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Syfte & forskningsfråga 
Studiens mål är att ur ett företagsperspektiv undersöka hur arrangörer kan använda 

eWOM som ett kvalitetsutvecklingsverktyg i resebranschen för att ta reda på kundens 

förväntningar och upplevda kvalitet. Parallellt är en målsättning att undersöka hur 

företag kan få kunden mer integrerad i resköpprocessen med hjälp av sociala medier. 

1. På vilka sätt kan företag i resebranschen möta kundens medverkan på Internet 

genom sociala medier. 2. Hur kan företag inom resebranschen genom sin närvaro på 

Internet arbeta för att påverka kundens kundförväntningar genom eWOM? 

Metod 

Uppsatsens bas är en kvalitativ forskningsmetod då vi önskade få en djupare förståelse 

till det valda fenomenet. Vår utgångspunkt var från en induktiv ansats med vissa inslag 

av deduktion. Vår önskan var att skriva en uppsats med en bred syn på 

forskningsområdet och därför valde vi att variera vårt urval av respondenter och 

intervjuade 8 personer med olika positioner inom resebranschen.  

Slutsatser 

Vår analys är uppdelad efter tre kategorier som vi identifierat ur vår huvudteori 

resköpprocessen. Under kategorierna kunde vi specificera när företag och kunder 

interagerar genom sociala medier och när kunder använder eWOM som en 

servicekvalitetsförsäkran. Det visade sig att det är av vikt för företag att ta vara på 

kunders eWOM då det i stor utsträckning kan vara viktigare än företagens egen 

produktinformation.  Slutligen så grundar sig mycket av kunders förväntningar i 

eWOM, vilket gör det centralt för företag att ta vara på.  

 

Nyckelord: eWOM, kundförväntningar, online, resebranschen, servicekvalité, sociala 

medier 



  
 

iii 

Abstract 

The purpose of this study has been to provide a deeper understanding of how companies 

in the travel industry works with social media and electronic Word-of-mouth (eWOM) 

by analyzing and investigating social media and eWOM and how it effects customers’ 

expectations on the companies service quality. In connection with the purpose we have 

chosen the following research questions: 1. In which way can companies in the travel 

industry interact with their customers participation on the Internet through social 

media. 2. How can companies in the travel industry through their presence on the 

Internet work to influence customers’ expectations using eWOM.    

 

Based on our research questions we decided to use a qualitative research methodology 

in order to create a deeper understanding for the phenomenon. Moreover, we chose to 

work on our study using an inductive approach but with some featuring elements of 

deduction. To obtain a broad and rich overview of our studied research questions we 

interviewed a varied selection of representatives in the travel industry. In total we 

interviewed eight representatives with a wide range of different positions. 

 

Our analysis was divided into three distinct categories that we identified using our main 

theory, the travel decision-making process. Below each of the categories we could 

specify when companies and customers interacted with each other using social media 

and when customers used eWOM as a means of ensuring the service quality of the 

company. This provided us with the information to determine the importance for 

companies in the travel industry to make use of customers’ eWOM and that it could 

actually be of higher importance than the companies’ own product information. Finally, 

we discovered that to a great extent customers’ expectations are based on eWOM, 

which in turn makes it of crucial importance for companies in the travel industry to use 

for their advantage. 

 

Key words: eWOM, customers’ expectations, online, travel industry, service quality, 

social media  
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1 Introduktion 

1.1 Bakgrund 

Resebranschen är idag en av världens snabbaste växande branscher och Sverige är det 

tionde största turistlandet i Europa (insiderplus.se, 2015). Redan vid millenniumskiftet 

diskuterade analytiker och forskare om de traditionella resebyråerna skulle försvinna i 

och med Internets växande framfart och naturliga del av många svenskars hem 

(flygresorna.nu, 2015). Även om de inte försvunnit understryker Lianrong & Lei (2009) 

att den traditionella resebyråns position som mellanhand mellan researrangör och kund 

har blivit svagare på grund av de globala distributions- och informationssystem som 

växt fram. Resebyråernas kamp om uppmärksamhet för sina resmål har flyttat från olika 

resemässor, broschyrer och kataloger till nätets gränslösa värld, vilket är en fördel för 

små aktörer med begränsade resurser (travelnews.se, 2015a). Som en följd av detta 

lyfter rese- och turistdatabasens (TDB) marknadsundersökning fram att svenskarna blir 

alltmer självständiga (flygresorna.nu, 2015). Utvecklingen som skett menar Mackay & 

Vogt (2012) tyder på en utveckling som skapar och etablerar nya beteendemönster och 

förändrar gamla mönster i reseföretags kunders vardag vad gäller fritid, semester och 

resor. 

 

Resebranschen som helhet involverar många osäkerheter som exempelvis hur vädret 

kommer att vara på destinationen eller flygplansförseningar. Kvaliteten och de erbjudna 

tjänsterna kan skiljas sig från vad turisten hade förväntat sig och hur det verkligen var. 

Alla dessa komplexa faktorer gjorde att man började studera turisters köpbeteenden för 

att försöka identifiera och förstå vilka faktorer som har störst inflytande i turisters 

beslutsfattandeprocess (Mathieson & Wall, 2006). Resköpprocessen skiljer sig från den 

traditionella köpbeslutprocessen av flera anledningar (Kotler et al. 2013). En av dessa är 

att turistprodukten är en upplevelse vilket gör den speciell. Turister reser till själva 

produkten istället för att få den levererad hem som en traditionell produkt (Mathieson & 

Wall, 2006).  

 

Många ärenden i resköpprocessen som förr krävde personligt bemötande kan idag tack 

vare Internets utveckling utföras på Internet enligt Mackay & Vogt (2012). TDBs 

undersökningen visar att svenskar idag föredrar att utföra köpprocessen och boka sina 

flygresor på egen hand online. Vilket med hjälp av kundens ökande internetanvändande 
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underlättar bokningen av resor eftersom denne inte längre behöver kontakta en resebyrå 

eller ett flygbolag (flygresorna.nu, 2015). Lianrong & Lei (2009) förklarar även att det 

finns många olika jämförelsesajter till kundens förfogande och denne har inte längre 

någon nytta av att någon annan bokar resan åt dem då gemene man idag själva kan söka 

och hitta all nödvändig information på nätet. 

 

Grönroos (2008) syftar på att kundens medverkan online påverkas mycket av dennes 

förväntningar. Detta förstärks av Yang & Fang (2004) som menar att förväntningarna i 

sin tur till stor del grundar sig av kundens tidigare upplevelser, men även av vad andra 

resenärer upplevt och delat med sig av på Internet. För att kunna tillmötesgå kundens 

förväntningar anser Grönroos (2008) att det är viktigt att företag både ger en realistisk 

och en trovärdig bild av sina tjänsters kvalitet. Samtidigt understryker Jensen (2008) 

svårigheterna för marknadsförare online med att framhäva resetjänsten på rätt sätt. 

Grönroos (2004) tycker att tjänstens kvalité måste baseras på vad kunden behöver, 

önskar och förväntar sig. Kunden måste förlita sig på den information denne hittar och 

ser på reseföretagets hemsida och vad andra lagt upp och delat med sig av från sina 

upplevelser av tjänsten. Det är svårt för reseföretag att identifiera kundens behov. 

Samtidigt finns det svårigheter med servicekvaliteten vilket Jensen (2008) 

uppmärksammar som att företagets marknadsförare kan ha problem med att förtydliga 

tjänsters innebörd online, då tjänsten oftast inte finns före köpet. Vidare menar Jensen 

(2008) att kanaler som gör kvalitetsprocessen ännu svårare är sociala media, där kunden 

idag kan hitta mer information och interagera med andra resenärer på ett annat sätt än 

tidigare. Då sociala medier idag är en väldigt integrerad del av våra liv finns det ständigt 

möjlighet att leta och hitta information och interagera med både företagsaktörer och 

andra resenärer genom dessa (Jensen, 2008; Schumann et al. 2014). 

 

Under 2000-talet utvecklades Web 2.0 som hänvisar till utvecklingen och det ökande 

användandet av bland annat sociala medier (Dann & Dann, 2011; Allen, 2012). 

Grönroos (2008) anser att sociala medier har utvecklat kundens roll både inom 

marknadsföring och som medproducent till skapandet av mervärde av produkten eller 

tjänsten. Också Dann & Dann (2011) uppmärksammar att det är den sociala 

interaktionen mellan personer över Internet som till stor del har bidragit till att kundens 

breddade roll både i form av marknadsföring och som en medverkande producent. 

Plattformar som Facebook, Twitter och Instagram används mer och mer som verktyg 
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för att engagera externa intressenter enligt Mount & Garcia Martinez (2014) och Allen 

(2012). Även bloggar, Wikipedia och sociala nätverkssajter som TripAdvisor, 

Hotels.com eller Trustpilot möjliggör för användarna att interagera med hjälp av 

webben och möjliggör delning av information för kunder (Zhixian, 2014; Leiner et al. 

2009; Filieri, 2015). TripAdvisor, Hotels.com och Trustpilot är alla tre sidor där kunder 

kan lämna betyg och recensioner om företag inom resebranschen online. Redan för 

några år sedan gick resejämförelsesajterna online om charterbolagens egna hemsidor i 

populäritet bland de som letade resor (aftonbladet.se, 2015). 

  

Minghetti & Bugalis (2010) tydliggör att även informationsteknologier har blivit alltmer 

viktigt för organisationer och deras marknadsföring. De bestämmer konsumentens 

beteende då de påverkar hela “resköpprocessen” från informationssökning till 

konsumtion och utvärdering och delning av upplevelsen. Delning av upplevelser och 

åsikter online, så kallade electronic Word-of-Mouth (eWOM) är den elektroniska 

versionen av word-of-mouth och har blivit mer populärt av konsumenter över hela 

världen och en viktig del för företag inom resebranschen. Enligt Minghetti & Buhalis 

(2010) är Electronic Word-of-Mouth när kunden för vidare sin upplevelse till andra 

personer i form av recensioner eller kommentarer på sajter online. Dagens kunder 

förlitar sig mer på andra kunders rekommendationer och deras erfarenheter än på 

företagen själva (Filieri, 2015; Evans, 2008). Även Grönroos (2008) menar att 

oplanerade budskap i form av WOM och rekommendationer skapar större trovärdighet 

hos kunder än planerade budskap som exempelvis annonser, broschyrer och försäljning. 

eWOM skiljer sig dock från WOM när det kommer till räckvidden av budskapet. 

Traditionell WOMs budskap räcker sällan längre än till de som personligen känner 

informationskällan medan det i princip inte finns begränsningar för mottagare av 

eWOM (Park & Feinberg, 2010; Lee & Song, 2010). En annan skillnad mellan WOM 

och eWOM är att WOM har en begränsad tidsperiod under vilken ämnet är aktuellt 

medan eWOMs varaktighet sträcker sig tills att den publicerade texten raderas (Steffes 

& Burgee, 2009). Sökning av information och eWOM i det moderna samhället 

understryker Pan & Li (2011) äger rum till stor del över Internet, närmare bestämt via 

diverse sökmotorer som exempelvis Google, där det är viktigt för marknadsförare att 

hålla sig uppdaterade om frekvent förekommande sökningar. Även Minghetti & Buhalis 

(2010) anser att Internet gör sökningen av recensioner om olika destinationer, priser, för 
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och nackdelar eller olika aktörer inom tjänsteföretag mycket enklare och förser mer 

information än traditionella kanaler.  

 

Chaffey & Smith (2013) åsyftar att i takt med mer individualiserad marknadsföring får 

kunden också en större medverkande roll och inflytande. Det kan vara i form av att 

kunden själv väljer att prenumerera på företags nyhetsbrev eller att kunden själv tar reda 

på information om intressanta produkter och sedan betalar för dem online där kunden 

själv får välja betalningsmetod och föra in all information själv. Chaffey & Ellis-

Chadwick (2012) skriver om konceptet content marketing vilket innebär att ett företag 

bör arbeta med hemsidans innehåll för att det ska attrahera kunden. Schumann et al. 

(2014) understryker att webbsidor bör innehålla videos, podcasts, användarvänligt 

innehåll och interaktions möjligheter för att få kunden så engagerad som möjligt. Att 

engagera kunden är inte helt lätt enligt Chaffey & Ellis-Chadwick (2012), med tanke på 

den stora mängd innehåll som levereras i olika form på olika plattformar, men det är 

viktigt att engagera kunder i sociala media. Detta stärks av Chaffey & Smith, (2013) 

som anser att det även kan vara svårt att påverka konsumenten så långt att det resulterar 

i ett köp. Även Krum (2010) menar att alltfler företag försöker skapa mervärde genom 

att erbjuda något extra tillsammans med deras kärntjänster. 

 

1.2 Problemdiskussion 

Resebranschen, med privatresor i synnerhet, ökar ständigt sin online försäljning. Men 

distinktionen mellan online och traditionella resebyråer håller på att suddas ut. Av de 20 

största resebyråerna har 17 av dem onlinebokningsfunktioner (Travelnews.se, 2015b).  

Vare sig resan köps online eller igenom en traditionell resebyrå så går kunden igenom 

en köpprocess. Mathieson & Wall (2006) förklarar att resköpprocessen påverkas av 

turistens motivation för att resa. Motivationen kan komma ur turistens attityd eller 

inställning till resande och påverka val och beteende av reseköpet. Det kan gälla hur 

tidigare erfarenheter av en resa kan påverka nästkommande resa antingen positivt eller 

negativt (Mathieson & Wall, 2006). Dessa faktorer gör det avgörande för 

organisationers markandsförare, att ta vara på kundens egen medverkan och dess 

interaktioner på Internet (Schumann et al. 2014). Interaktionen i form av eWOM mellan 

personer över Internet kan idag enkelt påverka företag både negativt och positivt i den 

meningen att det finns möjlighet att tala både illa och gott om dem och samtidigt nå ut 

till en stor publik (Krum, 2010; Schumann et al. 2014). Samtidigt kan kommunikation 
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online ge företag insikter från en mångsidig kunskapspol som kan hjälpa dem att 

utvecklas och förbättra sin servicekvalité (Mount & Garcia Martinez, 2014).  

 

När det handlar om tjänstekvalitet på tjänster online anser Lee & Lin (2005) att trygghet 

och tillförlitlighet spelar en avgörande roll om kunden ska bli nöjd och återkomma. 

Detta är extra viktigt då kunder idag förlitar sig mycket på andra kunders 

rekommendationer och erfarenheter vilket gör att företag inte kan ignorera eWOM 

(Filieri, 2015; Evans, 2008). Även tjänsteföretagets tillgänglighet och förmåga att 

snabbt kunna besvara kunden spelar roll för servicekvaliteten (Lee & Lin, 2005; 

Parasuraman et al. 2005). Schumann et al. (2014) lyfter fram att framväxten av Internet 

och dess användningsområden inom marknadsföring förmodligen inte kommer avta 

inom någon nära framtid. Kundens medverkan har en stark slagkraftighet bland andra 

kunder i form av bland annat eWOM som är ett växande område på Internet (Schumann 

et al. 2014; Evans, 2008). eWOM har blivit allt viktigare både som producent av 

information men även då det leder till en känsla av tillit för potentiella kunder (Filieri, 

2015; Evans, 2008).  

 

1.3 Problemformulering 

Det moderna samhället präglas alltmer av internetanvändande, från att dela åsikter till 

att skriva recensioner och dela bilder via sociala medier (Davidson & Keup, 2014). 

Företags marknadsföring som tar vara på kundens närvaro på Internet blir allt tydligare 

och är ett viktigt verktyg för att företag ska förbli konkurrenskraftig på marknaden 

(Schumann et al. 2014). Inom resebranschen recenserar kunder sina upplevelser i detalj 

och skapar förväntningar hos potentiella framtida kunder och under sin resa delar de 

bilder via olika sociala medier såsom TripAdvisor, Instagram eller Facebook. Grönroos 

(2008) anser att det är viktigt för kundens förväntningar att företag levererar en god 

tjänstekvalitet. Om företaget inte lever upp till förväntningarna kan detta resultera i en 

sämre upplevelse än förväntat och resultatet kan generera dålig eWOM (Filieri, 2015). 

Kundens inflytande har fått en stor betydelse hos reseföretag eftersom kunden kan 

påverka andra kunder på ett trovärdigt och kraftfullt sätt (Rasty et al. 2013). Frågan är 

hur företag inom resebranschen ska kunna fortsätta interagera med kunden i sin 

marknadsföring online inom konsumentsektorn. Hur kan resebranschens företag ta vara 

på det fortsatt växande inflytandet som kunden har fått med hjälp av Internet. 
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Uppsatsen utgår från ett företagsperspektiv i den meningen att undersökningen 

involverar vad företag kan göra för att påverka kundens reseköpprocess och medverkan 

på Internet. Fokus ligger på företagets syn på kundens del i resköpprocessen i sin 

marknadsföring online. Resebranschen är intressant att studera för att köpprocessen är 

annorlunda då resan produceras och konsumeras samtidigt. Även hur viktigt det är att 

uppmärksamma kundens växande inflytande inom marknadsföring vad gäller dess 

ökade medvetenhet i och med den tillgång de tack vare Internet har till mer information. 

Företagets levererade kvalité är idag ännu mer centralt då kunder enkelt kan dela med 

sig av sin upplevelse och sprida den vidare till andra kunder vilket påverkar deras 

förväntningar i form av eWOM. En god kvalité är alltså en central del för företag då den 

påverkar kundens förväntningar i stor utsträckning. För att uppnå kriterierna för en 

kvalitativ studie gjordes valet att utgå ifrån ett företagsperspektiv då de personliga 

intervjuerna med aktörer inom resebranschen är en bestående del av arbetet. Det är 

kundens resköpprocess som ligger i fokus ur företagets synvinkel och hur kundens 

förväntningar påverkas av sociala medier i processen. 

 

1.4 Syfte 

Studiens mål är att ur ett företagsperspektiv undersöka hur arrangörer kan använda 

eWOM som ett kvalitetsutvecklingsverktyg i resebranschen för att ta reda på kundens 

förväntningar och upplevda kvalitet. Parallellt är en målsättning att undersöka hur 

företag kan få kunden mer integrerad i resköpprocessen med hjälp av sociala medier. 

 

Frågeställningar 

1. På vilka sätt kan företag i resebranschen möta kundens medverkan på Internet genom 

sociala medier. 

2. Hur kan företag inom resebranschen genom sin närvaro på Internet arbeta för att 

påverka kundens förväntningar genom eWOM? 
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2 Metod 

2.1 Inledning & kvalitativ inriktning 

Studien har en kvalitativ forskningsansats och bygger till största del på kvalitativa 

semistrukturerade personliga intervjuer med personer som har koppling till 

resebranschen. Utöver de personliga intervjuerna har vi genomfört intervjuer både via 

det internetbaserade kommunikationsprogrammet Skype samt emailintervjuer i de fall 

där varken Skype eller en personlig intervju var möjlig att genomföra. Vidare har 

utgångspunkten varit att studera vårt fenomen utifrån ett företagsperspektiv. Detta är 

också anledningen till att valet av metod, i form av kvalitativa intervjuer, gjordes. Enligt 

Yin (2013) är ett utmärkande drag hos kvalitativ forskning att man återger andra 

människor, i detta fall våra intervjupersoners, åsikter och synsätt. Detta motsvarar på ett 

bra sätt vårt empiri- och analyskapitel. Den teoretiska basen, som innefattar vår 

sekundärdata, har i största mån identifierats och valts ut efter att det empiriska 

materialet hade inhämtats, med undantag från de deduktiva inslagen som förekom i vår 

studie. 

 

Fokus på utförandet av en kvalitativ studie gjordes eftersom fenomenet som studeras 

både är väldigt föränderligt och förhållandevis nytt vilket betyder att det inte finns så 

mycket kvantitativ data att ta vara på. I enlighet med vad Yin (2013) anser om kvalitativ 

forskning, att den ska ge insikter om och kunna förklara nuvarande eller framväxande 

sociala beteenden hos människor, vilket till stor del uppträder i vår studie. 

Fortsättningsvis är också några av Starrin & Svenssons (1994) distinktioner mellan 

kvalitativ och kvantitativ forskning just att kvalitativ forskning handlar mer om grov 

uppskattning av den data som samlas in och att den är mer subjektiv än vad kvantitativ 

forskning anses vara. Samtidigt är marknadsföringen online och kundens del i den något 

som förändras snabbt så validiteten av den kvantitativa statistiken som finns att tillgå 

uppfattades inte som tillräckligt uppdaterad. Därmed passade en kvalitativ 

forskningsansats istället för kvantitativ bättre för vår studie. 

 

Bryman & Bell (2007) beskriver en kvalitativ forskningsansats som något man försöker 

förstå genom observationer av samhället och dess invånare snarare än statistik data. 

Genom att utföra olika slags intervjuer kunde vi få djupgående och detaljerad 

information om det studerade fenomenet, vilket är en av styrkorna i en kvalitativ 
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forskningsansats (Morgan, 2014). Yin (2013) poängterar samtidigt att inom kvalitativ 

forskning görs vanligtvis analyser av data som inte är kvantifierbar. Våra intervjuer har 

inte varit kvantifierbara och vi har inte heller använt någon speciell programvara för att 

analysera intervjuerna. Användandet av datorprogram vid analysarbete i kvalitativ 

forskning är trots allt inget måste (Yin, 2013).  

 

2.1.1 Ansats 

Vår studie har haft ett induktivt synsätt som utgångspunkt eftersom studiens slutsatser 

har dragits utifrån de erfarenheter vi har samlat in genom intervjuerna. Det stämmer 

överens med vad Morgan (2014) lyfter fram om kvalitativ forskning och induktionens 

tillvägagångssätt. Därutöver är studien av kvalitativ karaktär vilket betyder att vi ville få 

en djupare förståelse för fenomenet. Då ansågs en induktiv ansats som det lämpligaste 

valet för då studeras det empiriska materialet ingående. Samtidigt innebär vår 

forskningsfråga att vi måste förstå fenomenet på ett djupare plan, således blev en 

induktiv ansats mest tillämplig. Inslag av deduktion har förekommit eftersom frågorna 

till de semistrukturerade intervjuerna har tagits fram med hjälp av befintliga teorier. 

Deduktion är när man drar logiska slutsatser utifrån teorin, med andra ord är 

utgångspunkten den teoretiska basen istället för det empiriska materialet (Bryman & 

Bell, 2007). Valet av att utgå ifrån en induktiv ansats istället för en deduktiv gjordes 

eftersom en deduktiv ansats lämpar sig bättre till kvantitativa studier. Där samlas data in 

från fältet efter att en teoretisk bas har tagits fram för att sedan dra logiska slutsatser 

med teorin som utgångspunkt (Bryman & Bell, 2007). Enligt Bryman & Bell (2007) 

behandlar en kvantitativ och deduktiv studie till stor del numerisk data som det sedan 

byggs statistik kring. Eftersom vår studie har en kvalitativ forskningsansats betyder det 

att intervjuerna har gett oss kunskap som vi kunnat dra slutsatser utifrån (Starrin & 

Svensson, 1994). Inslag av deduktion uppkom då delar av den teoretiska referensramen 

användes för att ta fram relevanta frågor inför intervjuerna. 

