uppgift 

att särskilja företaget från andra företag inom samma bransch. Ella Andersson (Resia) redogör 

för att företaget har försökt förstå vad som utmärker dem gentemot konkurrenter då de har 

utfört olika mätningar om vad deras konsumenter associerar företaget med. Andersson 

förklarar att Resia som varumärke har en hög igenkänningsfaktor och att dem förknippas med 

bland annat expertis. Anna Bäckman (BIG Travel) accentuerar att dem vill att konsumenterna 

på BIG Travel ska känna att dem alltid får den hjälp som behövs från start till slut. Dem är 

även väldigt måna om att deras konsumenter, både affärs- och privatkunder ska få hela 

paketet och inte behöver tänka på exempelvis transport till och från flyg och boende. Det ska 

vara enkelt och smidigt för konsumenterna tillägger Bäckman och är något som dem vill att 

varumärket ska förknippas med. Detta instämmer både Maria Wahlström (Smålandsbussen) 

och Jennie Olsson (Lingmerths) med och Wahlström understryker att det ska vara hög kvalitet 

i det som Smålandsbussen gör samt till ett vettigt pris med det lilla extra. Lingmerths visioner 

som varumärke förklarar Olsson är att dem vill vara den personliga resebyrån som förenklar 

resandet för människor. Respondenternas svar visar på att Kellers (2008) argumentation kring 

att det är viktigt för företag att ställa sig frågan “vilka är vi?” stämmer.  Vid intervjuerna 

framkom det att alla företagen har egna attribut vilka enligt Keller (2008) är fundamentala för 

att särskilja sig från de andra. 

 

4.1.2 Att sticka ut i mängden  

För samtliga respondenter är det viktigt att deras varumärkes identitet och konsumenters 

förväntningar i form av image går hand i hand i den mån det går. Det stärks av Srivastavas 

(2011) definition av image som är hur en konsument uppfattar ett varumärke. Därmed är det 

mottagaren av varumärket som skapar imagen enligt författaren. Ydring förklarar att ibland 
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går imagen ihop och ibland inte. Roy och Banerjee (2014) framhåller att det är samordningen 

mellan identitet och image som är avgörande för att ett varumärke ska kunna hålla sig 

attraktivt och starkt på marknaden. Ydring, liksom Pellvik förklarar att det rör sig mot nya 

tider, mot en mer modern och flexibel researrangör där det handlar mycket mer om att 

researrangörer har ett antal komponenter som konsumenterna kan köpa och sätta ihop själva 

utifrån önskemål och behov. Detta kan tydligt ses även hos de mindre resebyråerna som alla 

strävar efter att kunna tillgodose sina konsumenter på bästa sätt men att svårigheter med 

imagens utformning kan finnas. Mårtensson (2009) instämmer och menar att problem kan 

uppstå om identiteten och imagen inte överensstämmer. Författaren anser att det är viktigt att 

analysera sambandet för att problem inte ska uppkomma. Olsson tillägger att dem på senare år 

jobbat mycket med att visionen kring deras varumärke för att undvika de svårigheter som 

Mårtenson (2009) framför. Lingmerths eftersträvar att vara en pålitlig partner att resa med där 

konsumenterna kan få en personlig och engagerad service och känna en trygghet som är ett av 

ledorden för de olika researrangörerna. Wahlström förklarar att dem jobbar med att sälja resor 

där så mycket som möjligt ingår för att undvika att konsumenten får en kostnadsöverraskning 

vid ett senare skede. Vilket kan ses som en fördel menar Wahlström och förklarar att inte alla 

konkurrenter har detta pristänk. Detta kan styrkas i det Kapferer (2012) nämner om att det är 

positioneringen av varumärket som särskiljer det från övriga. Författaren framhäver även att i 

beslutsprocessen blir positioneringen av varumärket ytterst viktigt då konsumenter gör 

jämförelser mellan olika varumärken.  

  

Grönroos (2015) menar att serviceföretags mål är att kunna skapa värde för konsumenterna. 

Ydring anser att konsumenter idag jämfört med förr, är mer ute efter en annan typ av värde än 

tidigare, exempelvis en upplevelse snarare än enbart två veckor till solen. Detta är även 

resterande respondenter överens om och samtliga benämner miljöfrågan som en viktig aspekt 

ur ett konkurrensperspektiv. En vital synpunkt som Ydring tar upp är att det krävs mer från ett 

företag som tillhandahåller tjänster som inkluderar transportmedel och påpekar därför att 

miljöfrågor i sådana sammanhang blir mer viktiga. Pellvik samt Ydring betonar att det är 

något företag inom resebranschen bör jobba med i sin positionering. En dag kanske 

människor helt plötsligt säger ”nej, men då vill vi inte flyga längre” och då drabbar det såklart 

vårt varumärke upplyser Ydring. Detta kan kopplas till Kapferer (2012) som framhäver att det 

är bland annat kultur varumärket identifieras med. Författaren definierar kultur som de 

värderingar, traditioner och moral av varumärket som mottagaren har. Ydring framhåller att 

det finns positiva aspekter kring turism som lätt glöms bort. Med detta menar Ydring att ett 
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varumärke som exempelvis TUI skapar jobb för människor runt om i världen. Pellvik 

instämmer i detta och tillägger även att om en destination tas bort riskerar landet att gå under 

på grund av den förlorade turismen.  

 

Andersson och Bäckman pratar båda om att fördelarna med att vända sig till ett etablerat 

reseföretag som anordnar allt när det kommer till flyg, boende och det runt omkring. Båda tar 

vid intervjutillfällena upp den strejk som precis hade varit hos SAS och att deras konsumenter 

kände en enorm lättnad över att ha bokat allt via en resebyrå. Både Andersson och Bäckman 

anser att det är något dem gärna vill få fram med sina varumärken och att det därmed blir 

deras sätt att positionera sig från sina konkurrenter. Frankelius et al. (2015) betonar vikten av 

att positionera sig rätt för att kunna vara konkurrenskraftiga på marknaden. Författarna 

tillägger att det är viktigt att vara hållbara på lång sikt. Andersson förklarar att dem jobbar 

proaktivt när något oväntat händer för när konsumenten väl står där med sitt inställda flyg så 

ska dem som resebyrå redan ha kontaktat konsumenten och löst ett nytt. Konsumenterna kan 

på så vis känna sig trygga och kommer gärna förbi butiken för rådfrågning exempelvis. ”Vi är 

ju experter på det här. Vi älskar vårt jobb och brinner för det här.” uttrycker Andersson och 

förklarar dem gärna som varumärke vill utmärka att dem har specialistkunskap oavsett vilken 

typ av resa det handlar om.  Även Bäckman instämmer i detta och tillägger att dem som 

företag blir ansvariga att leta nytt eller betala tillbaka om någon leverantör eller 

samarbetspartner skulle gå i konkurs. Att kunna samarbeta med stora leverantörer och bygga 

långsiktiga relationer med bra avtal framför Olsson som en viktig grund och något som dem 

vill förmedla ut till sina konsumenter, både nya och gamla. På så vis skapas även långsiktiga 

relationer mellan konsumenten och varumärket förklarar Bäckman genom att konsumenter 

gärna kommer tillbaka om dem fått en bra service sedan tidigare. Ytterligare en parameter 

som Kapferer (2012) tar upp sin prisma är relationen mellan konsumenten och varumärket. 

Författaren menar att det är identiteten som sammanfogar kunderna och varumärket.  

Kapferer (2012) fortsätter med att förklara att det är överensstämmelsen mellan dessa som 

avgör vilken relation det mynnar ut i. 

  

För TUI har dem som företag arbetat fram ett koncept som kallas ”FOR YOU”. Detta koncept 

förklarar Ydring att dem arbetat med under ca 3-4 år och innebär att dem försökt visa på 

situationer eller möjligheter för väldigt många. Deras grundidé har varit att om dem visar en 

stor bredd på hur folk ser ut, hur deras konsumenter ser ut och hur pass olika alla kan vara så 

är avsikten att det ska växa fram en tanke att ”finns det något för alla de här olika typerna så 
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finns det nog något för mig där också” säger Ydring. Detta kan förenas med Roy och 

Banerjees (2014) resonemang kring att långvariga relationer mellan företag och konsumenter 

skapas genom varumärket. 