 

2.2 Datainsamling 

Till en början gjordes en litteraturöversikt för att få grepp av vad som redan studerats i 

förhållande till fenomenet vi ville studera och för att kunna arbeta fram en 

problemformulering samt ett konkret syfte. Först söktes det information kring sociala 

mediers inverkan på marknadsföring online. Sökandet gjordes både via Google och 

OneSearch, som är en sökmotor för vetenskapliga artiklar, med sökorden “marketing 
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online”, “social media”, “ewom”, “internet”, “ocr” och “decision-making process in 

tourism”. Sökresultaten från OneSearch gav oss en vetenskaplig bild över vad som 

redan hade studerats i förhållande till det vi ville undersöka. Artiklarna från Google 

mestadels bestod av hemsidor för att få en överblick om hur fenomenet såg ut i 

praktiken. Artiklarna inhämtade från OneSearch har endast varit från vetenskapliga 

tidskrifter (peer-reviewed) för att bibehålla en hög trovärdighet av materialet. Från 

denna litteraturgenomgång identifierades det att köpbeslutprocessen inom turistindustrin 

skiljer sig från den traditionella modellen. Tillsammans med det utökade användandet 

av Internet och sociala medier såg vi ett mönster där bland annat eWOM förekom 

frekvent vilket uppfattades intressant att studera. Slutligen, utifrån den insamlade 

informationen formulerades ett syfte som la en grund till vår semistrukturerade 

intervjuguide som användes vid samtliga intervjuer. Utgångspunkten för alla intervjuer 

har varit ett företagsperspektiv eftersom det är företagens synvinkel på fenomenet vi är 

intresserade av att studera. Turistindustrin valdes för att den är speciell när det handlar 

om köpbeslutprocessen. Samt att kundens del i marknadsföringen, inte minst online, har 

en avgörande betydelse. 

 

Inom kvalitativ forskning finns det författare som anser att en genomgång av tidigare 

forskning inte bör utföras när man arbetar induktivt. Andra menar att det till och med 

kan förstöra första intrycket av exempelvis en händelse på fältet (Patel & Davidson, 

2011). Men enligt mer nytänkande forskare kan en genomgång av litteraturen skapa 

bättre trovärdighet (Yin, 2013). Semistrukturerade intervjuer har en mer generell 

intervjuguide, där exempelvis ordningen på frågorna kan ändras under intervjuns gång 

och det är den vanligaste intervjumetoden i kvalitativa studier (Merriam, 2009). 

Samtidigt är det också vanligt i semistrukturerade intervjuer att för intervjuaren kunna 

ställa följdfrågor när svar av stor betydelse förmedlas (Bryman & Bell, 2007). Det råder 

vissa delade åsikter om det endast är ostrukturerade intervjuer som bör användas som 

metod i en kvalitativ studie (Mason, 2002). Medan andra författare som Rubin & Rubin 

(2005) argumenterar för att både ostrukturerade och semistrukturerade intervjuer båda 

ingår som alternativa metoder för kvalitativ datainsamling. Andra forskare, däribland 

Yin (2013) och Patel & Davidson (2011), skiljer inte ens på ostrukturerade och 

semistrukturerade intervjuer utan enbart mellan strukturerade och vad forskarna kallar 

“kvalitativa intervjuer”, som innefattar både ostrukturerade och semistrukturerade 

karaktärsdrag. 
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En semistrukturerad intervjuguide valdes över ett ostrukturerat för att lättare kunna 

analysera materialet i efterhand samt för att få mer specifika svar som bättre riktade sig 

till vår studies frågeställning och syfte. Utöver det valdes semistrukturerade intervjuer 

framför strukturerade och ostrukturerade på grund av dess flexibla natur (Merriam, 

2009). Dessutom krävs det mer erfarenhet av intervjuaren för att åstadkomma en bra 

ostrukturerad och öppen intervju eftersom intervjuaren snabbt måste kunna tolka svaren 

och komma med relevanta följdfrågor (Andersen, 2012). Fortsättningsvis finns det även 

en risk med kvalitativa och lite mer öppna intervjuer att intervjupersonen använder 

specialuttryck som intervjuaren egentligen inte förstår (Yin, 2013). Detta förekom till 

och från i våra intervjuer, men vi efterforskade alla begrepp under transkriberingsarbetet 

för att bättre förstå helheten av det som sades. 

 

En del av frågorna i den semistrukturerade intervjuguiden utvanns med hjälp av den 

teoretiska referensramen som utformades från tidigare forskning. Dessa är de inslag av 

deduktion vår annars induktiva studie har haft. Små modifikationer i intervjuguiden 

gjordes allteftersom den teoretiska referensramen togs fram, vilket skedde under 

insamlandet av den empiriska data för att tydligare styra in på studiens frågeställning 

och syfte. Detta kännetecknar det arbetssätt som ofta används inom kvalitativ forskning, 

att nästa steg i arbetet bygger på antingen observationer eller intervjuer (Morgan, 2014). 

Vidare justerades även den teoretiska referensramen vartefter intervjuerna gav 

information värd att teoretiskt bearbeta ytterligare. 

 

2.2.1 Urval och tillvägagångssätt vid intervjuer 

Våra intervjuer är tre personliga intervjuer, två telefonintervjuer, en Skype intervju och 

slutligen två emailintervjuer. Efter dessa åtta intervjuer ansåg vi ha uppnått tillräcklig 

empirisk mättnad, det brukar vara en indikation på att sluta samla in data vid 

användandet av ett induktivt arbetssätt (Creswell, 2014). Därutöver ansåg vi också ha 

tillräckligt med material för att kunna presentera tillfredsställande slutsatser. 

 

2.2.1.1 Personliga intervjuer 

Den vanligaste förekommande och den som oftast anses mest trovärdig är personliga 

intervjuer (Merriam, 2009; Bryman & Bell, 2007). Eftersom våra intervjuer endast var 

löst strukturerade var vi noga med att inte ställa styrande följdfrågor för att, som Yin 
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(2013) också påpekar, inte skapa snedvridna svar. Detta förstärks av Yin (2013) som 

också rekommenderar att inte vara för styrande utan låta informanten beskriva sin syn 

och uppfattning på fenomenet. Alla intervjuer ägde rum på respektive informants 

arbetsplats eller kontor. Intervjuerna påbörjades omgående efter vi fått samtycke att 

kunna spela in intervjun. Under intervjun var det en person som ställde frågorna medan 

den andra tog anteckningar och noterade observationer. För att inte ödsla bort värdefull 

tid avslutade vi intervjun så fort den inte tycktes ge något mer, i enlighet med vad Yin 

(2013) förordar. Vid avslutad intervju inleddes transkriberingsarbetet och därpå 

analyseringen av materialet. 

 

2.2.1.2 Telefonintervju 

Tyvärr hade inte alla av våra informanter tid att ha en personlig intervju men ansågs 

ändå var så pass viktiga för den empiriska basen att vi valde att ha flera olika typer av 

intervjuer, däribland telefonintervjuer. Bryman & Bell (2007) poängterar att 

telefonintervjuer kan ha sina fördelar gentemot personliga intervjuer. Bland annat är 

telefonintervjuer billigare och lättare att utföra samt att telefonintervjuer generellt sett är 

lättare att övervaka och ha kontroll över. Vidare är det också möjligt att genomföra en 

intervju trots långa avstånd (Andersen, 2012). Samtidigt betonar också Bryman & Bell 

(2007) att telefonintervjuer har sina begränsningar. Exempelvis, har intervjupersonen 

inte möjlighet att bli uppringd kan intervjun inte hållas och det går heller inte att 

observera intervjupersonens reaktioner på olika frågor när man använder sig av en 

telefonintervju. Fortsättningsvis kan det vara svårt att höra vad intervjupersoner säger 

samt att det kan ta tid för intervjupersonen att fundera över den ställda frågan 

(Andersen, 2012). Efter den första, och givande, telefonintervjun ansåg vi att fördelarna 

övervägde nackdelarna med att ha telefonintervjuer och beslöt oss för att ha ytterligare 

två. 

 

Den intervju där vi använde oss av kommunikationsprogrammet Skype kan också 

kategoriseras som en telefonintervju eftersom vi endast ringde upp informanten via 

programmet utan någon bildvisning. Med andra ord kan samtliga begränsning och 

fördelar gällande telefonintervjuer också appliceras på Skype-intervjun. En Skype-

intervju är också bättre eftersom den, i vårt fall, var helt gratis och risken för att 

intervjupersonen inte har tid att svara när man ringer upp minimeras då denne oftast 

redan sitter vid datorn (Andersen, 2012). 
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2.2.1.3 Emailintervjuer 

Emailintervjuer kan vara fördelaktiga om intervjupersonen inte har tid att besvara allt på 

en gång, de är också effektiva och går lätt att genomföra (Widerberg, 2002). En nackdel 

med emailintervjuer är att man bland annat kan få korta svar samt att pålitligheten oftast 

anses som bristande i jämförelse med personliga, face-to-face intervjuer (Merriam, 

2009). Utöver det går intervjueraren även miste om de kroppsliga och språkliga 

observationerna som kan studeras när man utför personliga intervjuer (Widerberg, 

2002). De emailintervjuer som infann sig i vår studie var, å andra sidan, med personer 

som en av studiens författare hade haft kontakt med tidigare, vilket gjorde att frågorna 

blev utförligt besvarade och därmed gav en förhöjd trovärdighet. Eftersom studiens 

upplägg var kvalitativt ställde vi även följdfrågor till emailresponderna för att få en 

djupare förståelse. Men som poängterat tidigare gick det inte att utföra några 

observationer av exempelvis kroppsligt beteende när intervjupersonen svarade på 

specifika frågor. Samtidigt var informationen som emailrespondenterna gav oss så pass 

detaljerat att den tillförde en väsentlig del till vårt empiri- & analyskapitel och 

följaktligen också slutsatserna. 

 

2.2.1.4 Urval 

Urvalet av intervjupersoner gjordes efter en extensiv bakgrundscheck av relevanta 

personer med lång branscherfarenhet och som för tillfället jobbade med ett yrke som var 

betydelsefullt att studera för att kunna besvara vår frågeställning. Vidare gjordes urvalet 

med aktörer i olika befattningar och från olika typer av företag inom resebranschen för 

att skapa en så bred förståelse som möjligt av fenomenet. Valet gjordes även med tanke 

på vilken typ av företag de intervjuade arbetar för. Vi ville skapa en så bred bild som 

möjligt av resebranschen och valde därför olika typer av företag. De olika typerna är; 

resebyråer som bland annat säljer resor från andra arrangörer (BIG Travel, Resia och 

Ticket). Researrangörer som är företag som arrangerar resor och de säljer enbart sina 

egna resor (Ving och Äventyrsresor). Slutligen en flygplats som inte säljer resor utan 

förser kunden med information om de reseföretag som flyger från flygplatsen. Vi har 

även valt både små och stora aktörer för att få en överblick av branschen från flera håll. 

Äventyrsresor, som är väldigt nischade, och Kalmar Öland Airport, som enbart verkar i 

en stad, är i detta fall de små aktörerna medan resterande kan ses som stora aktörer då 

de verkar på större marknader. En annan distinktion är att flera av de valda företagen 
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verkar både offline och online i stor utsträckning.  

 

Intervjupersoner som står i centrum för vår primära empiri är följande: 

Tinna Berg, Resebyråchef på BIG Travel Kalmar. Personlig intervju, 2015-04-08. 

Christina Hagerth von Wendel, Resebyråchef på Resia Kalmar, personlig intervju, 

2015-04-09. 

Karin Lagerlöf, business development manager på Kalmar Öland Airport, personlig 

intervju, 2015-04-20.  

Pelle Svensson, Director online, Ticket Skypeintervju, 2015-04-10. 

Krister Bergström, VP & Head of Online and Marketing Director på Resia, 

Skypeintervju, 2015-04-13.  

Claes Pellvik, Marknadschef på Ving, telefonintervju, 2015-04-15. 

Kerstin Swanvall, Vd på Tour Operators WE Travel Group (Äventyrsresor ingår i 

koncernen), emailintervju, 2015-04-20.  

Monika Lykvist, Kommunikatör på Äventyrsresor, emailintervju, 2015-04-28 

 

2.2.1.5 Analys av det empiriska materialet 

I en kvalitativ studie analyseras det empiriska materialet nästan alltid kontinuerligt 

under studiens gång (Merriam, 2009). I vår studie har vi successivt efter varje intervju 

transkriberat materialet och tagit analysanteckningar och noterat eventuella slutsatser. 

Andersen (2012) rekommenderar också detta tillvägagångssätt eftersom att analys- och 

tolkningsarbetet kräver mycket tid att genomföra på ett bra sätt. Förutom det är 

analysarbete av intervjumaterial betydligt mer krävande, både tids- och 

erfarenhetsmässigt, av författarna (Andersen, 2012). 

 

2.3 Utförande 

All empirisk data är i form av transkriberade intervjuer av olika slag (personliga, 

telefon/Skype och emailintervjuer). För att kunna transkribera intervjuerna spelades alla 

muntliga intervjuer in med en inspelningsapplikation på iPhone. Innan påbörjad 

inspelning tillfrågades intervjupersonen om tillstånd, en viktig regel för alla forskare 

oberoende av situation enligt Yin (2013). Fortsättningsvis är det också nödvändigt och 

behövligt att planera intervjuerna och inspelningsmetoderna i förväg (Creswell, 2014). 

Innan start av samtliga muntliga intervjuer gjordes en genomgång om hur vi skulle gå 

tillväga.  
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Det empiriska materialet har delats in i tre olika kategorier under ett gemensamt kapitel 

med vår analysdel. De tre olika kategorier är; före köp, efter köp men före och under 

resa och vid hemkomst. Analys- och empirikapitlet inleds med en ingress för att 

tydliggöra dess uppbyggnad, detta kapitel är det enda med ingress. Varje kapitel 

avslutas även med en sammanfattning för att återkoppla till de viktigaste resultaten.  

 

Teorikapitlet är strukturerat utifrån teoriernas relevans och betydelse för uppsatsen, de 

mest betydande teorierna presenteras först och så vidare. Teorin identifierades med 

hjälp av intervjumaterialet och bearbetades ytterligare under tiden det empiriska 

materialet inhämtades, vartefter de exakta kategorierna kunde framställas. Arbetet med 

teorin har varit de inslag av deduktion som infunnit sig i vår studie. Dessa inslag av 

deduktion har varit nödvändiga för att kunna fastställa att kategorierna var relevanta. 

Med utgångspunkt från det här upplägget har all transkriberad empirisk data jämförts 

mot varandra och analyserats genom och utefter den teoretiska basen. Som Creswell 

(2014) föreslår, läste vi först genom allt insamlat material för att få en överblick av dess 

trovärdighet och relevans. Efter det organiserades materialet i de kategorierna som 

beskrevs ovan. 

 

2.3.1 Vetenskaplig kvalité 

Det finns några kriterier för utvärderandet av en studie varav reliabilitet och validitet är 

två utav dem. Reliabilitet behandlar frågan om studien är upprepbar, det vill säga att 

man kommer få samma svar varje gång (Merriam, 2009). Oftast handlar det om någon 

typ av mätning av resultat och därmed vanligen infinner sig i kvantitativa 

forskningsstudier (Bryman & Bell, 2007). Reliabilitet åsyftar också graden av studiens 

tillförlitlighet i den mån att exempelvis frågeställningen under intervjuerna är felaktigt 

kodad så att informanten besvarar dem på ett otillfredsställande sätt (Andersen, 2012). I 

vår studie blir reliabiliteten intressant när analyserandet av intervjumaterialet görs och 

vi kan se ifall utfallet mellan de olika svaren är konsekvent eller inte. Reliabiliteten i vår 

intervjuguide inför de semistrukturerade intervjuerna var också något som togs nära 

hänsyn till för att försäkra oss om att inga otydligheter skulle uppkomma. Tillförlitlighet 

inom kvalitativ forskning diskuteras ofta i termer om subjektivitet och objektivitet men 

författare som Patton (2002) menar att det är bättre att fokusera på trovärdighet och 

äkthet inom kvalitativ forskning, då han anser att diskussionerna mellan subjektivitet 
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och objektivitet är meningslösa. Äkthet enligt författarna Lincoln & Guba (1985) är att 

man är medveten om sitt eget perspektiv men också kan förstå och uppskatta andras 

perspektiv. Dessutom att man är rättvis i sin tolkning av andras värderingar och ger 

moraliskt stöd till dem. 

 

Validitet är också en typ av mätning där man mäter samband mellan teori och hur det 

fungerar i praktiken, eller rättare sagt dess giltighet och överensstämmelse mellan den 

teoretiska referensramen och den empiriska basen (Andersen, 2012). Bryman & Bell 

(2007) markerar också något de kallar för intern validitet, som är frågan om en slutsats 

faktiskt stämmer överens med forskningsfrågan. Den interna validiteten av vår studie 

var om kundens del i resköpprocessen hade någon faktiskt väsentlig inverkan på 

slutresultatet. Extern validitet diskuterar istället om slutsatserna av en studie kan 

generaliseras utanför forskningsfrågan (Bryman & Bell, 2007; Graziano & Raulin, 

2013). Frågan i vår studie blir således om information kring kundens del i bland annat 

sociala medier har någon direkt inverkan på resköpprocessen samt deras inflytande på 

andra kunder. 

 

Sist har vi vad Bryman & Bell (2007) kallar ecological validity som i sin helhet tar upp 

frågan om upptäckterna i en studie kan appliceras på det vardagliga livet. Den 

behandlade frågan i denna studie är att ur ett företagsperspektiv undersöka hur aktörer 

kan använda eWOM som ett kvalitetsutvecklingsverktyg i resebranschen för att ta reda 

på kundens förväntningar och upplevda kvalitet. Vidare att undersöka hur företag kan få 

kunden mer integrerad i resköpprocessen med hjälp av sociala medier. Frågan blir då 

hur applicerbart resultatet av vår studie kommer bli för organisationer inom 

resebranschen. För att maximera validiteten, eller tillförlitligheten, kan det vara läge att 

utöva, vad Graziano & Raulin (2013) kallar “controls”, det vill säga olika 

kontrollåtgärder för att försäkra sig om studiens validitet. Vi har inför varje intervju 

kontrollerat så att intervjuguidens frågor stämmer bra överens med intervjuns informant 

eller respondent. Detta gjordes för att kunna säkerställa intervjufrågornas relevans till de 

specifika intervjupersonerna. 

 

2.3.2 Forskningsetiska principer 

Studien har följt de fyra forskningsetiska principerna som Vetenskapsrådet (2002) 

erfordrar. Valet av att följa dessa principer gjordes eftersom det har givit studien en mer 
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tillförlitlig och trovärdig grund som visar på att studien är av hög kvalitet. Samtidigt 

ansågs de etiska principerna extra viktiga eftersom vår primära metod var intervjuer. 

Även om principerna endast är riktlinjer och rekommendationer ansåg författarna att 

genom att följa dessa utarbetade normer så kom uppsatsen att erhålla en högre 

trovärdighet (Patel & Davidson, 2011). 

 

De fyra huvudkraven som Vetenskapsrådet (2002) har tagit fram är följande, 

informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet. 

 

Informationskravet innefattar att författarna ska lämna ut information kring studiens 

syfte och vilken del som uppgiftslämnaren ska medverka i samt få veta vad deras 

information kommer användas till (Patel & Davidson, 2011). Samtliga uppgiftslämnare 

ska också få information om vem som håller i studien och hur de kan komma i kontakt 

med dem (Vetenskapsrådet, 2002). Detta krav uppfylldes genom att uppgiftslämnarna 

till studien fick ta del av nödvändig information kring studien och kontaktuppgifter 

mellan båda parter delades. 

 

Samtyckeskravet innehåller information om att uppgiftslämnarna till en studie inte skall 

bli tvingande att delta eller att behöva förse författarna med känslig information. Med 

andra ord ska författarna inhämta uppgiftslämnarnas samtycke innan påbörjat 

partnerskap (Vetenskapsrådet, 2002; Patel & Davidson, 2011). Inga påtryckningar från 

författarna gjordes och deltagandet att medverka i studien var fullständigt frivilligt och 

uppgiftslämnarnas samtycke och tillstånd att bland annat spela in intervjuerna 

inhämtades innan påbörjad intervju. 

 

Konfidentialitetskravet behandlar kravet på att uppgiftslämnarna ska känna sig trygga 

att lämna ut information till författarna utan att deras information sprids vidare till 

exempelvis konkurrerande verksamheter. Även uppgiftslämnarnas kontaktauppgifter 

måste bevaras med konfidentialitet (Vetenskapsrådet, 2002). Författarna informerade 

alla uppgiftslämnare om i vilken mån deras information skulle användas och fick ett 

muntligt samtycke om hur deras personuppgifter skulle hanteras. 

 

Nyttjandekravet innehåller två övergripande regler. Den första regeln är att information 

om enskilda personer inte får spridas vidare till utomstående parter utan 
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uppgiftslämnarens samtycke (Patel & Davidson, 2011). Den andra regeln följer upp 

med att skydda den enskilda individen på ett personligt stadie bortsett från om 

författarna har fått medgivande att lämna ut information om individen (Vetenskapsrådet, 

2002). Alla berörda parter tillgavs denna information innan deras medverkan i studien 

inleddes. 
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3 Teori 

3.1 Resköpprocessen  

Köpbeslutprocessen inom turistindustrin skiljer sig en del från den traditionella 

köpbeslutprocessen som först utvecklades av John Dewey 1910 (Kotler et al. 2013). 

Först och främst finns det inga fysisk eller gripbar avkastning, turistprodukten är till 

största del en upplevelse. Köpen är oftast inte spontana utan väl planerade eftersom de 

kräver ett högt engagemang och är dyra. En turistprodukt är en färskvara och kan inte 

lagras vilket inte gäller traditionella produkter i samman utsträckning (Mathienson & 

Wall, 2006). Turistprodukten konsumeras på plats och samtidigt, till skillnad från 

traditionella produkter, så kan avståndet till turistprodukten vara avgörande, det kan 

vara värt att resa en extra mil för att få uppleva något speciellt (Mathieson & Wall, 

1982). Samtidigt som köpprocessen inom resebranschen skiljer sig från den traditionella 

i viss mån så finns det även en del likheter. Exempelvis menar att Kotler et al. (2013) att 

köpbeslutprocessen egentligen startar långt före första steget och slutar långt efter sista 

och ger därför processen som modell kritik då den beskrivs med de olika stegen i en 

sekvens som en rationell process. Vidare tycker Kotler et al. (2013) att marknadsförare 

bör ha hela processen i ständig åtanke vid varje specifikt steg eftersom processen ser 

olika ut från kund till kund. Det här gäller även köpprocessen hos en turist (Mathieson 

& Wall, 2006). Samtidigt skiljer Chaffey & Smith (2013) mellan lågt och högt 

engagemang i köpet medan resköpprocessen nästan uteslutande har högt engagemang. 