 

4.1.3 Att få kunden att lita på företaget 

”Vårt engagemang och lyhördhet gör oss till den rätta resepartnern. Vår kompetens är att vi 

förstår resevisionen och föreslår rätt lösningar vid rätt tillfälle. Som kund kan man lita på att 

vi alltid tar fullt ansvar.” Så lyder Lingmerths varumärkesvision enligt Olsson och hon tar 

upp tre framgångsfaktorer som dem som företag har arbetat med det senaste året. Dessa är 

engagemang, kompetens och ansvar. Framgångsfaktorerna kan ses som attribut. Något som i 

enlighet med Keller (2008) bör finnas för att kunna differentiera sig på marknaden. 

Lingmerths framgångsfaktorer går hand i hand med vad både Wahlström och Andersson tar 

upp. Bäckman nämner att deras varumärkeslöften alltid har utgått från deras märkes slogan 

”Din resa, vårt jobb” och understryker liksom de andra att konsumenten ska känna sig trygg 

med att kontakta dem. Dahlén, Lange och Rosengren (2017) menar att om konsumenterna har 

positiva associationer så stärks varumärket. Dock måste företagen vara medvetna om att dessa 

associationer förekommer för att med fördel kunna använda det för att stärka varumärket 

tillägger Frankelius et al. (2015). Respondenterna vill att varumärket ska kunna förmedla en 

personlig service där allt bara ska fungera. 

  

Ydring utvecklar och redogör för att ett varumärke måste vara unikt i den mån det går för att 

kunna särskilja sig från andra. Med detta menar Ydring att researrangörer ofta har resmål till 

samma länder och på så sätt måste kunna portionera ut sig på andra sätt än sina konkurrenter. 

Frankelius et al. (2015) instämmer i att ett lockade sortiment stärker varumärket och gör att 

det kan stanna kvar på ett hårt konkurrerande marknad under en längre period. På TUI finns 

en del löften och visioner men är inget som dem som varumärke har kommunicerat ut som 

exempelvis Lingmerths. Trots det påstår Aaker (2010) att bakom varje varumärke finns det 

alltid ett outtalat löfte. Däremot jobbar TUI med värdeord och Ydring påpekar att tillit är 

jätteviktig för dem. Det kan därmed ses som ett löfte till konsumenterna att dem kan lita på att 

TUI som varumärke levererar det som sägs. Med andra ord uppfyller konsumentens 

förväntningar. Vilket ligger i linje med det Aaker (2010) tidigare påstått.  En annan vision för 

dem är att kunna inspirera människor i det dem gör. Exempelvis i valet av resmål som erbjuds 

samt märkets kommunikation. Pellvik delar åsikt med Ydring i att kunna infria de 

förväntningar som finns hos konsumenterna. Vings löfte till konsument lyder ”Vi säljer de 
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bästa veckorna på året”. Pellvik presenterar således deras tagline ”Design for you” som 

innebär att trots att Ving är en stor och bred arrangör så kan konsumenten inom vissa ramar 

arrangera sin egen resa och gå ifrån den lite mer traditionella ”One size fits all”. Pellvik 

förklarar att det är viktigt att som konsument kunna sätta sin egen prägel på sin semester och 

att det ligger i kant med deras vision som varumärket Ving vill uppvisa. 

 

4.1.4 Kopplingen mellan företag och logotyp 

Att ha ett väldigt starkt, inarbetat och etablerat varumärke är en jättestor fördel klargör Ydring 

och Parment (2018) för. Andersson redogör för fördelen med att som varumärke funnits länge 

ute på marknaden liksom Bäckman och Olsson. Att varumärket funnits länge och är välkänt 

betyder oftast att konsumenterna vet vad dem får om dem väljer att vända sig till oss som 

arrangörer förklarar Andersson och Wahlström. En viktig aspekt för ett starkt varumärke är 

som Banerjee (2008) och Kapferer (2012) nämner varumärkets namn och logotyp, vilket Ving 

i enlighet med Pellvik aktivt arbetar med. Enligt Vaid (2003) kan en logotyp ses som ett 

visuellt uttryck av varumärket. Olins (2008) påpekar att logotypen även bör vara 

lättigenkännlig. Av denna anledning valde Pellviks företag Ving att ändra loggan efter 30 år. 

Anledningen till ett logotypsbyte vara att företaget ville få ett mer enhetligt utseende till 

varumärket och att det skulle knyta ihop mer till deras hotellkoncept, egna flygplan och 

systerbolag i Norge, Danmark, Finland samt övriga i Europa, exempelvis Thomas Cook. Den 

nya loggan är dessutom designad för att passa webben. Bergström (2009) menar att 

förändringar av logotyper kan bero på nya trender. Ving ville att konsumenten skulle veta att 

dem köper resan från just deras varumärke och att loggan därmed blev sammanhängande för 

alla delar i marknaden. 

  

Bäckman på BIG Travel nämner således att dem som varumärke har ändrat sin logga med hur 

den var från början för att få ett mer ”rent utseende” men att namnet har varit densamma från 

starten för över 35 år sedan. Likaså Resias logga har förändrats något och Andersson förklarar 

att många förknippat Resia med den rosa pricken. Numera har Resia en mer ljus-rosa text som 

hela märkets namn är i och Andersson förklarar att så länge namnet Resia är med så har ingen 

reagerat på deras ändring med logotypen. Hatch och Schultz (2003) påpekar att ett starkt 

namn gör att positiva förväntningar uppkommer. Vidare framhåller Frankelius et al. (2015) att 

relationen mellan varumärket och konsumenten grundar sig i namnet, vilket vid intervjuerna 

framkommit att respondenterna har förståelse för. Olsson tillägger att dem har arbetat mycket 
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med grafiska element den sista tiden när det gäller deras varumärke och Wahlström berättar 

att de aktivt arbetar med marknadsföringen kring deras namn och logotyp.  

 

En annan intressant aspekt som Ydring uttryckte stod ut från de andra respondenternas svar.  

TUI har till skillnad från de andra genomgått ett namnbyte ganska så nyligen. Ydring 

förklarar att ett namnbyte kan ses på lite olika sätt och menar att det kan klassas som otur när 

varumärket har funnits och byggts upp i över 50 års tid och därmed är välbekant på 

marknaden. Ydring redogör för att fördelen med ett namnbyte dock är att det finns en chans 

och möjlighet att ”göra om sig” litegrann som varumärke. Det går i linje med vad Aaker 

(2010) nämner om att namnbyten kan vara till hjälp vid ett nytt identitetsskapande och 

position på marknaden. Vad vill vi vara? Vad vill vi stå för? Hur ska vi se ut och vad vill vi 

människor ska tycka om oss? Detta är punkter som TUI jobbat mycket med i sin process med 

sitt namnbyte. Det är lätt att varumärket annars kan stanna i utvecklingen när det funnits i så 

pass lång tid och konsumenterna redan har sina associationer till märket menar Ydring. 

Dahlén, Lange och Rosengren (2017) ihop med Parment (2018) understryker däremot att ett 

välkänt varumärke tenderar att lättare kunna nå ut med nya budskap till sina konsumenter. 

 

 4.1.5 Egna reflektioner 

Inom resebranschen vill företagen gärna associeras med identitetsordet trygghet. De menar att 

ordet trygghet är brett och innefattar många aspekter av vad ett varumärke utgörs av. 

Samtidigt är det inte företagen själva som bestämmer vad deras identitet är utan det är 

konsumenterna. Därmed behöver resebyråer och arrangörer förmedla tryggheten på ett sådant 

sätt att konsumenterna enkelt kan göra denna association. Då en image är kopplat till 

konsumenters upplevelse blir det inte alltid så som företagen själva menar. De problem som 

finns när image och identitet inte överensstämmer tyder på att företag konstant behöver arbeta 

med kundupplevelse och varumärket då omgivningen ständigt ändrar uppfattning. Utöver det 

är det även viktigt att företagen jobbar med sina tjänster och produkter. Genom ett 

utmärkande och uppdaterat sortiment kan ett varumärke stärkas, att locka konsumenterna till 

unika upplevelser ökar slagkraften för varumärket på marknaden jämfört med 

konkurrenternas. Då målgruppen även är väldigt bred inom resebranschen såg respondenterna 

det som en utmaning och beroende på hur stort varumärket är skiljde sig svaren åt inom vissa 

ramar. Exempelvis hade de större företagen ett mer genomarbetat varumärke där mer arbete 

kring dess identitet och image förekom. Ett annat intressant inslag var att ett välkänt 

varumärke lättare kan nå ut med nya budskap samtidigt som att en av respondentens åsikt 
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gick isär. Har ett varumärke funnits under en längre period är det lätt att det kan stanna i 

utvecklingen.  