 

Mathienson & Wall (1982) introducerade tidigt en beslutsfattandemodell inom 

resebranschen som innefattar fem principer och integrations steg som är mer säregna för 

turistindustrin (Swarbrooke & Horner, 2007). De olika stegen är: behov av att resa, 

informationsinsamling och utvärdering, köp- eller resbeslut, reseförberedelser och 

upplevd resa och slutligen tillfredsställelse och utvärdering. 

 

1. Behov av att resa 

Här känner kunden ett behov av att resa även om denne ännu inte vet vart. Samtidigt så 

resonerar kunden kring för- och nackdelar om olika resmål i frågan (Mathieson & Wall, 

2006). Behovet av att åka ut och resa kan uppkomma utifrån olika omständigheter. 

Dessa kan vara grupptryck, smart reklam eller att kunden känner behov av en paus från 

vardagslivet och vill uppleva något annorlunda eller nytt (Chaffey & Smith, 2013). 
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Behov kan också växa fram från rekommendationer av goda vänner, så kallad Word-of-

Mouth (Ryley & Zanni, 2013). Ur företagets synvinkel är det viktigt för deras 

marknadsföringsavdelning att ta reda på kundens behov för att kunna uppfylla dem 

(Mathieson & Wall, 2006). 

 

2. Informationsinsamling och utvärdering 

Potentiella turister, eller kunder, väljer i det här steget att ta kontakt med resebyråer för 

att få information, kolla annonser och resebroschyrer, prata med erfarna resenärer och 

med nära och kära samt att söka på Internet för att erhålla information om ett resmål 

(Gitelson & Kerstetter, 1995). Chaffey & Smith (2013) anmärker att när kunden söker 

information online är det viktigt att som aktör ta reda på tajmingen och hur frekvent 

kundens informationssökande sker för att aktören sedan ska kunna skapa “relevans” där 

man avsiktligt låter information flöda igenom kundens filter. Samtidigt kan andra 

turisters erfarenheter som de delat med sig av online ha stor inverkan på turistens 

slutgiltiga köpbeslut (Gretzel & Yoo, 2008). Den samlade informationen är sedan 

utvärderad med utgångspunkt från faktorer såsom tid, pengar och andra omständigheter 

men även utifrån vilken typ av resa och vilka förväntningar kunden har på resan och 

slutligen vad kunden vill få ut av resan (Mathieson & Wall, 2006). 

 

3. Köp eller resbeslut 

Beslutet att åka ut och resa sätter igång en rad andra beslut, exempelvis vilket resmål, 

transportval, hur länge man ska stanna och vilket typ av boende man eftersöker. Bilder 

eller intryck av potentiella resmål är viktiga för dessa beslut. Föreställningarna av ett 

resmål kan ha formats till viss del från vad nära vänner har beskrivit (Ryley & Zanni, 

2013). Kvaliteten och mängden av tillgängliga tjänster kan vara snarlik på flera 

destinationer men föreställningen eller bilden av destinationen kan vara helt annorlunda. 

Dessa skillnader i föreställningen av en destination kan utgöra en avgörande faktor när 

det kommer till beslutet mellan olika resmål. Dock kan föreställningarna av 

destinationen markant skilja sig från verkligheten. Ju större skillnad mellan 

föreställningen och verkligenheten, det vill säga mellan förväntningarna och 

tillfredsställdheten, desto större är risken att turisten blir missnöjd med deras 

upplevelser av resan. På grund av detta är det viktigt att information som finns 

tillgängligt för turisten ska ligga nära verkligheten (Mathieson & Wall, 2006). Samtidigt 

markerar Chaffey & Smith (2013) vikten av att det ska vara enkelt att exempelvis betala 
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för resan via hemsidan och det ska finnas flera valmöjligheter och tilläggstjänster. 

Utöver det påpekar författarna också att det kan vara smart att erbjuda en tveksam kund 

möjligheten att ringa upp företaget och få hjälp via telefon om något krånglar. 

 

4. Reseförberedelser och upplevd resa 

I det här stadiet är bokningarna fastställda och köpet genomfört då alternativen redan är 

utvärderade och besluten tagna. Även finansieringen av resan är färdig, kläder och andra 

nödvändigheter är packade och klara. Turisten är nu slutligen redo att påbörja resan. I 

det här steget letar turisten information om sitt valda resmål. Detta sker bland annat i 

form av detaljer på det valda reseföretagets hemsida, eWOM från tidigare resenärer och 

andra sajter med relevant information. Kunden tar även reda på vad som finns att göra 

på resmålet om detta inte är inkluderat i bokningen, vilket påverkar kundens 

förväntningar inför resan (Mathieson & Wall, 2006). 

 

5. Tillfredställelse och utvärdering 

Det sista stadiet behandlar utvärderingsprocessen. Under själva resan och efter så 

kommer upplevelserna av den utvärderas och resultatet eller utlåtandet av utvärderingen 

kommer ha betydelse och inflytande på nästkommande beslut om att resa (Mathieson & 

Wall, 2006). Chaffey & Smith (2013) uppmärksammar också att det inte är förrän nu 

som den riktiga marknadsföringen påbörjas. Det första säljtillfället är början på en 

relation, när kunden sedan ska utvärdera köpet är det centralt för marknadsförare att 

förse kunden med möjligheter att kunna utvärdera och att kunna återuppta kontakten 

med företaget på ett lätt sätt. Utvärderingsprocessen fortgår också genom eWOM där 

resenärerna delar med sig av sina erfarenheter av resan på hemsidor såsom TripAdvisor 

och Hotels.com (Gretzel & Yoo, 2008). 

 

Påverkande faktorer 

För att förstå modellen mer på djupet krävs det att beakta andra parametrar, däribland 

turisten eller kunden som person, olika behov, motivationsfaktorer, attityder och så 

vidare (Mathieson & Wall, 2006). Turisten som person behandlar saker som ålder, 

bakgrund, utbildning och inkomst. Dessa faktorer spelar en väsentlig roll när turisten 

ska välja resa. Beroende på bakgrund kan olika turister ha olika behov eller möjligheter 

till att resa (Mathieson & Wall, 2006). Behov är något som uppstår när turisten känner 

brist på något, behov kan även vara känslomässiga. Från en turists perspektiv kan 
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resande vara ett behov av att få uppleva något annorlunda och valet av resa formas av 

turistens behov (Mathieson & Wall, 2006). 

 

3.2 Tjänstekvalitet & kommunikationscirkeln 

För att förstå tjänstekvalitet har Grönroos (2007) identifierat två olika dimensioner, de 

tekniska och funktionella, som är en uppdelning av tjänstekvalitet som den upplevs av 

kunderna, även benämnda resultat- och processkvalitet (Gummesson, 2008). Den första 

kvalitetsdimensionen, den tekniska, involverar vad kunden slutligen erhåller, 

exempelvis en produkt eller kvaliteten av en utfärdad tjänst, efter möte med ett företag 

(Grönroos, 2007). Den funktionella dimensionen behandlar istället hur nöjd kunden är 

med servicekvaliteten under processen kunden gick genom för att erhålla produkten 

eller tjänsten. Det är detta som är kärnan i interaktionen mellan kund och företag, vad 

kunden får och hur kunden får det (Grönroos, 2002). Även Normann (2011) poängterar 

att kvalitet inte endast avser själva produktionen utan också de mänskliga relationerna, 

det vill säga den funktionella dimensionen. Ett problem som ofta uppkommer är att 

företag tenderar att fokusera på den tekniska kvaliteten för mycket, till följd av en 

försämrad funktionell kvalitet (Normann, 2011). Likaså uttrycker både Grönroos (2002) 

och Gummesson (2008) det som ett stort problem då de flesta företag idag kan 

åstadkomma en liknande tekniska kvalitet som sina konkurrenter och därför blir den 

funktionella kvaliteten den riktiga konkurrensfördelen, men det betyder givetvis inte att 

den tekniska kvaliteten är helt obetydlig. Det måste enligt Grönroos (2002) finnas en 

balans mellan dessa två parametrar. Något som också betonas av Normann (2011), men 

han väljer att kalla de här parametrarna för mjuka respektive hårda kvalitetsegenskaper. 

 

Kvalitet anses vara en subjektiv upplevelse och involverar många olika faktorer. Därför 

påpekar Grönroos (2002) att det inte enbart är upplevelsen av vad och hur kunden tar 

del av en tjänst som bestämmer dess kvalitet. Han och Gummesson (2008) talar om 

total upplevd kvalitet, där ingår först den förväntande kvaliteten som formas av bland 

annat marknadsföring och word-of-mouth. Sedan kommer den in på den upplevda 

kvaliteten som först visar sig i interaktionsskedet i kommunikationscirkeln (se figur 1), 

där kunden upplever både den tekniska och funktionella kvaliteten för att sedan inhämta 

erfarenheten om företaget och bilda en uppfattning av deras image (Grönroos, 2002). 

Den totala upplevda tjänstekvaliteten infinner sig alltså mellan dessa två parametrar, 

förväntad kvalitet och upplevd kvalitet (Gummesson, 2008). Grönroos (2002) 
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exemplifierar det här genom att om den förväntande kvaliteten är orealistisk kommer 

också den upplevda kvaliteten försämras vilket i sin tur resulterar i att den totala 

upplevda kvaliteten uppfattas som låg trots att kvaliteten mätt på andra sätt kanske är 

god. Med andra ord måste förväntad och upplevd kvalitet stämma överens för att den 

totala kvaliteten ska uppfattas som bra (Grönroos, 2002). Normann (2011) har en 

liknande uppfattning, att kvalitet ska ses från ett relativt perspektiv, det vill säga i 

förhållande till vilka förväntningar som finns. 

 

Som tidigare nämnts bestäms den upplevda kvaliteten i stor utsträckning av 

förväntningar. Dessa har ett stort inflytande på kunderna och deras kvalitetsupplevelse 

(Grönroos, 2002). Som exemplet ovan om förväntad kvalitet visar, är den förväntande 

kvaliteten för hög kommer också både den upplevda och totala kvaliteten ta skada. 

Grönroos (2002) rekommenderar därför att utifrån marknadsföringssynpunkt kan det 

vara läge att faktiskt lägga förväntningarna på en lägre nivå för att inte göra kunder 

missnöjda och samtidigt skapa en “oväntant” bra upplevd kvalitet för kunden. Denna 

åsikt delas av Normann (2011) som också ser det som ett sätt att komma närmare 

kunden och möjliggöra högre kvalitet. Det här leder oss vidare till 

kommunikationscirkeln om skapandet av förväntningar och word-of-mouths inflytande. 

 

3.2.1 Kommunikationscirkeln 

 

Figur 1. Kommunikationscirkeln (Grönroos, 2008 s. 295).  

Den cirkeln av kommunikation som Grönroos (2002) förklarar som en betydelsefull del 

när det gäller muntliga påståenden och uttalanden består av fyra delar: 

Förväntningar/inköp, interaktion/tjänstemöten, upplevelser/erfarenheter och word-of-
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mouth. I det första skedet har den potentiella kunden utvecklat förväntningar på 

någonting och kan därmed bestämma sig för att göra ett inköp. Efter det inleds eller 

fortsätter affärsförbindelsen med företaget. Därefter menar Grönroos (2002) att kunden 

kommer till konsumtionsfasen/upplevelsen i kundrelationens livscykel. I 

kommunikationscirkeln betyder det att kunden har gått till interaktionsstadiet, här 

inleder kunden ett samspel med företaget och börjar således uppleva de tekniska och 

funktionella dimensionerna av tjänsten. 

 

Vidare är det i interaktionsstadiet som, enligt Grönroos (2002), kunden tar del av 

sanningens ögonblick, här möter kunden företagets interaktiva marknadsföring och tar 

del av företagets budskap om deras tjänster eller produkter. Sanningens ögonblick är en 

term som Normann (2011) förklarar är när serviceleverantören och kunden möter 

varandra, det är då leverantören har chans att visa tjänstens kvalitéer. Grönroos (2002) 

betonar även betydelsen av företagets interaktiva marknadsföring i det här avgörande 

ögonblicket. Här spelar personalen och företagets interna system för att förmedla rätt 

budskap en väsentlig roll, det speglar bland annat företagets trovärdighet och vilken 

kvalité det innehar (Grönroos, 2002). 

 

Fortsättningsvis leder det till att kunden får erfarenheter om både företaget och dess 

tjänster. Det här är det tredje stadiet i kommunikationscirkeln, där kunden samlar in 

upplevelser som sedan leder vidare till det sista stadiet som är word-of-mouth. Har 

kunden mottagit positiva erfarenheter och upplevelser av företagets tjänster menar 

Grönroos (2002) att kunden är mer benägen att först och främst återvända till företaget 

och nyttja deras tjänster igen men också att sprida deras budskap och tjänst till andra 

genom word-of-mouth-kommunikation. De här rekommendationerna som tidigare 

kunder förmedlar till andra potentiella kunder är viktiga och bra verktyg för företag att 

använda i sin marknadsföring (Grönroos, 2002). Word-of-mouths slagkraftighet är dock 

tveeggad, det vill säga att den kan skapa både positiv marknadsföring men även negativ. 

Grönroos (2002) hävdar till och med att negativ word-of-mouth sprider sig ännu 

snabbare än positiv. Därför understryker han vikten av att ta det personer säger på 

allvar, företag måste se till att kommunikationen är positiv och samtidigt alltid dra nytta 

av den. 
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Word-of-mouth har enligt Grönroos (2002) utvecklas till något centralt för skapandet av 

förväntningar hos både nya och gamla kunder. Samtidigt menar han att förväntningarna 

i stor utsträckning också avgör hur dessa kunders framtida köpbeteende kommer att se 

ut. Sammanfattningsvis kan word-of-mouth vara ett kraftfullt och billig verktyg för 

företag att använda i sin marknadsföring men å andra sidan kan word-of-mouth också 

stjälpa ett företag om den är negativ (Grönroos, 2002). Innebörden och slagkraftigheten 

av kommunikationscirkeln är viktig att förstå för att kunna åstadkomma en bra 

marknadskommunikation och eftersom word-of-mouth knyter samman cirkeln är det 

också en central del. Grönroos (2002) förklarar att ju mer negativ word-of-mouth som 

genereras desto mindre effektiv blir andra typer av marknadsföring, såsom direktreklam, 

vilket i sin tur kan leda till att företagets image tar skada. På samma sätt minskar 

genererandet av positiv word-of-mouth behovet av andra reklamkampanjer, det blir 

istället de tidigare kunderna som drar nya kunder till företagets tjänster eller deras 

webbplats (Grönroos, 2002).  

 

Om företaget förstår kommunikationscirkelns delar och utför en bra interaktion med sin 

interaktiva marknadsföring kommer detta resultera i goda upplevelser för kunden som i 

sin tur sprider dessa vidare genom positiv word-of-mouth. Teoretiskt sett menar 

Grönroos (2002) också att detta leder till att företaget behöver spendera mindre på bland 

annat massmarknadsföring.  

 

Det är samspelet mellan kunden och företaget som måste stämma överens, exempelvis 

med kunden förväntningar, för att den positiv ryktesspridning ska kunna skapas. 

Samtidigt måste också marknadskommunikationen mellan företagets 

massmarknadsföring och den word-of-mouth-kommunikation som skapas genom 

interaktionen med företaget överensstämma med vad företaget faktiskt levererar. Om så 

inte är fallet, förklarar Grönroos (2002), att kvalitetsklyftor bildas genom att nya 

kunders förväntningar inte motsvarar det som företaget levererar vilket resulterar i att 

kommunikationscirkeln bryts sönder. Det kan vara katastrofalt för företaget som helhet 

eftersom att deras övergripande image kan försämras (Grönroos, 2002). Avslutningsvis 

påpekar dock Grönroos (2002) att det är totalkommunikationen som är mest 

betydelsefull. Med det menar han att alla de olika kommunikationskanalernas budskap 

ska matcha varandra och kunna integreras på bästa sätt för att åstadkomma en bra 

helhetsmarknadsföring. 
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3.3 Electronic word-of-mouth (eWOM) 

Internets utveckling har skapat nya plattformar för kommunikation, vilka både 

konsumenter och leverantörer kan använda dig av, genom att sprida information och 

åsikter. Informationen kan användas av företag att delas till sina kunder för att locka till 

sig andra potentiella kunder, men även från konsument till konsument (C2C) med 

Internets hjälp. Spridningen kallas för electronic word-of-mouth, eWOM (Litvin et al. 

2008). eWOM har blivit definierad, av bland annat Weisfeld-Spolter et al. (2014), som 

positivt eller negativt uttalande gjort av potentiella, faktiska, eller före detta kunder, om 

en produkt eller ett företag, vilken sedan är gjord tillgänglig till ett stort antal människor 

och företag via Internet. Denna definition delar också Henning-Thurau et al. (2004). 

Även Kietzmann & Canhoto (2013) och Cong & Xiuli (2013) anser att eWOM är när en 

konsument delar med sig med en kommentar online av sina tidigare erfarenheter av en 

tjänst, ett företag eller en produkt. 

 

eWOM som kommunikationsmedel besitter en oöverträffad möjlighet och hastighet att 

sprida information. Forskning har visat att negativ eWOM har en stor inverkan på 

köpbeslutet (Chang & Wu, 2015; Filieri, 2015), särskilt i jämförelse med positiv 

eWOM. Då negativa klagomål i form av eWOM så enkelt kan distribueras och spridas 

till en stor mängd potentiella konsumenter kan det skada företagets rykte (Chang & Wu, 

2014). Aktörer i resebranschen kan inte styra vad kunder skriver men de kan möta 

eventuell kritik och Zeithaml et al. (2009) framhåller att en negativ kundupplevelse kan 

vändas till något positivt ur marknadsföringssynpunkt och bidra till förbättringar om 

kundbemötandet sker på rätt sätt. Lee & Song (2010) menar att klagomål kan påverka 

andra konsumenters köpbeslut och deras syn på företaget vars tjänster kritiseras. 

Chaffey & Ellis-Chadwick (2012) anser att introduktionen och tillväxten av digital 

media och webbens kapacitet har skapat möjligheten att inkludera kunders åsikter och 

konversationer som en integrerad del i marknadskommunikationen. Författarna menar 

att idag är en aktiv hantering av kunders positiva åsikter genom olika kanaler som 

Facebook, YouTube, forum och bloggar en viktig del av ett företags marknadsföring. 

Det stärker dess trovärdighet då åsikterna kommer från en verklig person oberoende av 

företaget. Samtidigt så måste negativ kritik hanteras då det på samma sätt bidrar till 

minskad trovärdighet (Chaffey & Ellis-Chadwick, 2012). ACNielson (2007) lyfter fram 

att eWOM dessutom har visat sig uppfattas lika trovärdig som företagens egen 



  
 

26 

information på deras sajter. eWOM innehåll placerat på en social nätverks sida för C2C 

(Customer-to-Customer) är sedd som ett mer genuint bidrag av tidigare resenärer och 

leder till högre trovärdighet (Weisfeld-Spolter et al. 2014). 

 

Något att ha i åtanke för företag och marknadsförare är att inte alla typer av eWOM har 

samma effekt på kunder (Weisfeld-Spolter et al. 2014). Företag och marknadsförare 

måste tänka sig för om vilken typ av eWOM som ska inkluderas i deras sociala medier 

strategier (Dembosky & Bradshaw, 2011). Beroende på vilken typ av eWOM det är så 

engagerar sig kunder i olika typer av central eller periferi informationsbehandlade. 

Finns det ett överflöd av eWOM kan detta skapa en försening i kundens beslutsfattande 

(Spenner & Freeman, 2012). Därför måste företag vara selektiva både i kvaliteten och 

kvantiteten med kommunikationen de förser kunden med online (Weisfeld-Spolter et al. 

2014). 

 

3.4 E-S-QUAL  

E-S-QUAL är en vidareutveckling av Parasuraman et al. (1988) SERVQUAL modell 

som fokuserade på att mäta servicekvalitet. E-S-QUAL undersöker på samma sätt 

servicekvalitet men med utgångspunkt från internethemsidor och webbaserade tjänster 

(Parasuraman et al. 2005). Modellen utvecklades för att hjälpa företag förbättra sina 

internetbaserade tjänster i takt med det ökandet användandet av Internet. Modellen har 

koncentrerats ned till först fyra olika dimensioner som utvärderar företagets sajter och 

förklaras härnedan: 

 

Först behandlas effektivitet (efficiency), konsten att utveckla en webbplats som är 

användarvänlig, lättförståelig- och navigerad samtidigt som hemsidan ska kunna 

leverara hög kvalitet och effektivitet (Park & Gretzel, 2007). Fortsättningsvis ska det 

vara enkelt att hitta det konsumenten letar efter, hemsidan ska vara snabb och själva 

köpprocessen ska vara användarvänlig (Parasuraman et al. 2005). Nästa dimension är 

fullbordande (fulfillment) som understryker de kriterier för att en hemsida eller 

internettjänst ska ha förmågan att uppfylla de löften och förväntningar som har skapats. 

Till vilken grad uppfylls dessa krav på tillgänglighet. Löften innefattar att exempelvis 

produkten konsumenten har beställt kommer inom det beräknade leveransdatumet, 

informationen om produkten stämmer och är pålitligt samt att de produkter som finns på 

hemsidan ska också finnas i lager (Parasuraman et al. 2005). System tillgänglighet 
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(system availability) markerar vikten av att den tekniska delen av internettjänsten eller 

webbplatsen fungerar på ett adekvat sätt samt hur tillgänglig den är för konsumenten 

(Parasuraman et al. 2005), exempelvis att webbplatsen har en relevant webbadress som 

är lätt att komma ihåg. Utöver det måste hemsidan vara pålitlig i form av att den inte 

kraschar när konsumenten fyller i sina personliga uppgifter samt att hemsidan alltid ska 

vara uppe, det vill säga att den jämt ska vara tillgänglig (Parasuraman et al. 2005). Den 

fjärde dimensionen tar upp integritet (privacy), till vilken grad uppfylls integritetskrav 

såsom möjligheten för webbplatsen att skydda konsumentens personliga information 

(Parasuraman et al. 2005). Eftersom vi alltmer frekvent använder oss av Internet till allt 

från betalningar till sparande av personliga bilder krävs det att en webbplats kan erbjuda 

säkerhet i form av exempelvis en krypterad anslutning och en policy gällande 

utlämnande av information till tredjeparter (Parasuraman et al. 2005). 