 

4.2 En bred mix av kanaler 
Krafft et al. (2005) och Ferrell, Ferrell och Huggins (2017) framhåller att väl inrättade 

marknadskanaler utgör en stor del i varumärkets kommunikation. Dahlén, Lange och 

Rosengren (2017) påpekar att en mix av kanaler bör användas för att nå full effekt. Claes 

Pellvik (Ving) uppger att de använder sig av en mix av analoga och digitala kanaler av denna 

anledning. Det är något som förvånar många, att så pass stora företag fortfarande nyttjar 

traditionella kanaler. Pellvik menar att analoga kanaler som print och tv-reklam leder kunder 

mot webben där företaget vill utöva den största delen av kommunikationen. Enligt Maria 

Wahlström (Smålandsbussen) kan traditionella kanaler vara fundamentala för att sända ut 

budskap. Främst då en äldre målgrupp finns och de fortfarande läser olika typer av dagblad 

vilket gör att tidningsannonser når ut till en stor skara ur målgruppen. Detta är något som 

stärks av Fill (2013) som framhåller att reklam har en stor potential att nå en större kundskara. 

Utöver det stärks kunders medvetenhet kring varumärket och visar på att det är aktuellt. Även 

Anna Bäckman (Big Travel) och Ella Andersson (Resia) nämner tidningsannonser som en 

potentiellt givande kommunikationsform. Jennie Olsson (Lingmerths), vars företag vänder sig 

mer mot affärsresande kunder, uttrycker att reklam på digitala skärmar på utvalda platser är 

en bra typ av reklam, exempelvis på flygplatser. Till viss del använder sig verksamheten även 

av tryckt material, även om det har minskat på senare tid. Det är en utveckling som Pellvik 

också sett. Tidigare kunde kataloger tryckas upp i tusentals exemplar, idag krävs inte den 

typen av print då allt går att finna online. Caesarus och Hohenthal (2013) beskriver detsamma, 

det är en utveckling som håller på att ske inom kommunikationslandskapet. Författarna menar 

att övergången mot det digitala ska ses som en utvecklingsmöjlighet då det potentiellt öppnar 

upp för nya marknader. 

 

Johan Ydring (TUI Nordics) framhåller att kända varumärken tenderar att använda en mycket 

bredare kommunikation än lite mindre etablerade varumärken. Det är en fråga om att testa sig 

fram och hitta den kommunikationsstil som passar ett specifikt företag bäst. Wilson et al. 

(2016) och Grönroos (2015) hävdar att det är serviceföretagens karaktär som påverkar 

kommunikationsstilen. Ett företag som inte säljer service har lättare för att kommunicera då 

deras erbjudande är mer påtagligt. Ydring fortsätter och klargör att man kan använda alla 
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kanaler som finns, men inte alla samtidigt. Vidare anger respondenten att tv-reklam och 

utomhusreklam är en del av den breda mixen. Pellvik understryker att storleken på 

varumärket som kommuniceras ut påverkar valet av marknadskanaler. Ett bredare varumärke 

innebär en större kännedom, analoga kanaler för masskommunikation ökar kännedomen och 

räckvidden ytterligare. 

 

Olsson och Andersson talar även om en kommunikation som sker i själva butiken. Det hängs 

upp posters och visas reklam samt broschyrer för att göra kunder intresserade. Vidare 

förklarar Olsson att informationskvällar för kunder och att synas på olika typer av mässor 

skapar en god kundkontakt. Att företaget även varje år arrangerar en golftävling för sina 

affärsresande kunder gör att resenärerna känner sig sedda. Den typen av evenemang kan 

enligt Wirtz och Lovelock (2016) kategoriseras som PR, vilket Sargeant och West (2001) 

menar kan leda till ett ökat intresse för företaget från kundens sida. 

 

Ferrell, Ferrell och Huggins (2017) resonerar för att traditionella kanaler allt mer utmanas av 

nya digitala medier. Detta är något som framkommer även i intervjuerna då samtliga 

respondenter tar upp sociala medier så som Facebook, Instagram och LinkedIn som viktiga 

kanaler för att kunna sända ut sitt budskap och vidga sitt varumärke. Det går i linje med 

Harrigan et al.s (2016) samt Bowens (2015) tankar kring att sociala medier blir en allt 

viktigare kanal som är på frammarsch. Bäckman framhåller att sociala medier inte verkar 

avvecklas utan snarare tvärt om, som företag vill man synas mer och mer i folks flöden. Även 

Ydring och Andersson understryker att de nya digitala kanalerna är centrala för varumärkets 

kommunikation. Wahlström menar att sociala medier är en bra kanal för att visa upp bilder 

från resor och lansera nyheter, både för nya och gamla kunder. Olsson talar om ett de digitala 

kanalerna är under utveckling, hon påpekar att det är ett måste att hänga med i processen för 

att maximera effekterna av sociala medier. Pellvik redogör för att digitala kanaler har flera 

olika fördelar. Respondenten anger Facebook som exempel, där är det lätt att bedriva en 

kommunikation som är utformad efter kunden vilket gör den mer individanpassad. Det blir 

också lättare att avgränsa kommunikationen till exempelvis olika geografiska områden vilket 

ökar träffsäkerheten. Även Olsson framhåller att digitala kanaler ökar precisionen, ett 

budskap blir mycket enklare att nischa via exempelvis Facebook. Det är något som 

överensstämmer med Dahlen, Lange och Rosengren (2017) som menar att målgruppen ska 

definiera vad för budskap som sänds ut och i vilka kanaler. 
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Wirtz och Lovelock (2016) anser att hemsidor är fundamentalt viktiga för företag. En 

välutvecklad webbplats gör att konsumenter blir intresserade samt förenklar ett eventuellt 

köp. Wahlström betonar att hemsidan spelar en central roll då många av kunderna bokar sina 

resor där. Det är något som Olsson och Bäckman också nämner som en given del vad gäller 

kommunikation och kunders köpmöjligheter. Andersson menar att när en kund bokar sin resa 

via hemsidan sitter någon i andra änden och hjälper kunden utan att den tänker på det. Det har 

visat sig vara ett vinnande koncept att ge service även via hemsidan, då Anderssons företag 

har vunnit pris för bästa resesajt. Wilson et al. (2016) beskriver att hemsidor är en del av det 

virtuella servicelandskapet. Hemsidan ska bidra till att göra erbjudandet mer förståeligt innan, 

under och efter köp. Pellvik uppger att 83% av deras resor säljs online via webbplatsen. De 

jobbar mycket med sin webbplats för att kunder ska kunna inspireras, jämföra olika resor 

samt se tillgänglighet. I slutändan vill företaget förstås att kundens vistelse också ska leda till 

köp. Ydrings företag säljer i stort sett bara online via en välutvecklad hemsida 

 

4.2.1 Ett enat budskap 

Samtliga respondenter vill att företaget ska ha en röd tråd i sina budskap på olika kanaler men 

att det kan vara svårt att förena alla. Wilson et al. (2016) understryker att löften bör vara 

desamma i vilken kanal de än sänds ut i för att undvika förvirring. Wahlström påpekar att det 

är mycket sälj i budskapet. Vilka värdegrunder företaget står på behöver inte kommuniceras 

ut då kunderna har kännedom kring varumärket och dess attribut. Dock betonar Mårtensson 

(2009) att ett budskap förutom säljande attribut ska ge varumärket sammanhang och vara 

försvarbart framöver. Ydring tydliggör att det är vitalt att se att budskapen kommer från 

samma företag, däremot behöver inte allt se precis likadant ut. Till exempel har de arbetat 

fram en stil som är typisk för just TUI vilket de använder sig av på sociala medier. Det gäller 

att stå ut från konkurrenterna, trots att kunder som integrerar med reseföretag ofta ser samma 

typ av bilder på sandstränder och palmer. Ydring framhåller att två vitala frågor i 

kommunikationen är ”hur är vi unika? Hur är vi igenkänningsbara i den här världen?” 

Anderssons företag har också arbetat fram en kommunikationsmall att utgå efter. De vill att 

budskapet ska stå för trygghet, personlig service samt sammanhållning. Skulle det vara 

problem eller finnas frågor, finns en marknadsavdelning som de alltid kan vända sig till. Det 

är något som även Bäckmans resebyrå har. Enligt Pellvik är en sömlös kundupplevelse viktig. 

Varumärket ska kännas igen överallt, vilket gör att kunden känner sammanhang. Den grafiska 

profilen ska vara distinkt, både vid digitala och analoga möten. För företagen blir det därför 

viktigt att se sin kommunikation ur kunders ögon enligt Echeverri och Edvardsson (2018). På 
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så sätt kan en kontroll ske vad gäller att få det kundens uppfattade budskap att överensstämma 

med det utsända, vilket samtliga respondenter eftersträvar.  

 

4.2.2 Resor säljs fortfarande i butik 

Andersson, Bäckman, Olsson och Wahlström jobbar alla på något mindre resebyråer eller 

som återförsäljare. Ingen av dem ser en framtid där de vill avveckla den personliga 

försäljningen. Bäckman menar att de inte märkt av att butiksförsäljningen minskat så mycket 

som statistiken uppgett. Genom en personlig kontakt kan kunder få en annan helhetssyn på 

sitt resande och blir mer vägledda till en perfekt resa än om de bokar sin resa själva. Wilson et 

al. (2016) instämmer och poängterar att kunder får en helt annan överblick över sin resa via 

personlig försäljning. Anderssons butik har många stamkunder, de vet vad de får för 

bemötande när de kommer för att köpa en resa. De har utvecklat en relation till varumärket 

och dess personal, vilken Andersson tycker är viktig att underhålla. Vad gäller Ydring och 

Pellvik som jobbar på stora researrangörsföretag, sker inte längre någon försäljning i butik 

mer än hos återförsäljare. Den försäljning som inte genomförs online kan istället förverkligas 

via telefon. 

 

4.2.3 En digital era 

Pellvik förklarar att digitaliseringen har påverkat i stor utsträckning. Exempelvis är 

konkurrensen stenhård, billiga alternativ som Airbnb där resande enkelt hittar boende utmanar 

klassiska researrangörer. Att just konkurrensen ökar understryks av Ceasarius och Hohenthal 

(2013) som härleder fenomenet till internets utveckling. Ydring däremot menar att 

digitaliseringen inte påverkat i lika hög grad, kommunikation kommer nämligen alltid vara 

just kommunikation. Respondenten förklarar att kommunikationen i sig ser ungefär likadan ut 

som för 15-20 år sedan. Budskapet är detsamma och det känslomässiga innehållet likaså. Fill 

(2013) motsätter sig detta påstående och hävdar att digitala kanaler tar över allt mer innehåll 

från de traditionella. Olsson, liksom Pellvik och Fill (2013) redogör för att digitaliseringen 

utan tvivel påverkat kommunikationen. Olsson framhåller att det är fler kanaler som företaget 

ska synas i och som ska underhållas, vilket blir en utmaning. Även Wahlström talar för att 

digitaliseringen har påverkat företaget. Det är en utveckling som sker i branschen generellt. 

Andersson menar på att deras lokala butik inte påverkas av digitaliseringen då det fortfarande 

är mycket lokalkännedom som påverkar butikens rykte. Vad kunder säger och sprider 

sinsemellan både via prat samt online framhåller Andersson är en stor del i varumärkets 



	 46	

lokala kommunikation. Grönroos (2015) instämmer, författaren klargör att en negativ 

ryktesspridning minskar företagets trovärdighet men att en positiv spridning givetvis stärker 

förtroendet.  Fortsättningsvis uppger Andersson att ingen minskning av besökare ha märkts av 

i butiken, det är snarare så att fler kunder får upp ögonen för arrangören tack vare sociala 

medier och internet. Bäckman, som också säljer resor i en lokal butik, har inte heller märkt av 

digitaliseringen i någon större utsträckning.  Det som talar för att en utveckling har skett är 

informationsflödet. Kunder som kommer in till byrån idag är mer pålästa och vet vad de vill, 

till skillnad från tidigare då det bläddrades mer i färdiga kataloger. “Det är att ta det goda 

med det onda för det finns inget filter”. 

 

Enligt Pellvik finns det också helt andra möjligheter för kunder att integrera med företaget i 

och med internets framväxt. Rytting (2011) stärker påståendet och tydliggör att det är den 

virtuella delen av servicelandskapet som möjliggör en större kundmedverkan. Pellvik 

fortsätter och talar om att kunder på hemsidan kan kommentera och utvärdera resmål med 

egna ord. Det gäller också på sociala medier. Pellvik menar att de har fantastiska möjligheter 

att samla upp mer kundinsikter än tidigare, det är något som ständigt används för att utveckla 

kunderbjudandet. Andersson framhåller att det är en ständig process med att svara och föra en 

dialog med kunder över internet. Olsson däremot uttrycker att det är mycket 

envägskommunikation och har inte märkt av en så stor kundintegration. Wahlström 

instämmer, istället är det vanligare att deras kundgrupp ringer. 

 

4.2.4 Virtuella möjligheter… 

”Det digitala öppnar jättemycket nu” säger Wahlström och menar att digitaliseringen har 

gjort det lättare att nå ut till en större målgrupp. Alla, både yngre och äldre, återfinns på 

digitala plattformar vilket resulterar i att reklam i traditionell media kan reduceras. Bäckman 

talar också för att det bli lättare att nå ut till en större massa. Exempelvis sprider sig olika 

delningar väldigt fort på sociala medier vilket ökar kännedomen kring varumärket. Bäckman 

pratar om att kunder från andra geografiska områden har hittat till resebyrån genom spridning. 

Enligt Ceasarius och Hohenthal (2013) underlättar internet när det gäller att nå ut till en större 

målgrupp. Andersson framhåller att förutom en bredare målgrupp, blir det enklare att 

framföra budskap som företaget ställer sig bakom via digitala kanaler. Bland annat har en 

städardag på Göteborgs stränder anordnats på företagets initiativ för att visa på att miljön är 

viktig. Att företaget gör mycket för miljön kan med lätthet spridas i sociala medier och skapar 

önskvärda associationer till varumärket. Sargeant och West (2001) samt Dahlén, Lange och 
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Rosengren (2017) framhäver att företag noggrant ska överväga vad för budskap de vill 

förknippas med. Rätt budskap kan locka kunder till integration med varumärket vilket enligt 

Andersson är målet. 

 

Digitaliseringen har effekt vad gäller prissättning enligt Pellvik. Priser uppdateras i realtid 

vilket möjliggör att det ständigt är aktuellt. Tidigare sattes ett fast pris i och med katalogernas 

utgivning, summan blev då alltid för hög eller låg. Ceasarius och Hohenthal (2013) ser dock 

detta som något negativt och syftar på att priser pressas ner mer än tidigare. Att ständigt 

uppdateras på hur marknaden ser ut är något som Olsson även poängterar. Leverantörer av 

hotell och liknande kan lämna avgörande informationsbesked ”på minuten”.  

 

SEO, med andra ord googlesökningar och annonser är en annan intressant möjlighet uppger 

Wahlström. Vid rätt användning lockar det nya kunder till webbplatsen vilket även betonas av 

Chaffey och Ellis-Chadwick (2016). Ytterligare en teknisk möjlighet enligt Olsson är att det 

blir lättare att mäta konverteringar. Det går att se hur många som öppnat nyhetsbrev, hur 

många besökare hemsidan har, hur många som fyllt i enkäter och så vidare. Ström och Vendel 

(2018) klargör att den här typen av mätningar hjälper företaget att mäta kommunikationens 

effektivitet. 

 

4.2.5 Och utmaningar 

Dahlén, Lange och Rosengren (2017) hävdar att budskap, målgrupp och kanaler påverkar 

varandra.  Bäckman förklarar att en svårighet är att nå ut med rätt budskap till rätt målgrupp. 

Genom internet hittar kunder egna resor och det kan vara svårt att locka kunder till att 

kontakta eller besöka butiken för att boka sin resa där. Ydring, liksom Wahlström, redogör 

också för ett problem som innebär besvär med att nå ut till folk. Wahlström anser att det är ett 

måste att kombinera e-postutskick med traditionella utskick då företagets kundgrupp är främst 

äldre och de har inte alltid tillgång till digitala kanaler. Förfarandesättet stärks av Wirtz och 

Lovelock (2016) då de menar en mix av traditionella och virtuella möjligheter ska tillämpas 

för att uppnå effekt.  Det är något som enligt Wahlström kräver mycket arbete och en väl 

inrättad kundkännedom, även om det högst troligen kommer gå mer mot det digitala framöver 

vilket också Fill (2013) uttrycker. 