Sammanfattningsvis kan det konstateras att det är ytterst viktigt att hemsidor 

tillhandahåller god och hög kvalitet, hemsidors funktioner och egenskaper är centralt för 

att bibehålla hög kundtillfredsställdhet (Park & Gretzel, 2007). 

 

Tre kompletterande dimensioner för att undersöka internettjänsters möjlighet att hantera 

krissituationer och kvaliteten på hur de hanterar klagomål med mera, utvecklades för att 

stärka de förstnämnda fyra dimensionerna (Parasuraman et al. 2005). Dessa tre 

dimensioner benämner Parasuraman et al. (2005) som E-RecS-QUAL, det vill säga hur 

företag och deras hemsidor återhämtar sig från nederlag. Mottaglighet (responsiveness) 

utgör den första dimensionen som handlar om hur effektivt och snabbt företaget kan 

hantera problem, såsom klagomål samt reklamationsärenden med webbplatsen. 

Hemsidan ska kunna erbjuda garantier, det ska vara lätt att lämna tillbaka produkter och 

eventuella reklamationer ska hanteras snabbt. Det ska vara lätt för konsumenten att få 

kontakt med företag med hjälp av deras hemsida när problem uppstår (Parasuraman et 

al. 2005). Grönroos (2004) menar att klagomålshantering har ett stort inflytande på 

kundens uppfattning om företagets serviceanda (Grönroos, 2004). Kompensation 

(compensation) är nästa gren som tar upp huruvida och till vilken grad webbplatsen kan 

kompensera kunden för problemen denne har stött på vid användandet av den erbjudna 

produkten eller tjänsten. Kompensation kan komma att användas när hemsidan inte har 

kunnat leverara en vara under beräknad tidsperiod eller vid andra problem med 

produkten (Parasuraman et al. 2005). Grönroos (2004) talar om termen rättelse där han 

menar att syftet är att göra kunderna nöjda trots problemet samt att bevara och 
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förhoppningsvis förbättra kvalitén i den långsiktiga relationen. Att kunna behålla kunder 

och vara långsiktigt lönsam istället för att uppnå kortsiktiga kostnadsbesparingar och 

inte kompensera kunden (Grönroos, 2004). Kunden bör få något i gengäld för besväret 

av att ha blivit tvungen att kontakta kundtjänst för att få ett problem åtgärdat. Sist 

kommer kontakt (contact) som naturligtvis behandlar webbplatsen förmåga att vara 

kontaktbar, genom olika kommunikationskanaler, bland annat via email och telefon. Det 

är också viktigt att hemsidan har fysiska representanter om kunden skulle känna sig mer 

trygg av det (Parasuraman et al. 2005). Eftersom olika kunder har olika tekniska 

färdigheter är det centralt för webbplatser att kunna erbjuda flera 

kommunikationskanaler att kunna bli kontaktade genom. 

 

I samband med utvecklandet av E-S-QUAL modellen har Parasuraman et al. (2005) 

också uppmärksammat uppfattat värde och lojalitet. Mätningen av uppfattat värde av en 

webbplats involverade bland annat prisvärdheten av de produkter och tjänster som 

erbjöds. Den upplevda användarvänligheten, känslan av att konsumenten har kontroll 

vid användandet av webbplatsen och det övergripande värdet konsumenten fått för både 

att använda webbplatsen och sina pengar (Parasuraman et al. 2005). Lojalitet 

betraktades utifrån 5 aspekter och hur stor chansen var att konsumenten skulle: tala gott 

om hemsidan till andra, rekommendera den, uppmuntra andra till användande, om 

hemsidan var första valet och om konsumenten kommer använda webbplatsen fler 

gånger inom de kommande månaderna (Parasuraman et al. 2005). Det här kan kopplas 

samman med eWOM och Gretzel & Yoos (2008) studie som tar upp en undersökning 

som visade att majoriteten av internetkunder hellre använder hemsidor som 

rekommenderas av andra kunder och som innehåller andra kunders recensioner.  

 

Författarna till E-S-QUAL och E-RecS-QUAL betonar att modellen är endast tänkt att 

användas till mätning av servicekvalitet av webbhemsidor. Utöver det har författarna 

bara utgått från hemsidor som sålt fysiska produkter när de har analyserat hur tillförlitlig 

och användbar modellen är (Parasuraman et al. 2005). Det här måste beaktas och för att 

kunna applicera modellen på en tjänst snarare än en produkt, det kan behövas vissa 

modifieringar av modellen då. Exempelvis så kommenterar Parasuraman et al. (2005) 

att modellen inte tar hänsyn till parametrar som nöje och välbefinnande. Dessa 

parametrar kan vara värda att uppmärksamma ifall modellen ska bli applicerbar på 

webbplatser som erbjuder tjänster istället för endast fysiska produkter. En annan punkt 
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som Parasuramans et al. (2005) modell placerar som minst viktig är integritet, vilket är 

något som förmodligen har blivit mer betydelsefull under de senaste åren och således 

behöver behandlas med mer fokus och respekt. Vidare har E-RecS-QUAL eller 

hanteradet av klagomål blivit mer relevant som ett sätt att differentiera sig, exempelvis 

genom god kundservice och support (Parasuraman et al. 2005). 

 

En del av en rättelseprocess som Grönroos (2004) lägger vikt vid är tidsaspekten. Att ett 

problem bör tas om hand omedelbart och att tidshantering är av största vikt. En snabb 

rättelse kan göra kunden mer nöjd med tjänstens kvalitet än innan. Det blir dessutom 

mindre kostsamt för företaget än långsam hantering. En snabb rättelse blir även både 

mindre kostsam och ökar sannolikheten för att kunden ska sprida bra word-of-mouth 

och även förblir lojal mot företaget (Grönroos, 2004).  

 

3.5 Förväntningarnas dynamik 

Kvaliteten på en tjänst, vare sig offline eller online, bygger kring vilka förväntningar 

kunden har och vilken erfarenheter denne redan innehar. Är förväntningarna hos kunden 

orealistiska kommer servicekvaliteten anses som dålig oavsett om kvaliteten hos 

majoriteten av, exempelvis resenärerna, ansåg att den faktiskt var bra (Grönroos, 2008). 

Det är således viktigt att kundens förväntningar ligger på rätt nivå för att en tjänst ska 

upplevas som bra (Gretzel & Yoo, 2008). Holloway (2004) påpekar dock att det kan 

vara svårt för en organisation att sänka kundens förväntningar av den köpta tjänsten, 

såsom en semesterresa, för konsumenter tenderar att försköna sina bilder och 

förväntningar av dyr semesterresa. Å andra sidan understryker Holloway (2004) 

samtidigt att det är lätt att måla upp en alltför glamorös bild av en tjänst vilket medför 

ännu större risker. 

 

3.5.1 Förväntad kvalitet & dess dynamik 

Förväntad kvalitet enligt Grönroos (2008) är en del av bland annat marknadsföring, 

word-of-mouth och reseföretagets image. Marknadsföring och word-of-mouth kan 

delvis, men inte helt, kontrolleras av företaget medan imagen av företaget grundar sig i 

kundens tidigare erfarenheter. Den förväntade kvaliteten på en tjänst är alltså beroende 

av flera faktorer och det gäller för företag att kunna leva upp till dessa förväntningar för 

att den totala servicekvaliteten ska upplevas som god (Grönroos, 2008). 
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Figur 2. A dynamic model of expectations (Grönroos, 2007 s. 99) 

 

Grönroos (2008) talar om tre olika typer av förväntningar, de oklara, uttalade och 

underförstådda förväntningarna på en tjänst. Dessa förväntningar formas till stor del av 

andra kunders upplevelser som de har delat med sig av online. Grönroos (2008) har valt 

att kalla dem förväntningarnas dynamik. Förväntningsdynamik delas upp i tre olika 

typer som grundar sig i Ojasalos (2001) modell ‘en dynamisk förväntningsmodell’. 

Oklara förväntningar hos en kund handlar om att kunden förväntar sig en lösning på sitt 

problem men de vet däremot inte hur organisationen kommer eller bör gå tillväga 

(Ojasalo, 2001). En tjänsteorganisation måste alltså veta vilka oklara förväntningar en 

kund kan tänkas ha. Denna typ av förväntan kan vara svår att lösa eftersom varken 

kunden eller organisationen vet vilka förväntningar kunden har på tjänsten och vad som 

krävs för att kunden ska bli tillfredsställd (Grönroos, 2008). Ibland förväntar sig en 

kund för mycket på grund av faktorer som att nära vänner har uttryck både nöje och 

missnöje med tjänsten (Gummesson, 2002). Zeithaml et al. (2009) menar att eftersom 

vissa kunders förväntningar är oklara behöver tjänsteföretag lära känna sina kunder, 

speciellt nya kunder eftersom det inte finns så mycket information om dessa. Allra 

viktigast är enligt Zeithaml et al. (2009) att lyssna på sina kunder. Tjänsteorganisationen 

måste försöka klara upp vilka de oklara förväntningarna är och transformera dem till 

uttalade förväntningar istället (Grönroos, 2008). 

 

Uttalade förväntningar kan både vara orealistiska, man förväntar sig alldeles för mycket 

av en tjänst, eller realistiska, att kundens förväntningar ligger på rätt nivå (Ojasalo, 

2001). För orealistiska förväntningar gäller det att tjänsteföretaget lyckas påverka 

kunden för att omforma dem till mer realistiska förväntningar. Med andra ord är 



  
 

31 

uttalade förväntningar något som tydligt framgår och är förståeligt för kunden. Om 

tjänsteföretagen är för vaga i sina löften kring tjänsten är risken större att kunden också 

skapar orealistiska förväntningar (Grönroos, 2008; Holloway, 2004). Underförstådda 

förväntningar behandlar istället kunders undermedvetna och självklara förväntningar på 

en tjänst eller produkt (Ojasalo, 2001). Dock infinner sig problem även gällande de 

underförstådda förväntningarna eftersom de aldrig formellt framförs, detta kan i sin tur 

leda till att tjänsteföretaget förbiser dem och därmed inte uppfyller dessa underförstådda 

förväntningar som kunden kanske har (Grönroos, 2008). Om så är fallet kommer den 

totala kvaliteten bli bristande. 

 

För att kunna hantera dessa förväntningar är det smart om företaget väljer sina 

kundgrupper och kommunicerar med sina kunder på ett effektivt sätt samt att försöka 

lära kunderna vilka förväntningar de ska ha (Yang & Fang, 2004; Ojasalo, 2001). Ett 

problem är att styra in kundens förväntningar på rätt nivå. Att både kunna skapa intresse 

för tjänsten men samtidigt inte en för hög nivå då besvikelse riskerar att uppstå 

(Axelsson & Agndal, 2012). Rufín et al. (2012) har presenterat en studie där man 

samlade in data av vad de kallade ‘adjusted expectations’ som är de förväntningarna 

turister hade på en tjänst efter de använt den. Genom att samla in sådan data blir det 

lättare att lägga förväntningarna hos turisterna på rätt nivå redan från början. 

 

3.6 Stegen för kunddeltagande 

Stegen för kunddeltagande är en modell som visar hur kunders medverkan kan hjälpa en 

organisation att växa genom ett strukturerat användande av nya teknologier såsom 

sociala medier (Chaffey & Smith, 2013). Det är viktigt att kunna involvera sina kunder i 

organisationen för att skapa lojalitet och ett starkt varumärke. Ökad kundmedverkan har 

kunnat kopplas till bland annat stark varumärkeslojalitet (Smith & Zook, 2011). 

Engagerade kunder är speciellt betydelsefulla för ett företag eftersom dessa kunder kan 

fungera som varumärkesambassadörer i form av att de sprider bra word-of-mouth 

(Chaffey & Smith, 2013). Men som Chaffey & Smith (2013) poängterar så behöver den 

här typen av kunder inte vara storkonsumenter men de är aktiva i den meningen att de 

skriver kundrecensioner som kan påverka andra potentiella konsumenter till köp. Utöver 

det markerar också Chaffey & Smith (2013) vikten och makten sociala medier har fått i 

dagens samhälle. Chaffey & Smith (2013) menar att organisationen som inte tar vara på 
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olika sociala plattformar, såsom YouTube, Facebook, Twitter med mera går miste om 

stora och betydelsefulla marknadsföringsmöjligheter. 

 

Stegen för kunddeltagande innehåller först och främst betygssättning och 

kundrecensioner. Det kan handla om att kunderna betygsätter de produkter eller tjänster 

som kunden köpt efter att de har utvärderat dem personligen. Chaffey & Smith (2013) 

exemplifierar detta stadie med internetjätten Amazon och deras system med att försöka 

få fler kunder att utvärdera och recensera produkter de köpt från dem genom att erbjuda 

bland annat extrapriser för de kunder som väljer att skriva en recension. Nästa steg är 

diskussioner och “delande”, exempelvis att konsumenter väljer att dela 

produkthemsidan över sociala medier eller att kommentera den på en personlig blogg. 

 

Efter dessa inledande steg kommer stadiet för idéer. För att åstadkomma detta krävs det 

att kunderna till ett företag ges möjlighet att komma med input och idéer som företaget 

skulle kunna skapa. Chaffey & Smith (2013) skriver att denna typ av medverkan inte 

nödvändigtvis behöver komma från företagets kunder utan kan även innefatta 

utomstående parter. Om kunderna kommer med idéerna kan det även gynna företag 

ekonomiskt sett då denna form av kundmedverkan inte kräver några större resurser 

(Chaffey & Smith, 2013). 

 

Toppen av stegen för kunddeltagande innefattar produkter & tjänster. Här står user-

generated content (UGC) i centrum. Vilket betyder att företag tar hjälp av sina egna 

kunders förmåga att skapa idéer för vilka produkter eller tjänster företaget ska ta fram. 

De kan exempelvis fråga sina kunder vad de önskar sig härnäst (Chaffey & Smith, 

2013). Chaffey & Smith (2013) exemplifierar med företaget LEGO som gick ut och 

frågade barn om idéer kring produktnyheter. Det handlar i sin helhet om att kunden 

medverkar fullt ut i företagets produktutveckling. Så den högsta nivån i stegen för 

kunddeltagande skulle kunna sammanfattas som att kunder som är medverkande i 

skapandet av en produkt i slutändan också köper eller blir konsumenter av denna 

produkt (Chaffey & Smith, 2013). 

 

Den övre delen stegen uppmuntrar konsumenterna till produktutvärderingar, 

kundrecensioner och diskussioner av produkten eller tjänsten i fråga. Den nedre delen 

behandlar istället user-generated content (UGC) eller användarskapat innehåll, som 
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uppmuntrar konsumenterna till att bli medaktörer (Chaffey & Smith, 2013; Gretzel & 

Yoo, 2008), exempelvis genom att visa användandet av en produkt på sin blogg eller 

dylikt. När toppen av stegen nås så skapar alltså kunderna nästan sina egna produkter 

eller tjänster, fast det är ett annat företag som levererar eller tillverkar dem. Med andra 

ord skapar kunderna sin egen efterfrågan (Chaffey & Smith, 2013). 

 

Men stegen för kunddeltagande involverar inte enbart kunders roll att stärka varumärket 

genom kundrecensioner, den handlar också om hur organisationer väljer att utveckla 

sina produkter och tjänster med utgångspunkt från vad kunder tycker och så vidare. 

Genom att få kunder att avancera upp i stegen för kunddeltagande kan ett företag skapa 

ett nätverk av kunder som är lojala mot varumärket och hjälper till att stärka det 

(Chaffey & Smith, 2013). Fortsättningsvis kan det här även leda till ytterligare 

konkurrenskraftighet. Dock bör det understrykas, som Nielsen (2007) i sin 

undersökning fann, att endast en procent av kunderna faktiskt når upp till toppen av 

modellen. Majoriteten av kunderna kollar bara utan att interagera med företaget på 

något sätt. Chaffey & Smith (2013) avslutar med att förklara hur ökat engagemang i 

modellen stegen för kunddeltagande kan leda till helt nya affärsmodeller där 

användandet av UGC och sociala medier står i centrum. 

 

3.7 Teoretisk tillämpning 

De använda teorierna har valts utifrån relevans och applicerbarhet till vårt ämne och vår 

frågeställning samt syfte. All teori behandlas inte i analysen men presenteras ändå för 

att skapa en bättre och mer djupgående förståelse för vårt ämnesområde. 

 

Den teori uppsatsen delvis tar utgångspunkt från och som även inleder kapitlet är 

resköpprocessen som vi kopplar till resterande teorier för att skapa en tydligare bild av 

hur vi valt att använda teorin för att skapa en struktur på arbetet. De olika stegen i 

processen är behov av att resa, informationsinsamling och utvärdering, köp- eller 

resbeslut, reseförberedelser och upplevd resa och slutligen tillfredsställelse och 

utvärdering. Efter huvudteorin presenteras de sex teorier vi valt för att stärka 

resköpprocessen. Dessa är tjänstekvalitet, kommunikationscirkeln, eWOM, E-S-QUAL, 

kundens förväntningars dynamik och stegen för kunddeltagande. Vi har valt att lägga 

dem efter huvudteorin för att skapa en tydligare bild av teorierna var för sig och en 
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bättre struktur för teorikapitlet. För att förklara teoriernas koppling samt skapa en bättre 

förståelse illustrerar vi med följande bild. 

 

 

Figur 3. Den nedre halvan av figuren visar de fem stegen i resköpprocessen och hur de 

fem stegen är indelade i tre kategorier. Vi har delat in processen i tre sammanhängande 

kategorier för att förklara när vi anser att kunder och företag interagerar mest med 

varandra genom sociala medier och eWOM. Tjänstekvalitet, kommunikationscirkeln 

och eWOM är de teorier som är konstant i alla tre kategorierna. Den övre halvan av 

bilden visar i vilka skeden de övriga teorierna kopplas samman med resköpprocessen i 

de valda kategorierna. Kategori ett är före avresan, innan resan är bokad och 

innefattar första och andra stadiet i processen. Detta steg innefattar även 

förväntningars dynamik då kunden med hjälp av eWOM och den förväntade och 

upplevda tjänstekvaliteten i interaktionen mellan kund och företag skapar förväntningar 

på tjänsten. Kategori två är när resan är köpt men före avresa och under resan och 

innefattar tredje och fjärde stadiet. Här är E-S-QUAL central då hemsidans kvalitet 

påverkar kundens upplevda kvalitet, eWOM har betydelse även här då kunden letar och 

söker information om resmålet. Kategori tre är vid hemkomst av resan och innefattar 

det femte stadiet. Här kopplas stegen för kunddeltagande in då kunden kan känna 

engagemang beroende på upplevd tjänstekvalitet och då sprida eWOM. Pilarna 

indikerar på att resköpprocessen börjar om efter det sista steget.  
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Vi upptäckte att det var relativt enkelt att hitta information om de flesta av våra valda 

teorier då det finns en mängd skrivna böcker och artiklar inom ämnet. Den teori vi fann 

svårdefinierad var resköpprocessen, då teorin är en omarbetad teori. Det finns en mängd 

data om den grundläggande teorin köpbeslutprocessen, men inte alls lika omfattande 

studier om resköpprocessen. Resköpprocessen utgår från en bok men kompletterar även 

med data från vetenskapliga artiklar. En annan intressant upptäckt vi gjorde var att då vi 

valt eWOM som ett centralt begrepp var att det först var svårt att hitta omfattande 

information om begreppet. Det berodde på att det finns en mängd olika namn på samma 

begrepp, men vi har valt att i alla sammanhang kalla det eWOM. 
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4 Empiri och teoretisk analys 

Vi har i analysen valt att utgå från tre kategorier där vi grupperat vår inhämtade data. 

Utgångspunkt har varit i vilka stadier av resköpprocessen resenären använder sociala 

medier och eWOM och när och hur företag kan interagera med kunden online. Kategori 

ett är före avresan, innan resan är bokad. Kategori två är när resan är köpt men före 

avresa och under resan. Kategori tre är vid hemkomst från resan. För att förtydliga hur 

vi kopplat kategorierna till de fem stadierna i resköpprocessen samt resterande teorier 

har vi illustrerat med en figur i ovanstående stycke, kapitlet börjar med en inledning 

före kategorierna. 

 

4.1 Inledning 

4.1.1 Från traditionell resebyrå till aktör online 

Krister Bergström berättar att det som påverkat både Resia som företag men även hela 

reseindustrin är ett förändrat köpbeteende. Om kundresan ses som en modell så har 

kunden gått från köpprocess till lojalitetsprocess. Bergström anser att förändringen som 

har skett är en förflyttning där kunden förr klassiskt tog kontakt med en resebyrå, 

kunden hade då ett visst behov av att göra en egen undersökning, via katalog eller en 

säljare i en resebutik. Idag gör 90 % av Resias resenärer egen research på Internet. En 

del har koll på vart de vill åka vilket gör att de i större utsträckning bokar själva online. 

Det är ett exempel på den största förändringen som skett, researchprocessen, från 

kataloghantering till att googla på nätet, enligt Bergström. Potentiella kunder gör enligt 

Gitelson & Kerstetter (1995) en reserach innan de tar kontakt med reseföretagen, de 

tittar på annonser och pratar med andra mer erfarna resenärer. Claes Pellvik förklarar att 

Ving nu kan ha en mer personlig kontakt med sina kunder än när de skickade ut 

kataloger till dem och uppmuntrade kunderna att själva ta kontakt med en resebutik. 

Pellvik hävdar att Ving numera har en mer personifierad och relevant 

kundkommunikation som baseras på kundens egen historik och livssituation, vilka resor 

kunden gjort tidigare, dennes ekonomi och intressen med mera. Detta förstärks av 

Matheson & Wall (2006) som menar att kunden utvärderar informationen de samlar in 

utifrån faktorer som tid, pengar och förväntningar.  

 

Monika Lykvist på Äventyrsresor lyfter fram att den växande digitaliseringen har gett 

nya möjligheter att marknadsföra sina produkter och nå ut med sitt budskap och 
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varumärke. Detta förstärks av Kerstin Swanvall på Äventyrsresor som anser att den 

största förändringen som skett är att man nu kan boka det mesta online. Utvecklingen av 

Internet har enligt Litvin et al. (2008) skapat nya plattformar för kommunikation. 

Swanvall menar att det numera går att boka hela arrangemang online med utländska 

arrangörer. Det går idag att plocka ihop egna paket med flyg, hotell och safari på egen 

hand. Karin Lagerlöf från Kalmar Öland Airport understryker att resan numera börjar 

hemifrån. Redan där kan resenären se alla alternativen online vilket gör att denne 

därefter ställer högre krav på hela processen. Kotler et al. (2013) däremot anser att 

köpbeslutprocessen egentligen startar långt före det första steget när kunden samlar in 

information. Vilket även gäller köpbeslutprocessen hos en turist (Mathieson & Wall, 

2006).  