 

Med internets framfart måste erbjudanden förändras och personals kompetens breddas enligt 

Olsson. Tidigare kunde planering få ta tid, nu sker det snabbt och med ständigt nya uppgifter. 
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Budskap och information ska sättas ihop snabbt och sedan publiceras i många olika kanaler 

samtidigt. Det gäller för marknadsavdelningen att anpassa sig efter de nya kraven. Chaffey 

och Ellis-Chadwick (2016) instämmer i påståendet kring att planering måste ske snabbare, det 

resulterar i att mindre möjligheter missas. Andersson talar om att kunder idag vet mycket mer 

än tidigare vilket kan vara både en för- och nackdel. De är mer pålästa och vet vad de vill, 

dock kan det innebära att kunden inte känner lika stort förtroende för resesäljare.  

 

Fortsättningsvis uttrycker Pellvik att ännu ett problem är att så enorma mängder data om 

kunder kan samlas in. Respondenten resonerar såhär: ”Svårigheten skulle jag säga är att det 

är så mycket mer möjligheter idag till att samla data, få in data och då måste man bli 

knivskarp på vad det är för data vi får in, hur använder vi den, och vilka slutsatser kan vi dra 

utav den här datan för att ge rätt erbjudande”. Det kan vara svårt och överväldigande samt 

diffust att avgöra hur utveckling ska drivas framåt. Det här med att se en klar utveckling 

framåt accentuerar även Ydring. Det finns så många format att jobba med och olika typer av 

reklam. Även om de skulle lyckas nå ut med budskapet på ett bra sätt, har den virala 

spridningen, alltså vad folk delar, minskat. Ydring beskriver hur de har tappat en del i 

kommunikationen där men ser ändå positivt på framtiden. ”Vågar du göra bra grejer på 

riktigt som berör människor så spelar det inte så stor roll för det är det som kommer vara 

avgörande ändå”. Pellvik nämner en annan problematik med spridning på medier. 

Respondenten tar upp ett exempel kring en kund som blev dåligt behandlad på ett amerikanskt 

flygbolag för några år sedan. Händelsen fick enorm viral spridning och påverkade flygbolaget 

mycket. Det tog oerhört lång tid att reparera skadan och slutade med att VDn fick be 

offentligt om ursäkt till resenären. I den gamla världen med långsammare media hade detta 

fall inte alls fått lika mycket uppmärksamhet. Slutligen nämner Olsson att tekniken är en 

kostsam historia, men att det är ett måste att jobba med framöver. 

 

4.2.6 Egna reflektioner 

Det är tydligt att en ny tid med ständig uppkoppling mot internet och snabba 

informationsflöden har påverkat marknadskommunikationen. Idag finns så många fler kanaler 

att arbeta med och dessa måste uppdateras konstant vilket för många kan innebära svårigheter. 

Hänger företag inte med i utvecklingen finns en risk för minskat kundantal och eventuellt kan 

de slås ut på en marknad som blir allt mer konkurrenskraftig. Dock betyder inte det att 

traditionella delar ska glömmas bort. Som Dahlén, Lange och Rosengren (2017) nämner bör 

en blandat kompott av gamla och nya informationsflöden användas för att underhålla 
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varumärkets plats på marknaden. Att få ett enhetligt budskap i alla dessa kanaler är av vikt för 

att undvika förvirring.  

 

4.3 Varumärket syns under resan 
Hammond (2008) menar att ett varumärke består av vad de associationer som kunder kopplar 

till det och dess tjänster, därför påverkar varumärket enligt Johan Ydring (TUI Nordics) i hög 

utsträckning resenärers val av resebolag. Maria Wahlström (Smålandsbussen) klargör att det 

är tydligare för kunden vilket företag som väljs vid själva bokningen, inte under resan. Det 

beror på att de inte är ett charterbolag utan fokuserar mer på bussturer. När kunder åker med 

är det dock uppenbart att de väljer just Smålandsbussen då loggan finns på bussarna, samt 

representerar reseledaren och chauffören varumärket. Jennie Olsson (Lingmerths) framför ett 

liknande resonemang. De säljer mestadels andra producenters resor vilket gör att de som 

bolag inte representeras lika väl ute på olika destinationer. Därför betonar Olsson också att det 

är viktigt att kunden vänder sig till just dem innan resan. Lingmerths jobbar emellertid för en 

förändring på den fronten. Anna Bäckman (Big Travel) och Ella Andersson (Resia) som båda 

jobbar med återförsäljning argumenterar för samma sak. 

  

Andersson förklarar att de arbetar med att utforma ett servicelandskap som tilltalar kunder 

och visar att försäljarna är kunniga och serviceminded. Det stämmer väl överens med 

Echeverri och Edvardsson (2018)  som tydliggör att den fysiska miljön påverkar köpbeteende 

och humör hos konsumenter. Bäckman understryker att ett trevligt servicelandskap är 

fundamentalt, både på ett fysiskt och digitalt plan. Service ska gå fort och vara smidigt, 

kunden behöver känna sig sedd och välkommen. När det gäller servicelandskapet förtydligar 

Claes Pellvik (Ving) att det är hela den ytan som kunden rör sig på, allt bör hänga ihop. De 

digitala bitarna ska överensstämma med de fysiska och vice versa. Till exempel ska den 

fysiska miljön på ett hotell leva upp till de förväntningar som skapades vid den digitala 

interaktionen. Att få alla bitar att samspela är bra då servicelandskapet enligt Grönroos (2015) 

utgörs av en kunds hela samlade upplevelse. 

 

Ydring beskriver att det är olika hur mycket varumärket representeras beroende på vilken typ 

av resa det handlar om. När det gäller företagets egna resor och hotell är det väl genomarbetat, 

men när det gäller utomstående hotell eller andra flyg syns det egna varumärket inte i samma 
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omfattning. Pellvik klargör att det är viktigt med ett väl grundat tänk kring varumärket och 

dess representation på resmålen. 

 

4.3.1 Personal spelar roll 

Grönroos (2015) samt Wirtz och Lovelock (2016) betonar personalens betydelse i 

serviceutbyten. Ydring, som uppger att företaget har 70 000 anställda världen över, instämmer 

och menar att alla spelar roll i serviceerbjudandet. Företaget har ett eget bolag som utbildar 

och ansvarar för personalen. Personalen syns sedan olika mycket beroende på destination och 

hotelltyp. De jobbar för att få bort det traditionella förhållningssättet mellan personal och 

kunder allt mer, vilket innebär att personal inte alltid behöver ”hänga” lobbyn. Istället kan 

kunder tillkalla hjälp via en app och på så vis veta att assistans alltid finns tillgänglig. Det är 

sedan upp till kontaktpersonen att leverera den service som kunden eftersträvar, vilket stärks 

av Grönroos (2013) som hävdar att servicekvaliteten påverkas därefter. Pellvik förklarar att 

frontline-personal har en viktig uppgift, de ska veta vad varumärket står för och även 

företräda det. Det gäller likväl för anställda på callcenter, chatt, mejl och sociala medier. Alla 

ska de jobba efter ett utstakat serviceregelverk. Personalen får utbildning och kunskap i 

bemötande samt serviceleverans. Målet är att alla ska kunna sitt jobb och ha tillgång till rätt 

verktyg, riktlinjer och insikter. Att personal ska få utbildning för att kunna jobba bättre och 

bemöta kunder på ett värdigt sätt är grundläggande även enligt Bruhn och Georgi (2006). 

Fortsättningsvis vittnar Pellvik om att den första kundinteraktionen med företagets egna 

fysiska personal ofta sker först på resmålen. Det har sin grund i att de flesta idag bokar sin 

resa digitalt och då inte träffar en företagsrepresentant i verkligenheten. Väl på destinationen 

påverkar uniform, grad av service samt bemötande kunders uppfattning kring varumärket. Det 

är en aspekt som Bruhn och Georgi (2006) också utmärker som fundamental. 

 

Andersson, Bäckman, Wahlström och Olsson har som tidigare nämnt inte befintlig personal 

på alla sina resmål. Däremot erbjuder samtliga service via telefon eller app. Kunder ska vända 

sig till den resebyrån de bokade resan med vid behov av hjälp, då ska personal på ett bra sätt 

bistå med den hjälp som behövs. 

 

4.3.2 Kunden är viktigast     

Alla respondenter tydliggör att kunder är fundamentalt viktiga för branschen. Andersson 

menar att kunder känner sig välkomna när de får det där lilla extra av företaget. Resenärer ska 
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få hjälp att boka sina drömresor och det får ta den tid som kunder behöver i butiken. 

Bäckman, i enlighet med Grönroos (2015) framhåller att kunder måste få rätt förväntningar 

inför sin resa, till exempel kan kunden inte boka ett trestjärnigt hotell och sedan förvänta sig 

service av högsta klass. Ydring anser att det blir mest uppskattat om kunden får styra sin resa, 

företaget bistår sedan med de önskemål kunden har. Pellvik tror att en väl omhändertagen 

kund kommer tillbaka till samma företag och i det långa loppet blir det en bra långsiktig affär. 

Fortsättningsvis förklarar respondenten att kunder idag via internet kan göra sina röster mer 

hörda än tidigare. Därför är det, enligt Pellvik samt Tax, Colgate och Bowen (2006)  extra 

viktigt att följa upp missnöjda kunder. Bäckman förklarar att om en resenär kommer hem och 

inte är tillfredsställd, är det svårt att ändra upplevelsen i efterhand. Det är istället viktigt att 

trycka på att en kund tar upp eventuella problem direkt när de upptäcks för att, i 

överensstämmelse med Wilson et al. (2016), inte påverka andra kunder runt omkring. 

Wahlström understryker detta, det är på plats som en reseledare gör mest nytta när det gäller 

problemlösning. Pellvik uppger att kunder påverkar inför, under och efter resan varav mycket 

är via sociala medier. Det är lätt att sprida negativa upplevelser, men det fina i det hela är att 

många väljer att dela bra upplevelser också. Det kan övertyga andra resenärer att välja lite 

osäkrare resmål som Egypten.  

  

För att lyckas leverera det där lilla extra och få ett trevligt avslut på resan redogör Pellvik, 

Andersson, Bäckman, Olsson samt Wahlström för att en uppföljning är viktig. Wilson et al. 

(2016) instämmer i att det är viktigt att låta kunden involveras på olika plan i processen då 

belåtenheten tenderar att bli högre. Andersson klargör att de skickar handskrivna vykort till 

resenärer efter hemkomst, vilket är mycket uppskattat. Övriga respondenter följer upp den 

resandes upplevelser via olika enkäter om hur resan varit. Wahlström förklarar att det 

möjliggör att information kan samlas in och erbjudandet justeras. 

  

Avslutningsvis betonar Pellvik att de i många år har jobbat efter ledorden ”det börjar med 

kunden och slutar med kunden”. Det är något som ska genomsyra och prägla hela Vings 

kundinteraktion. 

 

4.3.3 Egna reflektioner  

Något som tydligt framkommit är att storleken på researrangören påverkar varumärkets 

synlighet på olika destinationer. Det verkar rimligt att större företag har mer resurser att 

använda sig av, både vad gäller personal och ekonomi. Flera respondenter uppgav att 
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servicelandskapet är av betydelse, även om det kan antydas att ett genomgående tänk kring 

landskapet inte finns på alla platser idag vilket hade kunnat gynna verksamheten i längden. 

Att kunders medverkan spelar en stor roll i serviceutbytet är glasklart. Det finns helt andra 

möjligheter för kunder att påverka idag tack vare den digitala marknaden. De kan med lätthet 

sprida positiva och negativa upplevelser som i sin tur kan påverka researrangören. Det är 

centralt för företag att ständigt utveckla arbetsprocessen vars mål är nöjda kunder.  
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5. SLUTSATS 
I detta slutgiltiga kapitel presenteras de slutsatser som dragits utifrån den empiriska och 

teoretiska analysen. Kapitlet börjar med att först ge svar på studiens forskningsfrågor och 

därefter syftet. Avslutningsvis presenteras uppsatsens betydelse och förslag på vidare 

forskning samt etik och hållbarhet. 

 

5.1 Svar på våra forskningsfrågor 
Utifrån uppsatsens syfte, med fokus på researrangörer, utformades följande tre 

forskningsfrågor som kommer besvaras nedan: 

 

● Vad karaktäriserar varumärkens identitet och budskap?  

Ett återkommande inslag som framkom under studien var ledordet trygghet. Vid intervjuerna 

var respondenterna eniga om att trygghet är ett viktigt ledord för dem som researrangörer av 

olika slag. Ett annat regelbundet inslag var att alla respondenter var väldigt måna om att ha en 

bred målgrupp där alla ska känna sig inkluderade oavsett vilken typ av resa och resmål som 

eftersöks. Bortsett från de produkter och tjänster som de olika arrangörerna erbjuder vill dem 

således att konsumenterna ska kunna skräddarsy utifrån sina egna önskemål. Något som även 

Parment (2018) påpekar genom att det är konsumenternas uppfattning om det företaget 

erbjuder som associeras med varumärket. Associationerna är viktiga för att varumärket ska 

kunna stå ut i mängden. Stora företag kräver däremot inte en lika definierad målgrupp då 

deras utbud är enormt till skillnad från de mindre företagen. 
  

Samtidigt har vi uppfattat ett antal kvalitativa inslag som har varit intressanta i vårt material 

och som inte varit återkommande i samma grad. Då det är varumärkets uppgift att se till att ett 

företag står ut på marknaden behöver varumärket vara starkt. I och med att exempelvis en 

respondent gjorde en kundundersökning har de utifrån svaren kunnat arbeta med hur deras 

varumärke upplevs samt kunnat styra konsumenterna i den riktning de själva vill att 

varumärket ska förknippas med. Vi ser därmed det som en fördel för företagen att göra 

kundundersökningar för att kunna utvecklas och bli starkare på marknaden samt kunna forma 

identiteten så att den matchar kundernas image av varumärket. Ett företags löfte som de ger 

konsumenterna måste stämma överens med konsumenternas förväntningar. Vi tolkar det som 

att när något av detta inte överensstämmer så tyder det på att det är något som företagen 
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konstant måste arbeta med. Lyckas företagen med detta har dem större utvecklingsmöjligheter 

och bättre chans att behålla sin plats på marknaden. 

 Syftet med resor har under de senare åren ändrats och många söker idag istället efter 

upplevelser. Samtidigt har klimatpåverkan gjort att allt fler väljer att inte resa med exempelvis 

flyg. Vilket är en annan intressant aspekt som belyses av några respondenter. I och med 

klimatpåverkan har varumärken inom resebranschen fått en negativ image då många 

konsumenter ser dem som medhjälpare till flygbranschen som är en av de största 

miljöbovarna. Vilket även stärks av Kapferer (2012) då varumärket påverkas av den kultur 

konsumenten lever i. Varumärken anser vi därför måste kunna motstå omvärldsförändringar. 

Ett sätt för företagen inom resebranschen att sticka ut och särskilja sig på marknaden är därför 

genom att hjälpa deras konsumenter när något oväntat händer, exempelvis som när SAS 

ställde in avgångar som två respondenter nämnde. Detta genom att då arbeta med att vara 

hållbara på sikt för att motstå motgångar samt kunna vara proaktiva. 

  

Det kan även vara intressant att fundera kring namn och logotypförändringar som togs upp av 

en del av respondenterna. Vi noterade, utifrån vissa av intervjuerna att några respondenter 

valde att ändra sina loggor medan andra av dem inte gjorde det valet. Anledningen till 

förändringen var att varumärket och dess logga skulle bli mer enhetliga och “rena”. Vår 

tolkning utifrån vårt empiriska material är att ett “rent” utseende på loggan kan göra det 

enklare för konsumenterna att associera sina upplevelser med företaget och ta till sig dess 

budskap. Om det händer mycket i loggan finns det en risk att den upplevs som rörig, något 

som konsumenterna sedan kan ta med sig in i mötet med företaget. Samtidigt kunde vi se att 

ett namnbyte är bra när företag vill frångå en inarbetad identitet eller image som de inte längre 

vill associeras med. Det kan vara att företaget eller varumärket fått negativ uppmärksamhet 

som företaget vill göra sig av med utan att samtidigt förlora värderingarna och visionen i 

verksamheten. 