 

Lykvist påpekar också att små specialiserade researrangörer med begränsade resurser att 

investera i marknadsföring tidigare hade svårt att bygga kännedom och etablera sig. Det 

innebar stora kostnader att producera och trycka resekataloger och att köpa annonser i 

traditionell media som dagstidningar och magasin. Nu finns det enligt Lykvist andra 

möjligheter att nå ut till mycket mindre initiala kostnader. En nystartad researrangör kan 

bygga en webbplats i något av de gratisverktygen som erbjuds för webbpublicering och 

sedan jobba med att försöka nå ut via sociala rekommendationer på Facebook och 

Instagram. Här har den växande digitaliseringen bidragit till ökad konkurrens för redan 

etablerade researrangörer, enligt Lykvist. Lykvist accentuerar att via digitala utskick 

finns också möjlighet att kostnadseffektivt nå ut med information och reklam till många 

samtidigt. Om man lyckas få kunderna att dela med sig av de digitala utskicken i sociala 

medier så får man snabbt en stor spridning. Lykvist poängterar även att de uppmuntrar 

sina kunder att följa dem via Facebook och Instagram. Detta kan sammankopplas med 

Litvin et al. (2008) som anser att information i form av eWOM numera lättare kan 

spridas. Vilket enligt författarna innebär att informationen kan användas av företag för 

att locka till sig andra potentiella kunder, eller från kund till kund (C2C) med Internets 

hjälp. Pelle Svensson på Ticket anser att då en så hög procent av konsumenterna gör en 

research online före sitt köp måste aktörer se till att synas där kunden finns.  

 

Swanvall poängterar att teknikanvändandet har förenklat många processer för aktörer 

inom branschen. 
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”Om man jämför med för ett antal år sedan så bokar kunden in sig, betalar och får 

detaljerad information via hemsidorna” (Kerstin Swanvall, 2015-04-20). 

 

Swanvall återger att då kunden själv fyller i sina personuppgifter i ett digitalt formulär 

tar denne själv ansvar för att uppgifterna blir korrekta vilket sparar mycket tid för 

personalen på Äventyrsresor. Parasuraman et al. (2005) tydliggör att det är viktigt att 

kunna skydda konsumentens personliga information och att företaget innehar möjlighet 

att ge kunden trygghet i form av krypterad anslutning. Detta är en del av kundens 

upplevda kvalitet och en del i den totalt upplevda kvalitén (Grönroos, 2002). 

 

Lykvist berättar att rörande administration, innebär den växande digitaliseringen att 

många researrangörer har kunnat bli mer effektiva internt. Det finns mycket tid att spara 

genom att integrera olika backoffice system, till exempel så att kunders betalningar 

automatiskt registreras i bakomliggande system. Lykvist menar att de flesta 

researrangörer inte längre behöver butiksläge på sina kontor, då mycket kundkontakt 

sker digitalt. Hon förtydligar att kataloger många gånger har ersatts av hemsidor, som är 

mycket enklare att hålla uppdaterade. Vilket kan ifrågasättas då Parasuraman et al. 

(2005) anser att det är av vikt att företag kan vara kontaktbara via flera kanaler och ha 

fysiska representanter för att kunden ska känna sig trygg. Vidare anser Grönroos (2002) 

att det är den totala kommunikationen som är mest betydelsefull. Att helheten är 

viktigast och att därför alla delar måste tas i beaktning för att hela budskapet ska 

matcha. 

 

4.2 Kategori 1: Före bokad resa 

4.2.1 Tillgång till mer information 

Bergström berättar att en förändringsprocess som skett är att då kunderna är så 

informerade numera måste också alla aktörer vara det. Även Christina Hagerth von 

Wendel på Resia håller med om att kunden är mer påläst än de var tidigare, att de gör 

mer förarbete hemma vilket är den stora skillnaden. Detta kan kopplas till Gretzel & 

Yoo (2008) som anser att kunder läser om andra kunders erfarenheter online som de 

delat med sig av vilket har stor inverkan på turistens slutliga köpbeslut. Tinna Berg från 

BIG Travel instämmer med att kunden numera är mer informerad och lägger till att det 

kräver mer av aktörerna inom resebranschens personal som behöver vara kompetenta. 

Bergström betonar att reseindustrin är väldigt bra på att sälja nytt hela tiden. Branschen 
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har gått från ett produktfokus till ett kundfokus, vilket är en väldigt stor del i 

förändringsprocessen i reseindustrin. Bergström menar att det idag blir viktigare att 

behålla de kunder företaget har och sälja flera resor till samma kund då marginalerna är 

så låga. 

 

Swanvall framhåller att det nu är enkelt för kunden att gå in på exempelvis TripAdvisor 

och se referenser i form av eWOM på olika hotell och arrangörer. Enligt Chang & Wu 

(2015) och Filieri (2015) har forskningen visat att eWOM har stor inverkan på 

köpbeslutet, speciellt negativ eWOM, vilket gör det till en central aspekt för företag att 

hantera. Detta kan kopplas till Grönroos (2008) som förtydligar att kundens 

förväntningar formas av andra kunders upplevelser som de delat med sig av online. Att 

informationen är så lättillgänglig kräver mer av arrangören och Swanvall anser att man 

som aktör ständigt måste ligga steget före kunden. Det är enligt Swanvall ett alternativ, 

annars tycker hon att företag inom resebranschen måste nischa sig och arrangera resor 

som inte går att göra på egen hand. Berg förklarar att det märks väldigt tydligt på BIG 

Travels hemsida hur företaget vill nischa sig, med flyg och hotellpaket men även med 

kryssningar, vilket även lyfts fram via de leverantörer de marknadsför sig med.  

 

Även Lykvist på Äventyrsresor håller med om att kunderna numera lättare kan jämföra 

olika alternativ i och med Internet. Det här kan förtydligas med Chaffey & Ellis-

Chadwick (2012) som framhäver fördelarna av en aktiv hantering av kunders positiva 

eWOM genom olika kanaler som Facebook, YouTube eller olika forum som en viktig 

del i företags marknadskommunikation då det stärker företagets trovärdighet då 

åsikterna kommer från verkliga personer. Både Lykvist och Swanvall anser att 

Äventyrsresor har unika produkter och Lykvist menar att om företaget väljs bort till 

förmån för konkurrenter så måste de bli tydliga i att framhäva produkternas unika 

fördelar. 

 

Svensson påpekar att om kunden börjar med en sökning på Google måste Ticket synas 

redan där. Budskapet man sänder ut måste sedan hålla hela vägen, från Google till att 

resenären faktiskt kommer hem från resan. En annan viktigt del enligt Svensson är vad 

företaget som varumärke lovar. Ticket som varumärke erbjuder ett servicelöfte, att 

finnas tillgänglig de tider de lovar, att vara kompetenta inom de områden de säljer resor, 

vilket också måste fungera. Tickets personal måste enligt Svensson kunna möta 
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kunderna och leva upp till kvalitetsnivån och ha rätt kompetens för att allt ska hänga 

ihop och kunden ska få upplevelsen den börjar förvänta sig redan vid en sökning på 

Google. Detta är enligt Grönroos (2008) speciellt betydelsefullt i sanningens ögonblick, 

att kunden i interaktionsstadiet mellan kund och företag tar del av företagets budskap 

om deras tjänster.  

 

Swanvall uppmärksammar att Äventyrsresor på sin hemsida använder sig av ett par 

filmer i resepresentationerna för att framhäva varje resas USP (Unique Selling 

Proposition), så att kunden med lätthet kan se vad som är unikt med resan de läser om. 

Detta stämmer överens med Schumann et al. (2014) som anser att webbsidor bör 

innehålla bland annat videos för att få kunden så engagerad som möjligt och på så vis 

öka möjligheterna för interaktion. Lykvist förklarar att Äventyrsresor alltid försöker 

framhäva sina unika fördelar, vilket är lättare med bilder. Bildmaterial är enligt Lykvist 

lättare att framhäva digitalt där det finns så fina möjligheter att presentera bilder. 

Swanvall berättar att Äventyrsresor har sitt resemagasin där de själva, deras reseledare 

och även resenärerna skriver i artikelform och där Äventyrsresor försöker lyfta fram det 

som är unikt med dem och deras resor. Lykvist förtydligar att Äventyrsresor är mycket 

noga med i vilket sammanhang de syns i skrift, det är viktigt att presentera resornas 

innehåll på rätt sätt. 

 

Ving arbetar enligt Pellvik med att hänvisa all trafik till Ving.se, då det är den mest 

naturliga platsen för kunden och all information finns presenterad i detalj där. På 

hemsidan finns också möjligheter till inspiration menar Pellvik. Inspiration från både 

företaget själva men även andra resenärer som ger bra och initierade tips i form av 

eWOM. Ving har även bloggare från sin personal som skriver och delger resmål och 

tips. Ving vill att så mycket som möjligt sker på hemsidan, framförallt bokningarna. 

Pellvik redogör för att det är ett kostnadseffektivt sätt för företaget. Sidan är öppen 

dygnet runt och kunderna är oftast nöjdare när de handlat online. Parasuraman et al. 

(2005) talar om vikten av en hemsidas förmåga att vara kontaktbar, både online men 

även via andra kanaler som email och telefon. Att Ving främst hänvisar kunderna till 

hemsidan kan både ses som effektivt men även negativt om kunden behöver känna 

trygghet i form av mer personifierad kontakt.   
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4.2.2 Hemsidans innehåll 

Axelsson & Agndal (2012) förklarar betydelsen av att försöka skapa ett intresse för 

tjänsten på företagets hemsida. För att locka kunder att besöka en aktörs hemsida och 

attraheras av dess fördelar bör företag arbeta med innehåll, så kallad ”content 

marketing”. Bergström på Resia anser att för att kundens förväntningar ska ligga på rätt 

nivå är det viktigt att inom ramen för företagets kompetens göra en bra behovsanalys. 

Därefter menar Bergström att det gäller att skapa en bra upplevelse utefter det man 

kommer överens om med kunden. Bergström berättar att när det gäller självbokningen 

på nätet arbetar Resia mycket med innehåll.  

 

”Vi kanske är lite mer Ving- och Fritidsresororienterande. Om man tittar på Ving, där 

de jobbar med drömmar och inspiration i sin kommunikation. Och till exempel Ticket, 

Seat24 och Momondo som är ytterligheter åt andra hållet så jobbar man inte med 

inspiration och drömmar” (Krister Bergström, 2015-04-13). 

 

Bergström anser att Resia ligger någonstans mitt emellan, de försöker beskriva ett 

resmål utan att vara alltför målande och vara mer konkreta. Det här stämmer överens 

med vad Mathieson & Wall (2006) säger att turisten i det första stadiet av 

resköpprocessen resonerar kring, för- och nackdelar om resmålet i fråga, därför är det 

viktigt att presentera innehållet på företags hemsidor mer konkret utan att försköna. 

 

Även Swanvall berättar att Äventyrsresor också arbetar mycket med informationen på 

företagets hemsida. Hon menar att eftersom kunden själv kan leta egen information så är 

det viktigt att Äventyrsresor har rätt information på hemsidan och att de inte broderar ut 

sig för mycket. Detta kan kopplas till vad Ojasalo (2001) åsyftar om underförstådda 

förväntningar. Dessa är något som kunden ser som självklart och kan skapas då 

företaget ger en presentation av sin resa och kan bli problematiska då de sällan uttalas 

utan ses som självklara. Swanvall tycker att det är av stor betydelse att framhäva 

fördelarna med Äventyrsresors resor, men samtidigt inte överdriva så att de riskerar att 

tappa kunden. Informationen på hemsidan är av vikt enligt Gitelson & Kerstetter (1995) 

då kunden före sitt köp lägger tid på att leta detaljer på företags hemsidor för att erhålla 

uppgifter om olika resmål. Vidare accentuerar Swanvall att det gäller att vara kreativ när 

man sätter ihop resan för att försöka få till annorlunda och smarta produkter som är 

svåra för kunden att köpa själva.  



  
 

42 

 

4.2.3 Förväntningar 

Grönroos (2008) anser att förväntningar är en väldigt central del i kundens medverkan 

online. Den förväntade kvalitén på en tjänst är beroende av flera faktorer som 

marknadsförare måste leva upp till för att den totala servicekvalitén ska upplevas som 

god (Grönroos, 2008). Lykvist åsyftar att researrangörer kan ge rätt förväntningar till 

sina kunder genom att ge ärliga och rättvisa resepresentationer och korrekt information 

om vad som ingår i resan. Lykvist förtydligar att detta gäller både för den skriftliga 

texten och även bildmaterialet. Detta stämmer överens med det Holloway (2004) 

hävdar, att det är lätt för företag att måla upp en alltför glamorös bild av en tjänst, och 

att det är en viktig aspekt att ha i åtanke, att vara ärlig. Lykvist förklarar att man som 

researrangör kan kvalitetssäkra sina produkter genom att besöka sina resmål. Då kan 

alla som har kontakt med kunderna innan resan personligen också förmedla rätt 

förväntningar, både i form av kommunikation och även bilder. Ryley & Zanni (2013) 

redogör för att olika intryck och bilder är av stor vikt vid köpbeslutet. Skillnaden mellan 

olika resmål kan enligt författarna vara stor, men att kundens föreställning om 

destinationernas skillnader är vad företag måste påverka. Företag måste förtydliga 

skillnaderna då de annars kan skilja sig från kundens föreställningar. Det finns många 

effektiva sätt att arbeta med kundförväntningar varav Äventyrsresor har anammat flera.  

 

Berg redogör också för att BIG Travel försöker skicka iväg sin personal på företagets 

olika resor så att de känner till detaljer om resorna och kan förtydliga för kunderna vad 

de kan förvänta sig och att förväntningarna ligger på rätt nivå. Berg förklarar att de är 

väldigt noga med att tydliggöra för sina kunder vad olika priser och stjärnor faktiskt 

innebär så att kunden inte missuppfattar innebörden av ett trestjärnigt hotell i Miamis 

kvalitet. Berg anser att det är bättre om kundens förväntningar är lägre och att de blir 

positivt överraskade än motsatsen. Kryssningar exempelvis, menar Berg, har inga 

betygssystem så BIG Travel har skapat ett eget betygssystem så kunden kan se ungefär 

på vilken nivå de olika kryssningsfartygen ligger. Detta kan kopplas samman med vad 

Holloway (2004) syftar till om kunder med för höga förväntningar. Att det kan vara 

svårt för företag att sänka för högt ställda förväntningar då företag oftast förskönar sina 

bilder av en resa. Även Grönroos (2008) håller med om att vaga löften ökar risken för 

orealistiska förväntningar. Både Grönroos (2002) och Normann (2011) menar att det 

kan vara bättre med lägre förväntningar för att på så vis skapa oväntat bra upplevd 
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kvalitet för kunden. Balansgången mellan upplevd och förväntad kvalitet måste därför 

överensstämma för att kunden ska uppleva en, vad Grönroos (2002) kallar, totalt 

upplevd kvalitet. Ett eget betygssystem kan vara ett bra verktyg för att skapa rätt 

förvätningar hos kunden.  

 

En annan aktör som också arbetar med hemsidans information är Kalmar Öland Airport. 

Lagerlöf berättar att för att få kundens förväntningar att ligga på rätt nivå försöker 

Kalmar Öland Airport mer informativt använda sig av sin hemsida. Att delge kunden all 

information om flygplatsens närhet till Kalmar, att de har flyg och charterpaket, 

parkering, vilka destinationer de flyger till och vad kunden kan förvänta sig i form av 

utbud. Fortsättningsvis länkar Kalmar Öland Airport även kunder till respektive 

flygbolag för att kunna förse dem med ytterligare detaljer. Att ha mycket information på 

hemsidan är en fördel enligt Mathieson & Wall (2006) då kunden samlar in så mycket 

detaljer som möjligt före sitt köp för att kunna utvärdera och skapa förväntningar inför 

resan.  

 

Berg berättar att hon tror att kunden påverkas mycket av sina erfarenheter, vilket även 

Hagerth von Wendel poängterar. Detta stämmer överens med att Grönroos (2008) anser 

att kundens förväntningar i stor utsträckning bygger på dennes erfarenheter. Och om 

företagen tar reda på kundens åsikter om dennes förväntningar kan de, som Gretzel & 

Yoo (2008) betonar, skapa produkter på samma nivå som kundens förväntningar. Vilket 

förklaras av Grönroos (2002) som hävdar att om kundens förväntningar ligger på rätt 

nivå så känner sig denne trygg i att göra ett inköp. Kundförväntningar är något alla 

intervjupersoner samt flertalet forskare anser vara av vikt att ha en strategi i för att de 

ska ligga på rätt nivå.  

 

Ving använder en annan metod för att ta reda på kundens förväntningar online, berättar 

Pellvik. De använder en mängd olika verktyg men främst en kundundersökning som alla 

resenärer får ta del av. Den är numera digital och har en svarsfrekvens på 50 %. Pellvik 

menar att undersökningen ger Ving konkreta och bra verktyg för att göra nödvändiga 

förändringar. Den skapar också möjlighet att veta kundens förväntningar, och med rätt 

ställda förväntningar får Ving nöjda kunder, mer återkommande kunder och mindre 

reklamationer vilket kostar både pengar och tar tid i anspråk. Detta kan kopplas till 

Zeithaml et al. (2009) förklaring att då vissa kunders förväntningar är oklara måste 
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tjänsteföretagen lära känna sina kunder. Detta gör de enligt Zeithaml et al. (2009) 

genom att lyssna på dem. Pellvik förtydligar också att A och O för Ving är att skapa så 

rättvisa förväntningar det bara går och där är kundenkäten det viktigaste verktyget. Både 

Pellvik och Bergström trycker på vikten av kundenkäter, vilket även Rufin et al. (2012) 

håller med om, att insamlande av kundåsikter är det bästa sättet att ta reda på kundens 

förväntningar på tjänsten, vilket underlättar att lägga förväntningarna på rätt nivå redan 

från början. Enligt Bergström kan kundens förväntningar vara en utmaning online, då 

Resia i dagsläget inte gör någon behovsanalys fullt ut. Bergström förklarar att Resia för 

tillfället inte har tekniken att ställa flertalet frågor till kunden online utan uttrycker bara 

förfrågan om vart och när kunden önskar resa för att kunna presentera sökresultatet.  

 

4.2.4 Kundens informationsinsamling och hemsidans kvalitet 

Svensson berättar att Ticket arbetar otroligt mycket och kontinuerligt med att optimera 

sin hemsida för att den ska vara så effektiv som möjligt. Hemsidan ska bli så snabb och 

tydlig som det bara går men även ha ett tydligt och enkelt köpflöde. För att få fram 

information om kunden och kunna skapa en mer individualiserad marknadsföring 

informerar Svensson att Ticket försöker mäta flödet på sidan för att kunna följa upp 

resultaten. Då mycket av verksamheten sker online menar Svensson att det går att mäta 

och analysera hur kunder beter sig på olika sidor, så att Ticket utefter resultatet kan 

förbättra och förenkla för kunden att hitta vad de söker. Detta kan kopplas till Chaffey 

& Smith (2013) som anser att när kunden söker information online är det viktigt att som 

aktör ta reda på tajmingen och hur frekvent kundens informationssökande sker för att 

aktören ska kunna skapa “relevans” där man avsiktligt låter information flöda genom 

kundens filter. Pellvik lyfter fram att Ving försöker arbeta mycket med kommunikation 

på ett individbaserat sätt. Ving försöker enligt Pellvik att rekommendera sina kunder 

och lyfta fram hotell och produkter de tror att kunden skulle gilla för att på så sätt ha en 

så hög relevans i kommunikationen som möjligt.  

 

Parasuraman et al. (2005) redogör för att en hemsida ska vara enkel att navigera på och 

att informationen ska vara lättillgänglig för kunden. Lykvist berättar att Äventyrsresor 

konsulterar experter inom användarvänlighet och kombinerar det med företagets långa 

erfarenhet av kontakt med dess olika målgrupper för att få webbplatsen mer 

användarvänlig. Vidare menar Lykvist att de försöker bilda sig en uppfattning om vilka 

behov kunden har. Därför att en hemsida som uppfyller kundens behov upplevs som 
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användarvänlig. Mathieson & Wall (1982) förtydligar att då resande är en personlig 

upplevelse är det kundens personliga behov och önskningar som ska uppfyllas.  

 

För att arbeta med att hålla en hög kvalité på sina resepresentationer belyser Pellvik att 

Ving tar intryck på kommentarer i form av eWOM som skrivs om företaget på dess 

hemsida. De tar också intryck på fritextfälten i företagens digitala frågeformulär där 

kunden själv får tycka till. Ving använder källorna för kundinsikter för att få en 

samstämd bild, hur kunden upplever presentationen av resmålet och om Ving kan och 

behöver förändra något. Detta poängterar även Chaffey & Ellis-Chadwick (2012) som 

en viktig del då introduktionen och tillväxten av digital media har skapat möjligheten att 

inkludera kunders åsikter och konversationer i form av eWOM som en integrerad del i 

marknadskommunikationen.  

 

Bergström anser att Resia är ett av de få bolagen inom reseindustrin som fortfarande 

använder personlig service, de erbjuder personlig kontakt hela vägen, från att kunden 

åker iväg till att de kommer hem. Den möjligheten förtydligar Bergström att de försöker 

förmedla, att de tillhandahåller den servicen. Detta kan kopplas till Grönroos (2002) 

som poängterar att det är i interaktionsstadiet företagets personal och interna system 

spelar roll för att skapa trovärdighet och att visa dess kvalitet.  

 

Svensson berättar att Ticket alltid försöker få hemsidan mer användarvänlig. Det finns 

aldrig en färdig sajt. Detta kan kopplas med vad Park & Gretzel (2007) anser att en 

hemsida ska leverera. En webbplats ska enligt författarna vara användarvänlig och 

lättförståelig och det ska vara enkelt att navigera på sidan. Det pågår enligt Svensson 

ständigt olika tester på webbplatsen, där exempelvis några kunder möts av ett visst 

informationsflöde medan andra kunder möts av ett annat, för att kunna se vad som 

genererar bäst resultat, i form av bokningar. Pellvik berättar att alla kunder har olika 

behov och är i olika faser vilka man som aktör inom resebranschen måste beakta. När 

kunden är i olika steg i resköpprocessen, kan man exempelvis försöka sälja 

extraprodukter till dem i de olika stegen. Och även förse kunden med information 

relaterat till de olika faserna i processen. Pellvik förtydligar att om Ving ska göra stora 

förändringar på hemsidan vill de vara säkra på att göra rätt saker, och då kan Ving 

ibland ta in externa konsulter inom exempelvis användarvänlighet. Bergström berättar 

att Resia arbetar på ett liknande sätt med olika typer av kundanalyser och 
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kartläggningarna för att erhålla information om sin målgrupp. De arbetar utefter 

informationen för att skapa bättre användarvänlighet som stämmer överens med vad 

deras målgrupper letar efter. Eftersom kunders ändamål och inriktning förändras med 

tiden är det enligt Bergström viktigt att Resia kontinuerligt arbetar med att samla in 

data. För att sedan omsätta den till praktisk information i form av bättre 

användarvänlighet på hemsidan. Detta kan kopplas till Rufin et al. (2012) som menar att 

det är av vikt att ta reda på kundens åsikter för att kunna skapa anpassade tjänster.  