 

Vi har i vår studie således noterat att positioneringen av varumärket är det som blir det 

viktigaste i slutändan när en konsument ska ta ett beslut och att företagets identitet och 

budskap därmed byggs upp efter hur företagen vill positionera ut sitt varumärke på 

marknaden.  
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● Vilket utrymme och vilken roll ges varumärken i såväl traditionella som digitala 

kanaler? 

Många inslag togs upp av samtliga respondenter och trots studiens kvalitativa karaktär är 

dessa självklarheter värda att notera. Det mest återkommande inslaget vara att respondenterna 

resonerade för att den digitala marknaden i hög grad har påverkat sättet att kommunicera på. 

Framförallt sociala medier är något som växer fram och måste användas samt underhållas. 

Ännu ett upprepat svar rör ”den röda tråden”. I mängden av alla kanaler som tillhandahålls 

idag blir det extra avgörande för företag att ha ett enhetligt budskap som lätt associeras till 

varumärket. 

 

En intressant aspekt som framkommit är att traditionella kanaler kan nyttjas i egenskap av att 

driva alltfler mot webben där de flesta köpen sker. Traditionella kanaler verkar fortfarande 

göra ett bra jobb när det gäller att upplysa kunder om vilka alternativ som marknaden erbjuder 

samt locka till köp. Vi tolkar det som att allt fler vill sälja sina resor online då det är åt det 

hållet utvecklingen sker, vilket också uttrycks av Fill (2013). Allt fler kunder väljer att köpa 

sina resor via internet, därför måste företag vara väl införstådda med den betydelse som en 

lättillgänglig hemsida har. Emellertid har svaren från flertalet respondenter visat på att den 

klassiska typen av försäljning som sker person till person inte tenderar att upphöra. Vi kan 

uttyda att målgruppen styr hur företag väljer att gå tillväga gällande kommunikation och 

försäljning, vilket Dahlén, Lange och Rosengren (2017) även redogör för. Idag är det extremt 

stor skillnad på den kunskap olika generationer besitter kring teknologi. Det resulterar i att 

dagens marknad har utformats på ett sätt som drar nytta av detta, det finns något som tilltalar 

alla. 

 

En möjlighet som uttryckts av några respondenter är potentialen i att samla upp kunddata och 

anpassa erbjudanden därefter. Vi kan se framtida användningsområden för datainsamling då 

det bidrar till att individanpassa reklam allt mer. Genom personifierade budskap kan reklam 

justeras och sändas ut när kunden är som mest mottaglig för detta. I längden kan vi konstatera 

att en utveckling av denna strategi bör leda till fler köp. 

 

Slutligen vill vi lägga fram en argumentation som uppkommit då en respondent hävdar att 

kommunikationen på sätt och vis inte alls förändrat karaktär de senaste åren. Detta strider 

emot övriga respondenters svar. Vi har valt att tolka detta i egenskap av att oavsett utveckling 

måste alltid varumärken kommuniceras och hållas uppdaterade. Utan välfungerande 
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kommunikation som tilltalar många potentiella kunder finns en risk för att varumärket faller i 

glömska. Det får förödande konsekvenser, likväl förr som nu. Slutsatsen är att även om 

digitala kanaler på många sätt har förändrat kommunikationslandskapet, kommer alltid 

traditionella kanaler också finnas där. Dock måste mer resurser läggas på den digitala biten, 

allt fler kunder återfinns online och förloppet sker i allt snabbare takt.  

 

● Vad kännetecknar personalens och kundernas roller på en resa?  

Ett fåtal utmärkande liknelser har liksom i de andra forskningsfrågorna framkommit även här. 

För det första understryker samtliga respondenter kundens roll. Det är lätt att förstå, för utan 

kunder kan inte heller någon reseverksamhet existera. Ytterligare ett återkommande drag var 

att en uppföljning görs efter avslutad resa. Detta för att företagen ska kunna utvärdera sitt 

erbjudande, få kundinsikt och kunna göra förändringar om så krävs. Vi uppfattar att kunders 

åsikter är av stor betydelse, kanske mer än vad vi trodde innan studien genomfördes. 

 

Fyra av respondenterna arbetar mest med återförsäljning av andras resor eller tillhandahåller 

egna kortare resor som inte definieras som charterresor. Det framkom tydligt att 

underleverantörer till större företag inte har samma möjligheter att representeras på olika 

resmål. Vi bedömer att det beror dels på vilka resurser som finns tillgängliga och dels på att 

företagens mål helt enkelt inte är att arrangera egna större resor. Återförsäljarna har istället 

funnit ett kundsegment som söker mer personlig service och som vill ha mer hjälp än vad 

internet kan erbjuda vid val av resmål. Vi finner att trots personal inte alltid finns 

representerad på resmålen, är det essentiellt för företag att kunna bistå med hjälp om kunden 

behöver via exempelvis telefon. För de större researrangörerna kan ett mer genomarbetat tänk 

kring hela varumärkets synlighet tillämpas. 

 

Vad gäller personalfrågor klargjorde en av de svarande att ett nytt synsätt på personalens roll 

håller på att utvecklas. Personal ska finnas tillgänglig vid behov men behöver inte ha lika stor 

synlighet som tidigare. En annan respondent redogör för ett mer traditionellt synsätt på 

personalen där utbildning är vitalt och frontlinje-personalens betydelse betonas. Vi tolkar det 

som att nya förhållningssätt till personalens roll kan vara under utveckling. Tidigare hade inte 

resenärer ständig tillgång till telefon vilket de flesta har idag och därmed kan kontakta en 

företagsrepresentant snabbt vid problem. Det är dock en kostnad för företag att alltid ha 

representanter ut på varje resmål, kan detta system effektiviseras sparar företagen in vissa 

kostnader. Vi uppfattar dock att många resenärer fortfarande verkar vilja kunna interagera 
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med fysisk personal vid behov, därför verkar det osannolikt att personal ute på destinationerna 

skulle försvinna helt. 

 

Två av våra respondenter markerade att kundupplevelser till stor del handlar om att företaget 

ska bistå med rätt förväntningar inför resan. En annan svarande framhöll att kunder själva bör 

få styra sin resa. Vi tolkar båda dessa svar som motsägelsefulla. Det är enklare för företag att 

bistå med rätt förväntningar vid en färdigpaketerad resa som utgår från ett välbeprövat 

koncept. Kunders egendesignade resa behöver inte alls följa samma principer och kan därmed 

bjuda på fler överraskningar och ouppnådda förhoppningar. Därmed blir det i stor 

utsträckning omöjligt att inge rätt förväntningar och konsekvenserna kan bli stora. Får många 

kunder inte sina drömmar uppfyllda riskerar varumärkets rykte att ta skada, vilket påvisar 

kundens inflytande.   

 

Ytterligare en noterbar poäng utgjordes av att kunder påverkar sina resor under hela förloppet, 

inför, under och efter. Under reseprocessen kan förväntningar som redan diskuterats spela in. 

Lyckas inte företag nå upp till förhoppningarna skapas ett missnöje som med lätthet kan 

spridas av kunder via olika typer av främst digitala medier. Vi kan se ett samband mellan 

kunders vilja att uttrycka sig och recensera sina resor och internets framväxt. Liksom en av 

respondenterna framhåller, kan det antydas att det finns en större benägenhet att klaga snarare 

än att berömma. Slutsatsen är att vi bedömer det som allt viktigare för företag att jobba för en 

hög grad av kundnöjdhet. Det gäller under resans samtliga etapper. Skulle det misslyckas, 

framstår varumärket som oseriöst och de hela bildar en negativ spiral som är svår att vända. 

 

5.2 Svar på vårt syfte 
Vårt syfte med studien har varit att, med fokus på researrangörer, finna och analysera vad som 

karaktäriserar varumärken. Vidare har avsikten varit att klarlägga researrangörers 

kommunikation till konsumenter. 

  

Resultatet visade att allt fler i större utsträckning efterfrågar en mer flexibel researrangör där 

framtiden går mot att företagen ska kunna erbjuda en antal komponenter som konsumenterna 

sedan kan paketera ihop själva och på så vis designa sin egen resa. Detta beror på att 

omvärlden är i ständig utveckling och förändring där konsumenternas roll har fått en större 

inverkan på varumärkets karaktär. Varumärkets identitet och koncept är något företagen 
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arbetar fram under en längre tid men som på grund av den skiftande marknaden aldrig blir 

helt satta. Då många framhöll trygghet som en grundsten blev det så vis även en intressant 

aspekt. Sammantaget konstaterar vi att varumärken inom resebranschen karaktäriseras med 

begreppen trygghet, flexibilitet, personlig prägel samt en påverkad identitet där kontrollen 

gått förlorad. 