 

Swanvall förklarar att Äventyrsresor jobbar med att ta fram en egen bokningssida för 

kunden där de kan logga in och se betalningsstatus och ladda ner digitala resedokument 

med mera. Även Parasuraman et al. (2005) förtydligar relevansen av att köpprocessen 

måste vara smidig och inte krångla, för att underlätta för kunden. Successivt berättar 

Swanvall att företaget vill att kunderna själva ska bli mer aktiva och göra egna inlägg 

under sina resor. 

 

Lagerlöf delger att Kalmar Öland Airport vill skapa ett lojalitetsforum där de resenärer 

som reser kontinuerligt ska kunna boka och betala för exempelvis parkering i förväg för 

att göra processen kortare och effektivare på flygplatsen. Lagerlöf anser att eftersom 

Kalmar Öland Airport ligger så pass nära och är så pass litet skulle processen kunna 

kortas ner och bli så effektiv som möjligt, med hjälp av teknik och online-bokningar. 

Detta stämmer överens med Chaffey & Smiths (2013) åsikter där de förtydligar vikten 

av att kunna betala för resan, köpa tilläggstjänster och välja andra valmöjligheter via 

hemsidan. Vidare släppte Kalmar Öland Airport för cirka ett år sedan en ny sida där de 

erbjuder information från Arrival Guide, vilken de själva köper in. De erbjuder även 

mycket destinationsinformation, som en extratjänst. Hon berättar att det alltid ska finnas 

uppdaterad och relevant information på hemsidan, även om Lagerlöf menar att hon 

alltid känner att de ligger efter med uppdateringar. De får ständigt nya arrangörer och 

destinationer och det är enligt Lagerlöf svårt att hänga med i utvecklingen. Samtidigt 

ska sidan nu översättas till både engelska och tyska för att kunna erbjuda inresande 

kunder information.  

 

Pellvik tydliggör att Ving alltid hänvisar kunden till hemsidan då det enligt honom är 

den naturliga platsen för att göra en bokning. Normann (2011) som talar om sanningens 

ögonblick i interaktionsstadiet mellan kund och företag. Då har leverantören chans att 
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visa tjänstens kvalitet. Det kan alltså av betydelse att kunden kan kontakta företaget om 

denne vill då sanningens ögonblick är av vikt för att visa företagets tjänstekvalitet. 

Vidare menar Pellvik att det också handlar om att hela tiden utveckla Vings 

webbplattform så att den ständigt förbättras och blir mer användarvänlig. Det innebär 

enligt Pellvik att Ving försöker ta bort hinder och saker som skaver och skapar irritation 

och frustration för kunden i köpprocessen. Webbplatsen bör i Pellviks mening vara 

maximalt anpassad för kundens behov. Detta överensstämmer med både Parasuraman et 

al. (2005) och Park & Gretzel (2007) som anser att anpassning utefter kundens behov är 

av stor vikt för en hemsida. Pellvik förklarar att Ving även har två olika applikationer 

och en mobilanpassad hemsida. Den ena är en bokningsapplikation, den andra är en 

applikation för dig som redan har en resa bokad, där Ving samlar viktig relevant 

information om kundens resa, exempelvis resehandlingarna. Där finns även information 

om vad kunden kan göra på plats, utflykter att boka, valutaväxling, med mera. Om 

kunden dessutom bor på något av Vings egna hotell förtydligar Pellvik att det finns 

ännu mer information att ta del av, som exempelvis utbud av aktiviteter, öppettider, 

boka massage eller att chatta och ställa frågor till receptionen. 

 

4.2.5 Online och offline bokningar 

Bergström berättar att på Resia sker fortfarande de flesta bokningarna via resebyråerna, 

där ett behov av kompetent fysisk personal finns. Dock menar Bergström att Resia inte 

försöker att separera kunderna och kalla dem online och offlinekunder utan de bara är 

kunder. Bergström berättar att Resia har 50 resebyråer och flera olika sajter och det 

finns valmöjligheter för kunden att kontakta företaget utefter deras personliga önskemål.  

 

”Vårt samhälle bygger idag på att de flesta vill ha frihet att göra det de själva känner 

för och då vill vi inte styra in kunder på ett speciellt ställe utan vi kommunicerar det 

totala erbjudandet istället” (Krister Bergström, 2015-04-13). 

 

Bergströms resonemang stämmer överens med vad Parasuraman et al. (2005) anser om 

ett företags förmåga att vara kontaktbar. Att ett företag bör kunna kontaktas inte bara 

genom att göra en bokning online utan även per email, telefon eller via personliga 

möten om så önskas, vilket skapar en trygghet för kunden. Även om det finns möjlighet 

att boka resor online på ett smidigt och lätt sätt via BIG Travels hemsidor så belyser 

även Berg att många kunder trots allt tar personlig kontakt med den fysiska resebyrån 
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för att det fortfarande känns säkrare, det ger mer av en trygghet. Swanvall berättar att 

vissa av Äventyrsresors kunder kanske inte har de tekniska färdigheter som behövs för 

att utföra hela köpprocessen online, vilket stämmer överens med vad Parasuraman et al. 

(2005) förklarar om kunder och dess olika tekniska färdigheter. Författarna menar att 

det är viktigt att webbplatser erbjuder flera kommunikationskanaler för kunden att 

kontakta företaget genom. 

 

Alla de intervjuade talade om vikten av en responsiv och uppdaterad hemsida vilket de 

flesta hade. Både Svensson, Pellvik och Bergström anser att det är av vikt att optimera 

sina respektive företags hemsidor vilket förstärks av Parasuraman et al. (2005). 

Författarna förklarar att företag bör försöka utveckla sina hemsidor så att de är effektiva, 

snabba och framförallt att webbplatserna uppfyller de löften och förväntningar de 

skapar. 

 

4.2.6 Sammanfattning kategori 1 

Flera av företagen anser att det är med informationen på hemsidan de kan interagera 

mest med kunderna före de bokar resan. Då kunderna är så informerade är det viktigt att 

även företagen är det. Swanvall betonade enkelheten med att hitta information på 

jämförelsesajter vilket gör det centralt för företagen att ge en korrekt bild av resan för 

att skapa rätt förväntningar för kunden. De är alltså av vikt för företag, vilket samtliga 

representanter nämnt, att ge korrekta beskrivningar samtidigt som de ska vara 

inspirerande på olika sätt. Äventyrsresor arbetar med inspirationsfilmer och Ving med 

bloggmaterial från sin personal och andra resenärer. Berg och Swanvall skickar sin 

personal på resorna de säljer för att kunna ge korrekta och trovärdiga bilder av resorna. 

Trovärdighet och en bra servicekvalitet verkar vara det mest återkommande receptet på 

att skapa rätt förväntningar för kunderna. Att förväntningarna inte blev för höga var 

centralt för flera av företagen. Bergström och Pellvik förordade att samla information 

om kundernas aktiviteter online för att kunna koppla ihop dem med resor relevanta för 

dem. Slutligen poängterade samtliga av de intervjuade att hemsidan måste vara 

uppdaterad, lättnavigerad och innehålla relevant information. 

 

4.3 Kategori 2: bokad resa men före avresa och under resan 

Bergström tydliggör att teknikanvändandet har förändrat branschen. Resia kan nu 

kommunicera med kunden genom flera typer av instrument, både på webben och via 
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resebyrån där kommunikation kan ske antingen via fysisk kontakt eller via telefon. 

Parasuraman et al. (2005) framhäver syftet av att kunden ska kunna kontakta företaget 

utöver webben för att skapa trygghet. Webben används enligt Bergström både per email, 

för att göra en bokning men även i en motsatt process med hjälp av så kallad re-

targeting som betyder att företaget försöker driva trafik tillbaka till hemsidorna. Det kan 

ske utifrån att Resia har information om kunden och vet vad denne i grund och botten 

intresseras av, baserat på tidigare sökningar och aktiviteter relaterat till vad de faktiskt 

bokar. Då kan företaget koppla kunden med relevanta erbjudanden.  

 

Resia arbetar även aktivt med sociala medier, både på central nivå och på lokal nivå. 

Detta sker i allt större utsträckning via Facebook, Instagram och LinkedIn. Bergström 

poängterar meningen med att skapa ett engagemang mellan Resia och dess kunder och 

att driva sociala medier inom reseindustrin bygger på att du ska få kunden engagerad i 

ditt varumärke. Bergström förtydligar att det kan handla om allt från att dela bilder från 

semestern till att dela bokningen med andra kunder, att kunden får sitt bekräftelsebehov 

tillfredsställt. Bergström redogör för möjligheten att engagera kunder genom olika 

tävlingar där man skapar någon form av ranking och kan bli betraktad som exempelvis 

“bästa bloggaren”. Vidare förklarar Bergström att hela Resias sociala mediestrategi 

medvetet arbetar med att öka kundens medverkan online. Bergström förtydligar att de 

försöker få kunden så engagerad som möjligt för att interagera mer. Exempelvis så 

försöker Resia få så många kunder som möjligt att gilla olika saker på Facebook. 

Ovanstående stämmer helt överens med Chaffey & Smiths (2013) åsikter om betydelsen 

och makten av sociala medier har fått i dagens samhälle och att företag måste ta vara på 

sociala plattformar.  

 

Swanvall lyfter fram att Äventyrsresor jobbar med att förse kunden med så mycket 

information som möjligt efter bokningen. De skickar ut deltagarinformation som 

beskriver transporter, boende och annat så att kunden skapar rätt förväntningar. 

Äventyrsresor har även detaljerade beskrivningar av boende, båtar med mera på sin 

hemsida. För att få kunden att interagera även när de bokat sin resa förklarar Bergström 

att Resia har olika flöden. Först försöker de få kunden att dela med sig av sin bokning 

och berätta för andra att de bokat en resa på Facebook och på så sätt generera positivt 

eWOM. Chaffey & Smith (2013) och Gretzel & Yoo (2008) förtydligar vikten av att 

möjliggöra för kunden att kunna dela sajten på sociala medier eller bloggar. Därefter har 
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Resia olika Facebook-sidor som exempelvis “Vi älskar London”, “Vi älskar Rom” och 

så vidare där Resia vill få in kunden i olika ‘communities’, det vill säga grupper online. 

Bergström beskriver att företaget har olika bloggar, där man både kan dela med sig av 

information samt delge sin egen upplevelse vilket bidrar till att Resia kan skapa en mer 

individualiserad marknadsföring. Bergström berättar också att från företagets sida så 

skickar de efter kundens bokning ut mail med olika så kallade triggers, vilken 

Bergström kallar händelsestyrd information, som innehåller olika typer av budskap. Det 

kan vara allt från ett första meddelande med “kul att du ska resa med oss” till att 

närmare avresedatum skicka mer specifik information kopplat till resmålet. 

 

Berg på BIG Travel berättar att de använder sig av delbetalning för att påverka 

köpprocessen. Delbetalning ligger i linje med vad Chaffey & Smith (2013) framhåller 

kan vara smart att erbjuda tveksamma kunder. Utöver det rekommenderar författarna 

även att det kan vara bra att erbjuda kunderna möjlighet att betala via hemsidan och att 

kunna ringa företaget om något krånglar. Berg förklarar att kunden kanske har en bra 

lön men inte pengar sparade på hög, då är delbetalning ett bra alternativ för att påverka 

kundens köpprocess. Dock vet enligt Berg de flesta kunder som går in på hemsidan 

redan vad de vill ha. De har redan gjort och gått igenom behovsanalysen själva och 

kommit fram till ett köpbeslut. Det är enligt Berg den största skillnaden mellan kunder 

som bokar online och de som kommer in i butiken. De som kommer in vill ha hjälp att 

bestämma sig, medan dem online redan gjort det och då är köpprocessen väldigt kort. 

 

Hagerth von Wendel berättar att för att påverka kundens köpprocess har Resia Kalmar 

olika tillval, exempelvis hyrbil, försäkring med mera. De olika tillvalen är något som 

ligger i bokningsflödet där Resia försöker ha en öppen dialog med kunden när de bokar, 

förklarar Hagerth von Wendel. Kunderna kan även chatta med Resia och ställa frågor 

medan de bokar. Detta skulle kunna kopplas till Normann (2011) som talar om 

sanningens ögonblick vilket sker i interaktionsstadiet mellan kund och företag. Då har 

leverantören chans att visa tjänstens kvalitet. Hagerth von Wendel förtydligar att det 

kommer väldigt många frågor från nätkunderna då allt inte är solklart. Resias strategi 

ligger i linje med Chaffey & Smiths (2013) uttalanden om att det är bra att vara 

kontaktbara via telefon från hemsidan och att det även är smart av företag att erbjuda 

tilläggstjänster och tillval för kunden. Bergström fortsätter att tala om hur Resia arbetar 

med att skapa så kallade triggers, exempelvis att en specifik kund får ett nyhetsbrev som 
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är baserat på insamlad statistiska data. Informationen i nyhetsbreven baseras alltså på 

vad som är trendigt och vad som bokas mest.  

 

Utöver det arbetar Resia också med att följa upp olika kunders beteenden på sajten fast 

på en mer individanpassad nivå. Bergström förklarar att Resia arbetar med att utveckla 

ett nytt system som per automatik ska samla in information om kunden för att sedan 

med hjälp av informationen kunna styra in kunden på det som den historiskt sett borde 

vara intresserad av. Idag arbetar Resia inte på det här sättet men de utför fortfarande 

olika typer av analyser på vad deras kunder söker efter och deras beteendemönster, fast 

på ett mer manuellt sätt. Chaffey & Smith (2013) lyfter fram vikten av att för företag 

följa upp kunders historik för att kunna förse dem med information som kan intressera 

de.  

 

Svensson förklarar att en grundförutsättning för kundens köpprocess är att allt som 

utlovas på exempelvis en prisjämförelsesajt hela vägen genom processen måste vara 

detsamma för att kundens förväntningar ska gå ihop. Vare sig det är ett billigt pris eller 

ett visst datum så måste den utlovade produkten följa med hela vägen. Och eftersom 

varje kund kostar pengar försöker Ticket följa med i hela köpprocessen och erbjuda 

kunden tilläggsprodukter för att sälja både resan och tillägg. Detta kan kopplas med att 

Parasuraman et al. (2005) anser att det totala värdet av vad kunden får ut av att använda 

ett företags hemsida och tjänst måste vara tydligt hela vägen i processen. Även 

Swanvall trycker på att köpprocessen sker i olika steg. Först brukar kunden skicka en 

förfrågan per mail. Därefter kontaktar Äventyrsresor dem för att ställa följdfrågor så att 

kunden köper rätt resa. Sedan uppmuntrar de kunden att fylla i alla formulär och betala 

online, vilket gör processen smidigare.  

 

Lykvist förklarar att Äventyrsresor har ett automatiskt system för att hålla kontakten 

med kunderna via digitala nyhetsbrev före, under och efter köpprocessen. Lykvist 

berättar att genom att använda information om vad kunden är intresserad av för typ av 

reseupplevelser anpassas utskicken så att de hela tiden är relevanta för kunderna. 

Lykvist förtydligar att utskicken är utformade på ett sofistikerat sätt så att kunden ska 

påminnas om Äventyrsresors unika fördelar. I utskicken trycker Lykvist på att företaget 

uppmuntrar kunderna att följa dem i sociala medier, för att skapa ytterligare chanser att 

påminna kunderna om att företaget finns. Lykvist menar att Äventyrsresor via sociala 
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medier även försöker lyfta fram att de är kompetenta i det de gör och att företagets 

intressen för djur och natur sammanfaller med deras. Detta överensstämmer med vad 

Chaffey & Smith (2013) anser om att företag kan växa igenom att strukturerat 

interagera med sina kunder med hjälp av sociala medier. Å andra sidan så påpekar 

Nielsen (2007) att det är en väldigt liten del av kunderna som faktiskt väljer att 

interagera med företaget fullt ut.  

 

Bergström tydliggör även att Resias nästa steg kommer bli ett försök att hålla kontakt 

med kunden även under själva resan. Det är en möjlighet som finns idag, att vara nära 

kunden 24 timmar om dygnet och göra kunden till en del av verksamheten. Bergström 

förtydligar att Resia försöker arbeta med kontakten med kunden och att på så sätt få in 

kunden i Resias lojalitetsfälla och driva engagemangskapet och göra kunderna till 

Resias ambassadörer. Detta kan kopplas till Chaffey & Smith (2013), som menar att 

genom att ta vara på kundens medverkan fullt ut kan företag göra dem till medaktörer. 

Då kan företaget få ovärderlig information från kunderna vilket både ökar möjligheten 

för att förbättra tjänsten och att kunden konsumerar ännu mer av företaget.  

 

4.3.1 Olika kanaler 

Företag kan använda olika kanaler för att interagera med kunder. Men det är som 

Grönroos (2002) förtydligar företagens totalkommunikation som är mest betydelsefull. 

Han menar att alla de olika kommunikationskanalernas budskap måste matcha varandra 

och kunna interageras på ett bra sätt för att skapa en bra helhetsmarknadsföring. Hagerth 

von Wendel anser att teknikanvändandet har gjort att Resia får in kunder från fler 

kanaler idag än tidigare. Idag får Resia kunder både via sina nätsajter men även via 

kampanjer på Facebook och har även större möjlighet att interagera med kunden på fler 

sätt, vilket skapat möjlighet att nå fler målgrupper än tidigare och samtidigt skapa 

positivt eWOM. eWOM som kommunikationsmedel innehar enligt Chang & Wu (2015) 

och Filieri (2015) en oöverträffad möjlighet och hastighet att sprida information.  

 

Även Pellvik hävdar att det utökade användandet av teknik har skapat en ny kanal för 

dem och har lett till att Ving nu kan ha en tätare dialog med sina kunder och komma 

dem närmare än tidigare. Med dagens teknik kan Ving fråga och ta reda på sina kunders 

åsikter både snabbare, effektivare och med en mycket större räckvidd än förut. Detta 

förstärks av ACNielson (2007) som tydliggör att eWOM har visat sig uppfattas lika 
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trovärdig som företagens egen information på deras hemsidor och är därför av vikt att ta 

reda på. Det är enligt Grönroos (2002) samspelet mellan företaget och kunden som 

måste stämma överens för att kunden ska få rätt förväntningar. Lykvist anser att genom 

att hålla en öppen och personlig dialog med Äventyrsresors kunder kan de uppmuntra 

dem att höra av sig. Vilket naturligt förser dem med mycket information både före resan 

och om företagets andra resor.  

 

Hagerth von Wendel från Resia i Kalmar förklarar att de arbetar mycket med sin 

Facebook-sida och att interaktionen med kunder online sker främst via bloggen. 

Chaffey & Smith (2013) poängterar värdet av att interagera med sina kunder för att 

kunna ta vara på deras åsikter, vilket inte kräver några större resurser men kan gynna 

företaget ekonomiskt då de får inputs kostnadsfritt. Hagerth von Wendel tror att det kan 

vara svårt för en webbsida att tilltala alla åldrar och användarbeteenden, och därför har 

Resia olika sajter som vänder sig till olika typer av kunder. Exempelvis Resfeber, 

Resia.se, Resias resebutiker eller så kommer de till Resia via olika sökmotorer. De olika 

sidorna förser kunden med olika typ av information, både om bokning och före avresa.  

 

Lykvist förklarar att då resebranschen är så förändringsbenägen är det svårt att ha en 

fast strategi för att möta kundens medverkan online. Den digitala världen ändrar sig hela 

tiden så det gäller att som aktör anpassa sig. Äventyrsresor har strategier menar Lykvist, 

men det är strategier de bygger upp själva då företaget är så pass litet. Men Lykvist 

förtydligar att kunder numera kan höra av sig via fler kanaler och researrangörer blir 

mer lättillgängliga för att svara på frågor inför köp och resa. Frågor och kommentarer 

som ställs i sociala medier kan läsas av många personer samtidigt, och där kan också 

researrangörerna kommunicera med sina kunder. Lykvist antyder att här finns också 

möjlighet för kunder att dela med sig av egna bilder från resor. Detta kan kopplas 

samman med vad Litvin et al. (2008) anser om eWOM, att konsumenter idag lättare kan 

sprida både information och åsikter via sociala medier. 

 

Berg på BIG Travel berättar att när de själva är ute och reser, vilket de nästan alltid är, 

så delar de bilder och kommentarer. Då förklarar Berg att det ofta är kunder som 

kommenterar inläggen och påpekar att det kanske är fint, tipsar om en viss restaurang 

eller berättar att de ska åka dit, vilket i sig skapar förväntningar och engagemang för 

andra kunder. Litvin et al. (2008) menar att det med sociala mediers hjälp är lättare för 
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både konsumenter och leverantörer att sprida och dela information. Vidare använder 

BIG Travel Kalmar sin egen Facebook-sida där de enligt Berg har 850 följare, och den 

är bara två år gammal. BIG Travel lottar ut väskor när de nått ett visst antal följare, och 

när de går ut med informationen brukar det leda till ungefär 50 nya följare varje gång. 

Det kan alltså ses som ett effektivt sätt att nå ut till fler personer och få kunder att dela 

inlägg.  

 

4.3.2 Sammanfattning kategori 2 

Alla företagsrepresentanter poängterade vikten av att interagera med kunderna via 

sociala medier. Bergström talade om vikten av att skapa engagemang mellan kund och 

företag. Genom exempelvis olika tävlingar eller uppmuntra kunden att gilla inlägg på 

Facebook och Instagram för att öka kundens medverkan online. Bergström förklarade 

att Resia även försöker få kunden att dela sin bokning på exempelvis Facebook för att 

generera positiv eWOM. Swanvall anser att det är av vikt att förse kunden med så 

mycket information som möjligt efter bokningen, både i informations- och 

inspirationssyfte. Detta för att kunden ska ha rätt förväntningar före resan. Även 

Bergström vidhöll vikten av att hålla kontakt med kunden efter bokningen via så kallade 

”triggers” med olika typer av budskap. Berg poängterade att delbetalningar kunde vara 

en bra metod för att påverka kundens köpprocess. Flera aktörer påpekade även att 

tilläggstjänster är en bra metod för att både sälja mer till kunden och att kunna ha en 

dialog med kunden. Flera av representanterna nämnde att det är av vikt att vara 

kontaktbar via flera olika kanaler, mail, chatt, telefon eller personligen om kunden 

behöver stöd i bokningsprocessen. Att vara kontaktbar skapar även en trygghet för 

kunden. Både Bergström och Swanvall talade även om att i framtiden möjliggöra för 

kunden att både kunna kontakta företaget men även inspirera i form av bloggande under 

själva resan. För att kundens helhetsupplevelse ska bli så bra som möjligt och för att de 

ska kunna inspirera andra även under resan.  

 

4.4 Kategori 3: vid hemkomst av resan 

4.4.1 Upplevelsens utvärdering, kritik, kompensation och eWOM 

När resenären kommit hem från sin resa börjar enligt Chaffey & Smith (2013) den 

verkliga marknadsföringen, där resenären kan delge sina åsikter, komma med input eller 

möjliggöra nya idéer. Swanvall förklarar att företaget uppmuntrar kunder att via 

Äventyrsresors nyhetsbrev skriva en rad eller två i företagets eget magasin eller på deras 
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hemsida för att delge sin upplevelse. De har även Facebook och Instagram där kunden 

kan kommentera Äventyrsresors inlägg och även göra egna inlägg. Kunderna kan också 

följa de grupper som är ute och reser via färdledarna som lägger upp bilder och 

kommentarer via sociala medier. Lykvist tydliggör att Äventyrsresor i sin 

kommunikation med kunderna uppmuntrar dem att dela med sig av bilder på sociala 

medier. Chaffey & Smith (2013) poängterar vikten för organisationer att ta vara på 

sociala plattformar som Facebook, Twitter och YouTube då de annars går miste om 

stora betydelsefulla marknadsföringsmöjligheter. Lykvist påpekar att en stor del av 

företagets målgrupp inte är vana vid att dela med sig via Internet. Därför har företaget 

även ett tryckt inspirationsmagasin, där de publicerar bilder och reportage från dess 

kunder. Magasinet publiceras sedan digitalt, med åtkomst via Internet och sociala 

medier. Detta överensstämmer med Parasuraman et al. (2005) som anser att olika 

kunder har olika tekniska färdigheter vilket innebär att företag måste anpassa sig efter 

sina olika kundgruppers behov och erbjuda olika kommunikationskanaler.  

 

För att få utvärderingar från kunder använder de olika företagen olika men snarlika 

metoder. Svensson berättar att Ticket skickar ut frågeformulär via både Trustpilot, 

Facebook och mail. Ticket använder sig av Trustpilot i stor utsträckning, som är en 

recensionssajt online. Där uppmuntrar Ticket sina kunder att ge dem bedömning om 

företaget och dess service. Resia, å andra sidan, är medvetna om Trustpilots existens 

men har valt att inte engagera sig aktivt på hemsidan. De har istället valt att fokusera på 

större sajter såsom Facebook. Ticket använder sig också av Facebook för att få 

kundkommentarer i form av eWOM. Rufin et al. (2012) talar om vikten av att samla in 

kunders åsikter för olika syften. Pellvik förklarar att Ving försöker interagera så mycket 

som möjligt med sina kunder och uppmuntrar dem att delge åsikter. Exempelvis berättar 

Pellvik att när de skulle öppna ett nytt hotell la de ut olika frågor och bjöd in kunderna i 

processen. De frågade bland annat om kunderna föredrog solstolsdäck eller 

solstolsstrand och vilket typ av solstolar de föredrog.  

 

”Ni kan inte ana vilket stort engagemang det finns från konsumenterna att delge sina 

synpunkter, åsikter, förslag och förväntningar om just vad det gäller resor” (Claes 

Pellvik, 2015-04-13). 
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Pellvik menar att många har resor som sitt största fritidsintresse vilket gör 

konsumenterna otroligt engagerade. Detta kan kopplas till vad Smith & Zook (2011) 

anser om kundmedverkan. Författarna syftar till att det är av vikt att involvera sina 

kunder i organisationen för att skapa lojalitet och ett starkt varumärke. Även Chaffey & 

Smith (2013) framhåller meningen med att ge kunderna möjlighet att ge input och idéer 

som företagen kan använda. Pellvik poängterar att det inte är brist på kundåsikter utan 

snarare tvärtom, att Ving måste ha en struktur för kundkommentarer, annars får de så 

många att de inte kan hantera dem ordentligt och på ett användbart sätt. Smith & Zook 

(2011) nämner att engagerade kunder är betydelsefulla för företag då dessa kunder kan 

fungera som varumärkesambassadörer i form av att sprida bra WOM. Pellvik menar att 

Ving arbetar mycket med att utveckla nya kundanpassade produkter, baserade på de 

kundinsikter de fått från kunderna i olika frågeformulär. Pellvik markerar syftet av att 

ge kunden vad denne vill ha och att förse dem med en så bra och individanpassad 

serviceupplevelse som möjligt.  

 

Lykvist berättar att Äventyrsresor skickar ut enkäter som de har en väldigt hög 

svarsfrekvens på. Swanvall förtydligar att de digitala enkäterna går direkt in i deras 

enkätsystem. Där kan de jämföra kundnöjdhet i tabellform och direkt se om det är några 

punkter som sticker ut. Rufin et al. (2011) poängterar hur centralt det är att samla in 

kundåsikter för företag. Swanvall fortsätter att redogöra för att företaget även ringer upp 

kunder för att höra hur de upplevt arrangemangen för att få värdefull feedback. Detta 

styrks av Zeithaml et al. (2009) som anser att det viktigaste företag måste göra för att få 

veta kundens åsikter är att lyssna på dem. För att införskaffa feedback berättar 

Bergström på Resia att de gör undersökningar. Men eftersom Resia bara är 

återförsäljare finns en svårighet för dem att samla in feedback. Exempelvis kan ett 

företag som Ving skicka ut frågeformulär efter en resa och få omedelbar feedback. 

Även om en resenär köper en Vingresa hos Resia så är det enligt Bergström Ving som i 

slutändan får den direkta feedbacken från kunden. Ving har där stora fördelar då de har 

direktkontakt med kunden hela vägen, de kan under resan be kunden fylla i en enkät på 

plats om så önskas. Där påpekar Bergström att Resia har en begränsning, när det 

kommer till relationen med kund, men Resia försöker få feedback via minienkäter eller 

att de lokala säljarna följer upp kunderna. 
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Hagerth von Wendel från Resia anser att man kan ställa frågor till kunderna genom 

Facebook och fråga dem exempelvis vad de tycker i fråga om olika detaljer. Det kan 

man enligt henne även göra via bloggen för att få Feedback. Hagerth von Wendel 

betonar att kunderna är väldigt pigga på att delge sina upplevelser och komma med tips. 

Detta kan kopplas med vad Chaffey & Smith (2013) skriver om User Generated 

Content. Att företag bör ta hjälp av sina kunder och fråga dem vad de önskar sig 

härnäst. Även Smith & Zook (2011) redogör för att ökad kundmedverkan kan kopplas 

till stark varumärkeslojalitet. Vidare nämner Hagerth von Wendel att de även har 

anonyma enkäter som företaget skickar ut, om kunden vill vara just anonym och inte 

lämna ut kritik personligen. Berg förklarar att den mesta feedbacken som BIG Travel i 

Kalmar får in sker via personlig kontakt, kunder som berättar om sin resa i efterhand på 

kontoret. Förutom den delen så får BIG Travel en del feedback via sin Facebook-sidan 

genom att kunder kommenterar eller delar sin upplevelse där. Dock upplyser Berg om 

att företaget inte har något feedback system. Flera forskare talar om betydelsen av att ha 

system för att få feedback, vilket kan vara en begränsning för BIG Travel. Pellvik 

tydliggör att Ving har bevakningstjänster som fångar upp vad som skrivs om Ving på 

olika forum, där de sen har en policy att de besvarar allt och även bevakar svaren. 

 

Grönroos (2004) talar om vikten av klagomålshantering och hur stort inflytande det har 

på kundens uppfattning om företagets serviceanda. Bergström berättar att Resia försöker 

lösa alla situationer där kunderna gett kritik på bästa möjliga sätt. Men Bergström 

understryker att en svårighet inom resebranschen är alla föreskrifter och de regelverk 

som finns. Bergström anser att det kan vara svårt för kunden att veta vad de har rätt till 

och inte. Det är väldigt komplext menar Bergström då exempelvis alla flygbolag har 

sina egna föreskrifter. Resia försöker alltid lösa situationen men det finns tillfällen då de 

måste förhålla sig till olika regelverk och inte har möjlighet att göra något. Då får de 

antingen lösa problemet och ta ut en kostnad eller inte lösa problemet och stå för 

konsekvenserna. Den tryggheten som finns tycker Bergström är om kunden köpt ett 

trygghetspaket, då finns inga hinder för att hjälpa kunden. En detalj för företag att ha i 

åtanke kan vara att tydliggöra villkoren för kunden bättre för att minimera risken för 

missnöje och reklamationer.  

 

Potentiella reklamationer och förfrågningar hanterar Resia sju dagar i veckan enligt 

Bergström. De har även jour på helger vilket gör att de kan förekomma och förebygga 
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möjliga krissituationer enligt Bergström. Kompensation sker beroende på situation, det 

kan enligt Bergström vara reduktion på biljettpris eller ett presentkort, som är ett oftast 

förekommande. Parasuraman et al. (2005) lyfter fram värdet av att kunden enkelt ska 

kunna kontakta företag om de har problem eller att något gått fel.  

 

Pellvik berättar att Ving uppskattar all typ av feedback eller kritik som de får. Han anser 

att det är en bra del i Vings olika kundinsikter. Vidare berättar han att Ving även har 

olika bevakningstjänster för att fånga upp negativ kritik online på olika forum, där de 

sedan har en policy att besvara det som skrivits. Pellvik förtydligar att Ving har ett 

systematiskt sätt att följa upp reklamationer så att alla tas om hand. För att ständigt 

kunna förbättra Ving menar Pellvik att kunders åsikter är viktiga. Exempelvis om 

upprepade reklamationer eller klagomål görs om samma problem skapar detta tunga 

belägg för att göra en förändring. Parasuraman et al. (2005) framhåller att företag måste 

kunna kompensera kunder när antingen hemsidan eller tjänsten inte har kunnat leverera 

utefter vad som utlovats. Pellvik berättar sedan att Ving i sina frågeformulär tar hjälp av 

olika rangordningssystem där arrangörer kan se vad kunder har för åsikter och vad de 

kan förbättra. Pellvik förtydligar att förändringarna även följs upp.  

 

För att få veta om de får negativ kritik förklarar Bergström att Resia har koll på 

Facebook och andra sociala medie-sidor. De har personer som bara arbetar med att följa 

upp och hantera kommunikationen. Inom kundkritik har Resia 100 % fokus nämner 

Bergström. Också emailkonversationer läggs mycket fokus på. Även Swanvall betonar 

att Äventyrsresor arbetar systematiskt med att leta upp negativ kritik på olika 

webbplatser. Hon menar att de även följer upp all negativ publicitet de får. 

Äventyrsresor ringer upp kunder om de fått höra av färdledare eller leverantörer att 

kunden kommit med negativ kritik. Berg på BIG Travel understryker att de arbetar med 

att snabbt hantera kritik och har en anställd på varje kontor med ansvar för detta. Hon 

menade på att det inte finns tid att vänta på svar från BIG Travels agenter, de kan inte 

låta kunderna gå runt i flera veckor och sprida negativ WOM, därför väljer BIG Travel i 

vissa fall att själva kompensera kunden trots att det inte är de som är själva leverantören 

av produkten. Detta ligger helt i linje med vad Grönroos (2004) anser om 

rättelseprocessen och tidsaspekten. Han menar att ett problem bör tas omhand 

omedelbart och att tidshanteringen är av vikt. Om företaget hanterar rättelsen snabbt och 
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effektivt kan kunden bli mer nöjd med tjänstens kvalitet än innan. Dessutom minskar 

risken för dålig WOM ju snabbare rättelsen sker. 

 

För att bemöta missnöjda kunder berättar Pellvik att Ving börjar med att lyssna på 

kunden och göra en egen utredning och bedömning för att se om det finns grund i 

missnöjet. Pellvik anser att Ving inte är perfekta och att den mänskliga faktorn alltid 

finns med i bilden och gör att något kan gå fel. Det finns i en Vingresa många 

komponenter med i bilden som kan orsaka problem. Pellvik fortsätter tala om att Ving 

har en egen avdelning som gör bedömningarna och tar hand om problemen för att se om 

det finns bot för kompensation. Vare sig det finns möjlighet att kompensera eller inte så 

gäller det att lyssna på och bemöta kunden på rätt sätt menar Pellvik. Detta stämmer 

överens med vad Grönroos (2004) tycker om rättelser. Han hävdar att om företaget gjort 

fel är syftet med en rättelse att göra kunden nöjd samt bevara och förhoppningsvis 

förbättra kvalitén i den långsiktiga relationen. Ett problem enligt Pellvik kan vara att 

kunden har fel förväntningar om kompensationer, men Ving använder sig av vad 

reklamationsnämnden har för restriktioner, det vill säga gängse bransch praxis. Om 

kunden tror att den ska bli kompenserad för en hel resa medan Ving och bransch praxis 

anser att 1000 kronor är tillräckligt måste Ving enligt Pellvik vara tydliga med och ge 

sakliga argument för varför Ving kompenserar som de gör. Det kan finnas en poäng i att 

se från situation till situation då gängse bransch praxis kanske inte alltid är applicerbar.  

 

Svensson berättar att även Ticket försöker bemöta kritiken de får. Om kritiken är 

befogad tycker Svensson att Ticket försöker ta den till sig och se hur de kan förbättra 

sig. Om de däremot inte tycker att kritiken är befogad försöker Ticket ha en dialog med 

kunden istället. De reklamerar även kunder i viss mån. Detta kan ske om servicelöftet 

bryts och kunden inte fått det denne förväntat sig under resan eller om servicekvaliteten 

inte höll utlovad kvalitet. Svensson menar att processen för att bemöta kritik är väldigt 

specifik för resebranschen då många aktörer bara är återförsäljare. Om en kund köper en 

flygbiljett av Ticket är det tekniskt sett flygbolagets regler som gäller, men då de köpt 

biljetten hos Ticket tar de hand om processen eller kompensationen. Svensson anser att 

det även är för att processen med en reklamation hos en leverantör kan ta flera månader 

att lösa, men Ticket har en policy att lösa problemet inom 24 timmar. Svensson 

tydliggör att om Ticket har felat så står företaget för konsekvenserna och försöker inte 

gömma sig utan tar sitt ansvar. Detta kan kopplas till Grönroos (2004) som åsyftar att 
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det är viktigare att behålla kunder och vara långsiktigt lönsam istället för att uppnå 

kortsiktiga kostnadsbesparingar genom att inte hjälpa och kompensera kunden.  

 

Lykvist berättar att Äventyrsresor inte arbetar systematiskt för att scanna igenom olika 

webbplatser efter kritik. Hon förklarar att de använder enklare gratistjänster som 

bevakar om något skrivs om företaget på Google, Facebook eller Twitter, men att det 

inte ger 100 % träffsäkerhet. Vidare förtydligar Lykvist att Äventyrsresor gjort 

punktinsatser för att söka upp innehåll som är relaterat till företagets varumärke på 

bloggar med mera men det förekommer inte något regelbundet arbete. Lykvist påpekar 

att Äventyrsresor istället lägger tid på att få kundernas förväntningar på rätt nivå för att 

undvika negativa omdömen. Detta kan styrkas med Grönroos (2004) påpekande att den 

förväntade kvalitén på en tjänst är beroende av flera faktorer och att marknadsförare 

således bör leva upp till förväntningarna för att den totala servicekvalitén ska upplevas 

som god. En annan åsikt är som Yang & Fang (2004) och Ojasalo (2001) anser att 

reseföretag kan försöka lära sina kunder vilka förväntningar de ska ha, vilket minimerar 

risken för besvikelse och kritik. Swanvall berättar att om Äventyrsresor får kritik 

hanteras den olika beroende på vad det handlar om men att företaget försöker få kunden 

att i skrift förklara vad problemet handlade om. Swanvall förklarar att i de fallen där 

kritik handlar om boende eller transport så kontaktar Äventyrsresor samarbetspartnern 

för att reda ut om det kan vara vissa detaljer eller nivån på dessa som sjunkit och blivit 

dålig.  

 

För att bemöta missnöjda kunder och kompensera dessa ser Swanvall först och främst 

till resevillkoren och Äventyrsresors egna kompletterande villkor. Om kunden inte fått 

det som utlovades berättar Swanvall att Äventyrsresor har ett internt 

reklamationshanteringssystem där de har olika nivåer om det är så att kunden bör 

kompenseras. Lykvist förtydligar även att liksom de flesta svenska researrangörer följer 

Äventyrsresor Lagen om paketresor. Lykvist menar även att i de fall där företagets 

uppfattning skiljer sig från kundens kan de låta allmänna reklamationsnämnden prova 

beslutet åt dem. Äventyrsresor kompenserar kunden ekonomiskt om de har rätt till 

kompensation. Detta stämmer återigen överens med vad Grönroos (2004) anser om 

rättelser. Att det är av vikt att kunden känner sig nöjd trots problem för att bevara och 

förbättra en långsiktig relation samt att tänka långsiktigt istället för att göra kortsiktiga 

kostnadsbesparingar. Vidare berättar Lykvist att Äventyrsresor utbildar sin personal i 
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reklamationshantering och att de har interna system där all dokumentation kring 

eventuella klagomål sparas ner. Då kunder investerar mycket pengar i Äventyrsresors 

arrangemang vill företaget enligt Lykvist att resan ska uppfylla kundens förväntningar, 

och om det finns brister i researrangemangen vill företaget åtgärda dem.  

 

4.4.2 Lojalitet 

I stegen för kunddeltagande förklarar Chaffey & Smith (2013) hur man skapar ett 

nätverk av kunder som är lojala mot varumärket och stärker det. Detta sker med hjälp av 

kundrecensioner, eWOM, och hur företag väljer att använda kundernas åsikter för att 

utveckla sina tjänster. Vidare hur företag använder användarskapat innehåll och sociala 

medier för att interagera med kunderna samt att skapa nya (Chaffey & Smith, 2013). 

För att möta sina redan existerande kunder online påpekar Berg att BIG Travel använder 

kampanjer i samarbete med deras leverantörer, vilka pågår i stort sett hela tiden. Där går 

leverantörerna in och sponsrar och marknadsför, vilket ska synas både online och 

offline. Där uppmanar de följare att dela dessa kampanjer med andra plus att BIG 

Travel enligt Berg skickar ut kampanjerna via mail. Ett exempel är att ett 

kryssningsfartyg skjutit in pengar på annonser och då måste BIG Travel få dem att 

synas ordentligt. Berg tycker att förutom sociala medier så får återkommande kunder 

också utskick via e-post om dessa kampanjer och kan självfallet ta kontakt med BIG 

Travel för ytterligare information.  

 

Lagerlöf berättar att för att uppmuntra kundmedverkan online använder Kalmar Öland 

Airport Facebook i stor utsträckning. Hon hävdar att de har en ganska engagerad 

följargrupp på Facebook som gärna gillar olika inlägg. Lagerlöf tydliggör att hon 

försöker tipsa om olika saker som exempelvis att SAS i höst startar en ny flyglinje 

mellan Stockholm och Hongkong, varpå hon försöker hitta lämpliga flyg från Kalmar 

till Arlanda för att sedan kunna flyga vidare till Hongkong. Fortsättningsvis förklarar 

Lagerlöf att hon även försöker uppdatera allt som händer med Kalmar Öland Airports 

charterdestinationer. Hon menar att resande är väldigt tacksamt på just den biten, det är 

enkelt att få folk engagerade. Parasuraman et al. (2005) understryker vikten för företag 

att uppmuntra sina kunder att använda och sprida vidare information på deras hemsida 

samt försöka få kunden att använda deras hemsida som första alternativ för att skapa 

lojalitet.  
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Pellvik berättar att Ving försöker utveckla mer individanpassade produkter som är 

baserade på de kundinsikter Ving fått från kunderna, vilket skapar ett verktyg för att 

kunna se varje individuell kund. Detta förstärks av Chaffey & Smiths (2013) som anser 

att företag bör utveckla sina tjänster efter sina kunders åsikter. Om Ving måste välja 

mellan två kunder, det kan röra sig om exempelvis en uppgradering, så väljer de den 

mer lojala kunden. Ving strävar alltid efter trogna kunder menar Pellvik, och i sin tur 

försöker Ving ta bort alla störningsmoment under resan. Pellvik trycker på att Ving vill 

att alla kunder ska få en så smärtfri och smidig resa som möjligt. För att uppmuntra sina 

bästa kunder berättar Pellvik att de kan ställa in en flaska vin på deras rum, eller bjuder 

in dem till en eventkväll där nya resor presenteras. Pellvik tycker att det är ett bra sätt 

för att skapa kundlojalitet och långa relationer med återkommande kunder. 

 

Lykvist berättar att för Äventyrsresor är det viktigt att personalen som arbetar på 

företaget själva är ambassadörer för organisationens sätt att resa. Äventyrsresor försöker 

enligt Lykvist få deras kunder att få förtroende för personalen som personer och 

förmedla en förståelse för deras erfarenheter av miljövänliga djur och naturresor. 

Genom att ha resekvällar och event träffar företaget sina kunder personligen och efter 

dessa möten menar Lykvist att de följer upp med personliga mail som uppmuntrar till 

vidare kontakt med företaget. Lykvist hävdar att en hög och jämn kvalitet på resorna är 

något som bygger lojalitet och får Äventyrsresors kunder att återkomma. Detta kan 

kopplas till Grönroos (2002) som anser att det viktiga i interaktionen mellan kund och 

företag för att skapa kvalitet är vad kunden får och hur denne får det. Vilket även 

Normann (2011) styrker och poängterar att det är de mänskliga relationer kunden har 

med företaget som är det viktiga som skapar kvalitet. Bergström förklarar att för att få 

kunder att återkomma arbetar Resia med strukturerade grupperingar. Där har de delat in 

kunderna i nya kunder, aktiva kunder, återvändande kunder och tappade och förlorade 

kunder. De har även en VIP grupp. Bergström påpekar att Resia vet vilken ekonomi de 

olika grupperingarna har så att de kan kommunicera med dem beroende på deras behov, 

för att få dem att återkomma. Bergström delger också att de ger rabatter i form av 

kampanjer som kan ske exempelvis i form av “boka nu och få 500 kronor i rabatt”. 

 

Lykvist berättar att Äventyrsresor varje år gör ett inspirationsmagasin som skickas ut till 

alla kunder som rest med företaget. Syftet med magasinet är att bibehålla en stark 

relation med företagets resenärer, och att få dem att välja Äventyrsresor igen nästa gång 
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de ska ut och resa. Vidare förklarar Swanvall att för att få kunder att vara lojala och 

återkommager ger Äventyrsresor rabatter till sina VIP kunder och att de är dem som 

först blir inbjudna till företagets events. Trogna kunder får även information om alla nya 

resor. Detta kan kopplas till att Parasuraman et al. (2005) menar att det är av vikt för 

företag att försöka få kunden att återkomma och använda företagets webbplats och även 

att rekommendera den till andra. Även Hagerth von Wendel på Resia lyfter fram 

betydelsen av lojalitetsrabatter. Resia har olika erbjudanden och kampanjer som går ut 

till lojala kunder först, det betyder att dessa kunder har förtur, vilket Resia har haft ett 

bra utfall på. Pellvik berättar att Ving inte har något lojalitetsprogram då han anser att 

eftersom kunderna kanske bara åker på en resa vartannat år finns ingen mening med det. 