  

Ett annat inslag av intresse som många framhöll är att det är olika målgrupper som avgör vad 

som kännetecknar ett varumärkes kommunikation. Ett varumärkes kommunikation är en 

viktig del i arbetet med varumärket. Att målgruppen fått en större betydelse är något företag 

inom resebranschen måste anpassa sig till för att kunna kommunicera ut till konsumenter på 

rätt sätt. Men att tillägga är att en mix av de olika kommunikationskanalerna är att föredra, 

vilket många betonade. Ett annat slående inslag är att personalen är en del av varumärket och 

på så vis fått en stor roll i arbetet med kommunikationen. Beroende på företagsstorlek har 

därför företagen olika stor personalstyrka på plats. Det har även visat sig att digitaliseringens 

framfart har satt sin prägel. Kommunikationen har i hög grad påverkats av digitaliseringen. 

Dels säljs allt mer resor online idag, fler kunder nås, kunder kan integrera och på så vis 

påverka ett varumärke i större utsträckning. Men digitaliseringen har även öppnat upp dörrar 

för företagen inom resebranschen genom den tillgänglighet som vuxit fram och möjligheten 

att kunna bredda sitt koncept. Däremot kan digitaliseringen på lång sikt påverka personalens 

uppgifter inom resebranschen då vi rör oss mot en mer uppkopplad värld där personlig 

interaktion kan hamna i skymundan.  

  

Vi kan slutligen fastställa att samtliga områden studien belyst påverkats av varumärkets 

storlek inom resebranschen. Att det skiljt sig åt i kommunikationen, varumärkets samt 

personalens förekomst på resan, utbildning och hur integrerade kunderna är i företaget beror 

förmodligen på mängden resurser de olika företagen har.  

 

5.3 Uppsatsens betydelse och förslag på vidare forskning 

5.3.1 Teoretiska och praktiska implikationer  

Tidigare forskning finns på de områden som vi har valt att fokusera på i den här uppsatsen, 

dock har vi inte funnit någon studie som ställt dessa i relation till varandra. Många av de 

studier som finns är också fokuserade på ett kundperspektiv istället för ett företagsperspektiv 

och därför anser vi att det finns utrymme för ytterligare forskning på området vilket medför 
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nya teoretiska implikationer. Den teori som uppsatsen bidrar med vänder sig främst till 

företag, det handlar om att kommunicera sitt varumärke ut till kund samt förstå betydelsen av 

personal- samt kundmedverkan för varumärkesuppfattningen.  

 

Vidare kan resultatet som sagt vara av intresse främst för företag inom resebranschen, men 

också överförbart på andra tjänste- eller serviceföretag. Varumärket och kommunikation rör 

de flesta säljande företag, men teorin kring kund och personal är främst relevant för branscher 

liknande reseindustrin. 

 

5.3.2 Studiens begränsningar  

 En av de största begränsningarna har varit tidsåtgången. Med mer tid för genomförande hade 

studien kunnat ge ett mer pricksäkert resultat och djupare analys. Med mer tid hade också 

intervjuerna kunnat hålla högre kvalitet. Därutöver hade respondenterna kunnat väljas utefter 

en gemensam bransch för att gå på djupet inom ett valt område, exempelvis hade endast 

charterbolag kunnat intervjuas istället för den blandning som framkom. Slutligen kan inte en 

kvalitativ studie generaliseras på samma vis som en kvantitativ studie, trots detta ser vi att 

studiens resultat kan vara till nytta för många.  

 

5.3.3 Förslag till fortsatt forskning 

Under studiens gång har vi stött på områden som kan vara av intresse för fortsatt forskning 

samt områden som skulle kunna belysas mer: 

● Tidigare forskning inom marknadsföring finns generellt inom turism, men vi anser att 

detta område skulle kunna utforskas mer. Enligt oss fanns inte så mycket tidigare 

forskning med fokuset på researrangörer och byråer tillsammans med marknadsföring.  

● En intressant aspekt att forska ytterligare på är hur personal och interaktiv 

marknadsföring påverkar varumärken.  

● Sociala medier tar över allt mer kommunikation. Ännu ett forskningsområde som 

ligger i tiden och är betydande handlar om hur företag ska kunna tillämpa sociala 

medier för egen vinning. Insamling av kunddata kan bidra med mycket information till 

företag och frågan är då hur datan ska kunna nyttjas på bästa sätt.  

● Då omvärlden förändras snabbare än någonsin och miljö och hållbarhet fått en central 

roll i samhället kan företags miljöarbete i hög utsträckning påverka kundens 

uppfattning av varumärket. Allt fler blir medvetna om den globala uppvärmning som 
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pågår och att reseindustrin, främst flyg, har en stor del i detta. Därför tror vi att 

miljöfrågor kommer bli allt viktigare i framtiden och ett intressant utvecklingsområde.  

 

5.4 Etik och hållbarhet 
Då studien har berört resebranschen och dess varumärken förekommer vissa etiska 

diskussioner. Reseindustrin är idag högaktuell då allt fler ser de miljömässiga implikationer 

som flyg har på planeten. Allt fler väljer bort flyget till förmån för mer miljövänliga 

alternativ. Eventuellt är det något som varumärken i framtiden kommer behöva ta allt mer 

hänsyn till. Ytterligare en implikation som uppkommit ur massturismens spår är förstörelsen 

av välbesökta destinationer. Researrangörer kan få mer krav på sig för att hålla resmål 

genuina och äkta samt inte låta turismen påverka kulturen i för stor omfattning.  
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BILAGOR 
 
Bilaga 1 - Intervjuguide 
 

• Förklara vad varumärket ska betyda för kunderna. 
 

• Redogör för hur varumärket kommuniceras ut i såväl traditionella som digitala 

kanaler. 
 

• Förklara hur digitaliseringen har påverkat kommunikationen.  
 

• Redogör för hur varumärket representeras på resmålen.  

Både innan, under och efter resan.  
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Bilaga 2 - Intervjuguide med bakomliggande stödpunkter 
	
 

Nummer Huvudfråga Punkter som stöd 

1 Förklara vad varumärket ska betyda 
för kunderna. 

• Varumärkets identitet ut till 
kund 

• Löften och associationer  
• Starkt varumärke 
• Namn och Logotyper 

2 Redogör för hur varumärket 
kommuniceras ut i såväl traditionella 

som digitala kanaler. 

• Avveckla traditionella 
kanaler 

• Reklam och medier  
• Kommunicerat budskap 
• Ses kommunikationen som 

en enad enhet (IMC) 

3 Förklara hur digitaliseringen har 
påverkat kommunikationen.  

• Kundens påverkan på 
varumärket genom olika 
kanaler 

• Ny teknologi  
• Nå större målgrupp  
• Möjligheter och svårigheter 

med teknologin  

4 Redogör för hur varumärket 
representeras på resmålen. Både innan, 

under och efter resan.  

• Påverkan från Word-of-
mouth 

• Traditionellt och virtuellt 
servicescape  

• Hemsida  
• Image och positionering 
• Interaktiv marknadsföring 
• Kundens inverkan  
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Bilaga 3 - Författares individuella bidrag 
	
	

Författare: Emily Gustafsson Evelina Nilsson 

Problemmedvetenhet Skrev ihop Skrev ihop 

Metodval och 

genomförande 

Delade upp i hälften. Delade upp i hälften. 

Teoretisk referensram Delat upp, skrev om 

varumärken. 

Delade upp, skrev om 

kommunikation och service. 

Empiri Sammanställt samma delar 

som motsvarar teorins. 

Sammanställt samma delar 

som motsvarar teorins. 

Analytiskt kunnande God förmåga. God förmåga. 

Slutsatser Skrev ihop. Skrev ihop. 

Vetenskapligt språk och 

kommunikations-förmåga 

Mycket god förmåga. Mycket god förmåga. 

Självständighet under 

processen 

Mycket god förmåga. Mycket god förmåga. 

Aktivt deltagande på 

seminarier 

God förmåga. 

 

God förmåga. 

Missade seminarium 2 på 

grund av sjukdom. 

 
 

 