Sen förklarar Pellvik att produkten drar så låga marginaler att det inte finns något att ge 

tillbaks till kunden i form av premier utan att de satsar på att ge kunden en så smärtfri 

och bra kundupplevelse som möjligt. Resonemanget kan ifrågasättas med en koppling 

till Grönroos (2002) och Gummesson (2008) som anser att kvalitet kan vara ett problem 

då de flesta företag kan förse kunden med teknisk kvalitet i form av tjänsten i sig. Det är 

leveransen på produkten i form av funktionell kvalitet som är av vikt.  

 

Bergström berättar att Resia arbetar med att utveckla tekniken för deras olika 

varumärken. Exempelvis har företaget börjat med något som heter gamefikation för att 

öka kundens lojalitet- och aktivitetsgrad och på så vis höja engagemangsgraden hos 

kunden. Bergström förklarar gamefikation med att det betyder spelifiering och är en 

form av lojalitetsprogram. Konceptet går ut på att kunden ska addera information om 

sitt resande på hemsidan. Det kan vara i form av att kunden beskriver hur långt den 

flugit, vilka destinationer man besökt eller hur många gånger de besökt en plats. 

Informationen kan sedan presenteras på en karta med “pins” som kunden kan tävla med 

och jämföra med Resias andra resenärer i deras databas för att se vem som upplevt 

något flest gånger, varit borta längst och så vidare. Bergström anser att detta är ett 

effektivt sätt att få kunden att bli mer engagerad och att få in dem i spelvärlden. 

Bergström poängterar att Resia gör detta i syfte att koppla ihop kunden och driva 

lojalitet för att få dem att stanna på sajten längre. Det ökar enligt Bergström möjligheten 

att samla mer information om respektive kund, samtidigt som Resia kan bearbeta 

kunden med mer information vilket förhoppningsvis leder till att Resia kan förekomma 

kunden till dess nästa beslut. Bergström förtydligar att främst spelindustrin använder sig 

av gamefikation men att flera andra industrier nu tar efter, bland annat reseindustrin. I 
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syfte att bygga upp en högre lojalitetsgrad mellan bolagen och kunden. Detta anknyter 

till det Smith & Zook (2011) anser, att ökad kundmedverkan kan kopplas samman med 

stark varumärkeslojalitet.  

 

4.4.3 Sammanfattning kategori 3 

Samtliga representanter påpekade vikten av utvärderingen av resan. Frågeformulär, 

telefonkontakt samt personliga feedback förekom. Swanvall poängterade att de försökte 

få resenärer att skriva en rad till deras resemagasin eller till hemsidan. Då samtliga 

företag har Facebook försökte de flesta få kunder att dela bilder och kommentarer efter 

sina resor. Pellvik nämnde att Ving försöker få kunder delaktiga i processen vid 

utveckling av nya produkter, genom att exempelvis fråga dem vad de tycker bäst om av 

två alternativ. Genomgående var att lyssna på kunden, för både kritik, feedback, inputs 

och nya idéer. Många företag scannar även recensionssajter för att hitta kundåsikter i 

form av positiva och negativa kommentarer. Att aktivt hantera kritik nämndes av 

samtliga, främst tidsaspekten. En snabb hantering minimerar risken för dålig eWOM. 

De flesta kompenserade även kunder i viss utsträckning. För att bygga lojalitet jobbar 

företagen med rabatter, kampanjer, nyhetsbrev och information via sociala medier, 

främst till lojala kunder. Äventyrsresor skickar även ut ett inspirationsmagasin en gång 

per år till alla som rest med företaget. Bergström berättade om lojalitetskonceptet 

gamefikation, för att öka kundens lojalitets och aktivitetsgrad.   
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5 Diskussioner och slutsatser 

Resköpprocessen som analytiskt verktyg har varit av vikt för vår uppsats då vi studerat 

resebranschen. Den har varit intressant mycket för att den skiljer sig från den vanliga 

köpprocessen då resor är upplevelser och färskvaror. Det krävs nästan jämnt högt 

engagemang vid köp av en resa vilket även speglas i både vår teoretiska referensram 

samt i empirin. Resköpprocessen har även varit intressant att se utifrån de tre kategorier 

vi tagit fram för att tydligare kunna få klarhet i när eWOM används och har betydelse 

för reseföretag. eWOM har olika betydelser i de olika kategorierna. Då vi intervjuat 

olika aktörer inom resebranschen för att få en bättre helhetsbild av hur företag 

interagerar på sociala medier har våra resultat visat att företagen arbetar väldigt olika 

med sociala medier och eWOM. 

 

För att besvara vårt syfte och våra frågeställningar har vi skapat vår egen modell. Vi 

anser att vår modell på ett bra sätt knyter samman de valda teorierna och förtydligar när 

och i vilka stadier de kan kopplas samman med resköpprocessen. Modellen kan inte 

direkt appliceras på någon annan bransch än resebranschen då den bygger på 

resköpprocessen, utan då måste den modifieras genom att exempelvis byta ut 

resköpprocessen till den traditionella köpprocessen. Vi anser alltså att det skulle vara 

svårt att generalisera och föra över vårt resultat till andra branscher då vår huvudteori 

och vår egen modell grundar sig i resebranschen.  

 

Ett av våra syften var att ur ett företagsperspektiv undersöka hur arrangörer kan använda 

eWOM som ett kvalitetsutvecklingsverktyg i resebranschen för att ta reda på kundens 

förväntningar och upplevda kvalitet. Detta gör företagen främst genom att scanna av de 

olika sajterna som finns där kunder kan lämna åsikter och recensioner. De tar också 

specifikt reda på kundåsikter genom att skicka ut enkäter och be kunder att komma med 

åsikter genom exempelvis enkäterna och på Facebook. De större aktörerna som Ving, 

Resia och Ticket hade även bevakningstjänster och personal som arbetade med att 

hantera eWOM. Pellvik berättade även att Ving försökte delge sina kunder andra 

kunders åsikter som inspiration för olika resor. Detta besvarar också den andra delen av 

vår frågeställning, gällande hur företag inom resebranschen genom sin närvaro online 

kan påverka kunders förväntningar genom eWOM. Pellvik nämnde att Ving har 

bloggare från sin personal som ska inspirera kunderna. Detta arbetade även 
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Äventyrsresor med i sitt resemagasin där kunder och även personalen kunde skriva 

artiklar eller bara kommentera resmål och upplevelser. 

 

Ett intressant resultat som vi kommit fram till är hur eWOM påverkar företagen olika i 

olika stadier av köpprocessen. Före kunden bokar sin resa kollar denne upp recensioner 

om resmål och olika hotell. Några av företagen försöker interagera med kunden främst 

med den information de har tillgänglig på hemsidan för att locka till sig kundens 

intresse. Att ge konkret, relevant information och bilder till kunderna som skapar rätt 

förväntningar för dem. Lykvist och Berg berättade även att för att kvalitetssäkra är det 

bra om företagens personal varit på resmålen och kan ge ärliga återberättelser av 

resmålen för Äventyrsresor och BIG Travel. 

 

En grundläggande del för företagen när det kommer till deras verksamhets agerande 

online är hur optimerad deras hemsida är. Exempelvis ansåg Svensson från Ticket att 

hemsidan måste vara snabb, tydlig och ha ett enkelt köpflöde. Berg förtydligade hur 

mycket jobb det faktiskt ligger bakom en hemsida. Det var främst två företag, Ving och 

Resia, som poängterade att de med hjälp av tekniken försökte följa kundens mönster på 

hemsidan för att öka relevansen i både kommunikationen med kunden men även med 

hemsidans uppbyggnad. Detta för att kunna individualisera kommunikationen och 

förutse vad kunden intresseras av och vill ha och för att kunna vara relevanta och 

förbättra sin servicekvalitet. Vilket är något litteraturen framhåller som något centralt. 

Enligt oss är det en bra metod för att påverka kundens förväntningar, att följa kundens 

mönster online, eftersom företagen då kan förse kunden med rätt information. Samt för 

att ta reda på sina kunders åsikter och eWOM för att kunna förbättra servicekvaliteten 

på tjänsterna. 



  
 

67 

 

Modellen är modifierad utefter de resultat vi erhållit. De olika stegen i resköpprocessen 

är utbytta till vad vi identifierat som det viktigaste företag kan göra i de tre 

kategorierna.  

 

Vårt delsyfte var att ta reda på hur företag kan få kunden mer integrerad i 

resköpprocessen med hjälp av sociala medier. Modellen visar det resultat vi kommit 

fram till i de tre kategorierna. I den första kategorin använder Äventyrsresor 

inspirationsfilmer till sina resmål för att inspirera kunder och få dem intresserade av 

resmålet. Detta är någonting litteraturen nämner, att det är en stor fördel att inspirera 

med filmer och bildmaterial. Detta anser vi vara en bra strategi för att tydliggöra för 

kunderna vad resan har för fördelar. Facebook verkar ha haft en stor genomslagskraft i 

resebranschen då samtliga arrangörer är med och agerar aktivt på sajten. Både med att 

dela information, bilder, ha olika tävlingar och uppmuntra kunderna att själva vara 

aktiva. Hagerth von Wendel anser att man kan använda Facebook för att ställa frågor till 

kunderna och för feedback. Hon var inte ensam om att anse att Facebook var ett enkelt 

sätt att få respons från kunder då de är pigga på att delge åsikter och tips där. Även 

Instagram samt bloggar nämndes som en källa för både inspiration och spridning. Detta 

förklarar även vår första frågeställning, på vilka sätt företag i resebranschen kan möta 

kundens medverkan på Internet genom sociala medier. Facebook är något alla 

informanter nämnt att de använder för att interagera med kunden i alla tre kategorier. 
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I den andra kategorin, när resan är bokad men före avresa och under resan, resulterade i 

intressanta upplysningar. Swanvall berättade att de på Äventyrsresor försöker få kunder 

att bli mer aktiva även under resan och göra inlägg och berätta redan då om sin 

upplevelse. Vilket är något även Bergström poängterade, att Resia vill kunna ha kontakt 

med kunden under hela deras resa för att göra upplevelsen optimal. Bergström berättade 

att Resia också försöker få kunder mer aktiv genom att dela sin bokning, interagera både 

genom Facebook och Instagram med att gilla olika saker och att dela bilder från 

semestern. Resia har även tävlingar för kunderna där de kan bli “bästa bloggaren” för att 

engagera dem mer. Resia har sidor där kunderna kan gå med i och gilla inlägg, 

exempelvis “Vi älskar Rom” och så vidare. Resia är ett av de företag som berättat mest 

om hur de interagerar med kunden när denne köpt sin resa, via flera olika kanaler. 

Förutom att få kunden engagerad och skapa interaktion skickar de även ut 

informationstriggers i olika skeden efter bokningen. Lykvist berättar att Äventyrsresor 

också gör utskick av nyhetsbrev, eller som Bergström kallade dem triggers, till kunden 

både före, under och efter köpet. Även Lagerlöf menade att de försöker effektivisera 

processen och göra så att kunderna kan boka exempelvis parkering och dylikt redan före 

de kommer till flygplatsen för att öka effektiviteten. För att göra detta ville Lagerlöf 

skapa ett lojalitetsforum för sina trogna kunder. 

 

Under den tredje kategorin kommer kunden hem från sin resa. Det är här kundens 

upplevelse och hur denne väljer att dela med sig av den har betydelse. Resia, Ving och 

Äventyrsresor använder alla tre utskick på mailen och genom Trustpilot för att få 

utvärderingar från kunden i form av feedback och åsikter. Även Ticket försökte göra 

detta men Pellvik berättade att det var svårt att få resultat då de bara agerar som 

mellanhand. En genomgående åsikt var att vad gäller kritik behövdes denne hanteras 

snabbt och effektivt. Och att det var av vikt att lyssna på kundens åsikter. En metod för 

produktutveckling vi anser vara smart är som Ving gör att bjuda in kunden i processen 

och fråga dem om deras åsikter för att skapa kundanpassade produkter. Ytterligare en 

metod för lojalitetsarbete som Resia arbetar med är gamefikation. Där försöker de få 

kunden att stanna kvar som kund efter hemkomst. Gamefikation anser vi vara ett bra 

verktyg för att skapa lojalitet mellan kund och företag då det väcker kundens intresse 

och får dem att spendera mer tid på sajten. 

 



  
 

69 

Det är stora skillnader på de företag vi valde att intervjua personer ifrån. Detta gav oss 

den bredd på studien vi var ute efter. Dock kan man urskilja vissa skillnader på 

resultaten av intervjuerna. Exempel på skillnader är offline och online verksamhet. Ving 

har den mesta av sin försäljning online medan både Resia, Ticket, BIG Travel och 

Äventyrsresor har kontor dit kunderna både kan ringa och komma. Äventyrsresor och 

Ving har ett kontor vardera medan Resia och BIG Travel har väldigt många kontor 

runtom i Sverige. Andra skillnader är att Äventyrsresor säljer dyra specialdesignade 

resor med fokus på miljön och äventyrligt tema medan Ving säljer många fler typer av 

resor med fler prisnivåer. 

 

De företag som gör en behovsanalys före det att kunden köper resan kan bättre veta vad 

kunden förväntar sig och kan skapa en bättre servicekvalitet och uppfylla kundens 

förväntningar. Samtidigt är de företag som gör mest omfattande behovsanalyser BIG 

Travel och Ticket och de företagen har majoriteten av sin försäljning offline. Både BIG 

Travel, Ticket och Resia hävdade att de fortfarande säljer flest resor i sina butiker. Dock 

kan påståendet ifrågasättas då de anser att om en kund på något sätt tar kontakt trots att 

denne bokar online är denne inte längre en onlinekund. Så det är nog snarare deras 

definitioner på vad som är en onlinekund som förändrats, än att det fortfarande bokas 

lika mycket i butik som på nätet. Dessutom skiljde inte Resia på online och 

offlinekunder. Bergström från Resia berättade också att de säljer mycket resor offline, 

men att deras behovsanalys av kunden snarare sker online då de följer kundens mönster 

och beteende på sidorna för att kunna koppla relevant information och ge kunden vad 

denne söker.  

 

5.1 Förslag till företag i branschen  

Resia gör ingen omfattande behovsanalys före resan, vilket kan utgöra en nackdel då de 

inte kan förutsäga kundens förväntningar. Detta är något vi anser att Resia skulle kunna 

förbättra. Ving däremot arbetade mycket med en mer omfattande analys före kundens 

köp för att säkerställa att förväntningarna kunden hade skulle gå ihop med kvalitén på 

resan. Däremot har de inget lojalitetsprogram och ger inga rabatter till lojala kunder 

utan försöker göra kundens resa “smärtfri” vilket vi tycker ska vara en självklarhet. 

Kanske har företagen en del att lära av varandra i fråga om processer före och efter köp. 

Både Resia och Ving är stora aktörer inom resebranschen men de har inga strategier 

som håller i alla tre kategorier. Äventyrsresor som är ett relativt litet företag däremot 
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arbetar både med videofilmer för att locka kunden, triggers vid bokad resa och har VIP-

kvällar och rabatter för sina trogna kunder för att stärka lojaliteten till kunden efter köp. 

Dock bör man ha i åtanke att företagen säljer olika typer av resor vilket påverkar både 

val av strategier och budget för marknadsföring. Äventyrsresor nämnde exempelvis att 

de inte hade budget att systematiskt scanna av sajter efter kritik. Resia berättade att de i 

framtiden vill kunna ha kontakt med kunden under hela resan, vilket vi anser skulle vara 

en trygghet för kunden då denne direkt kan få stöd om något skulle gå fel.  

 

Det vi uppfattade vara de mest intressanta resultaten som andra företag kan anamma är 

bland annat Äventyrsresors presentationer med filmmaterial. Även Resias metod för att 

skapa engagemang hos kunden före avresa genom att bjuda in dem och be kunderna 

vara delaktiga i olika Facebook-grupper som anpassas för deras resmål. Också att Resia 

berättade att de ville kunna ha kontakt med kunden under hela resan. Vidare Resias 

gamefikation, en effektiv metod för att få kunden mer delaktig och lojal. Vi anser även 

att Ving har smarta metoder för att driva engagemang hos sina kunder när de frågar 

kunderna vad de föredrar vid utveckling av nya produkter. Exempelvis hotellet där de 

frågade kunderna vilken typ av solstolar de föredrog. Dessa strategier skulle 

tillsammans kunna utgöra en total upplevd servicekvalité då de innefattar strategier som 

inspirerar, engagerar och skapar lojalitet hos kunden. Av de resultat vi fått fram 

uppfattar vi att Resia verkar vara det företag som har mest heltäckande och nytänkande 

strategier för att interagera med kunder online. Samt att de verkar vara dem som bäst 

försöker driva lojalitet och engagemang mellan företaget och kunden. Antingen beror 

resultatet på att Resia har bäst strategier, eller att informanten var mer öppen och delgav 

mer av företagets strategier än andra informanter. 

 

Nedanstående är de strategier vi ser som generella och möjliga för många reseföretag att 

anamma, utefter vår egen modell:  

Kategori 1: före resan 

 Att ha relevant och korrekt information på hemsidan, varken för målande eller 

att utelämna detaljer. Detta hjälper kunden att skapa rätt förväntningar inför 

resan.  

 Inspiration genom filmer, bilder och/eller bloggar från både personal och andra 

resenärer. 
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 Företagen kan skicka sin personal på sina olika resor för att de bättre ska kunna 

beskriva resan för kunden och hjälpa denne att skapa rätt förväntningar.  

 Att ständigt arbeta med att göra webbsidan mer användarvänlig och effektiv.  

 

Kategori 2: resan är köpt, före avfärd och under resan 

 Att försöka få kunden mer integrerad via sociala medier. Exempelvis skicka 

triggers, uppmuntra dem att dela bokningen och att gå med i olika grupper 

relaterade till resmålet.  

 Engagera kunden genom olika tävlingar och uppmuntra dem att gilla och dela 

inlägg. 

 Förse kunden med relevant information om resan eller visa dem var de kan hitta 

informationen. 

 Möjliggör för kunden att delbetala och köpa tilläggstjänster.  

 Var kontaktbara via fler kanaler än hemsidan, mail, chatt eller telefon för att 

kunden ska känna en trygghet och tillit till företaget. 

 Möjliggör även för kunden att kunna kontakta företaget under själva resan om 

problem uppstår. 

 Kunden ska kunna dela bilder eller skriva inlägg under resan för att fungera som 

inspiration för andra kunder.  

 

Kategori 3: efter resan 

 Utvärdering, vilket alla företag gör mer eller mindre, men vi anser detta vara ett 

bra sätt för att få feedback och generera kundinsikter.    

 Uppmuntra kunden att dela upplevelsen och skriva om den via sociala medier.  

 Bjud in kunden i utvecklingsprocesser, fråga dem vad de önskar sig på sin 

semester. 

 Lyssna på kunden för att kunna skapa produkter relevanta för kunderna. 

 Hantera klagomål snabbt och effektivt för att minimera risken för dålig eWOM. 

 Arbeta med lojalitet, gamefikation är ett stort projekt, men att ge rabatter 

och/eller bjuda in till temakvällar med mera kan också vara bra metoder.  
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5.2 Förslag till vidare forskning 

Många av de intervjuade lyfte fram vikten av att ha en mobilanpassad hemsida, och det 

verkade vara viktigare för de flesta än att ha en mobilapplikation. Bergström förklarade 

att det enligt honom var så pass viktigt att han inte trodde att icke responsiva hemsidor 

skulle skapas i framtiden. Vi tror att ännu mer av företagens verksamheter kommer 

förflyttas till Internet där företag kan behöva heltäckande strategier för hur de ska 

involvera kunden för att få dem mer engagerande genom hela resköpprocessen. 

Konkurrensen i branschen kommer förmodligen öka än mer ju fler företag som 

förflyttar verksamheten online vilket gör att den totala upplevelsen blir central. Detta är 

något vi tycker skulle vara ett intressant ämne för vidare forskning. Hur företag kan 

skapa engagemang och involvera kunder mer i processen för att skapa en totalt upplevd 

servicekvalitet.  

 

Några av de intervjuade framhöll att mycket av deras verksamheter och försäljning 

fortfarande sker på kontoren, offline och personligen. Vi tror att detta kan ifrågasättas 

då som vi tidigare nämnt en bokning som börjar på hemsidan kan räknas som personlig 

om ett telefonsamtal inkluderas. Är det verkligen en så stor procent av försäljnigen som 

är offline-baserad eller vill resebyråer bara framhäva detta? Som vi tidigare nämnt tror 

vi snarare siffran beror på hur de beräknar, inte att alla bokningar faktiskt sker via 

kontoren. Internet fortsätter att växa och hur kommer det att se ut i framtiden? Våra 

resultat tyder på att online försäljningen bara ökar, så vad har resebyråer för framtid? Vi 

anser att detta kan vara ett intressant ämne för vidare forskning, hur resebyråernas 

position kommer se ut i framtiden och om Internet kommer ta över ännu mer av 

resebranschens försäljning.  
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Bilaga 1 

Intervjufrågor  

 

Förändringsprocessen 

• Kan ni berätta vad som har inneburit den största förändringen för er med 

tanke på den växande digitaliseringen och informationsflödet? 

• Vad har det utökande användandet av teknik betytt för er i form av 

kundmedverkan? (På vilka sätt kunder nu kan interagera mer) 

• Hur hanterar ni den ökade kundmedvetenheten? (Att kunden använder 

Internet mer, letar information och kan mer generellt och kan jämföra olika alternativ) 

Kritik & utvärdering/omdömen 

• Hur arbetar ni för att kundens förväntningar ska ligga på rätt nivå?  

• Kollar ni upp om ni får negativ kritik på olika webbplatser? (eWOM). 

• Vad gör ni för att få feedback?  

• Hur hanterar ni kritik och vad använder ni för förbättringsåtgärder?  

• Hur bemöter ni missnöjda kunder och använder ni kompensation? 

Webbsidan 

• Har ni strategier för att möta kundens medverkan online? 

• Hur arbetar ni med att göra webbplatsen användarvänlig/effektiv?  

• Har ni mobilapplikation eller en mobilanpassad webbsida? 

• Hur framhäver ni era unika fördelar online jämfört med offline?  

• Hur bygger ni och följer upp kundförväntningar?  

• Hur försöker ni påverka kundens köpprocess online? (Att interagera i form 

av en dialog, både före och efter köpet). 

Lojalitet 

• Vad gör ni för att få kunder att återkomma?  

• Hur uppmuntrar ni kundmedverkan? (Exempelvis att interagera med 

företaget och andra kunder online, Facebook, dela bilder, tagga och gilla)  

 


