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SAMMANFATTNING 

Titel: Är företagen maktlösa? – En studie om hur tjänsteverksamheter kan gynnas av 

eWOM. 

Författare: Sofia Persson, Sofia Pettersson & Robin Thunberg 

Handledare: MaxMikael Wilde Björling 

Kurs: Kandidatuppsats i företagsekonomi, 15hp. Linnéuniversitetet, VT 15.  

 

Syfte & Forskningsfråga: 

Syftet med denna studie är att förstå hur regionala flygbolag arbetar med elektronisk 

word-of-mouth (eWOM) genom att undersöka och analysera på vilket sätt företag kan 

arbeta med eWOM, vilken betydelse eWOM har för tjänster inom turismsektorns privata 

marknad samt vilket inflytande konsumenter har genom eWOM. Med syftet i baktanke 

formulerades forskningsfrågan: Vilken betydelse har eWOM för företag inom 

turismsektorn och hur kan de använda eWOM i sin marknadsföring? 

 

Metod: 

I denna studie har vi använt oss utav en kvalitativ metod för att ha möjlighet att få en 

djupare förståelse för det valda forskningsämnet. Redan från början av studien har vi haft 

ett växelspel mellan teori och empiri, varför det abduktiva synsättet har använts. Vidare 

har empiriska data samlats in genom sex stycken semi-strukturerade intervjuer 

tillsammans med användandet av en intervjuguide för att till viss del kunna styra samtalet 

men samtidigt få mer flexibilitet där respondenterna haft möjlighet att svara fritt. Under 

intervjuerna har vi använt oss utav en intervjuguide för att till viss del kunna styra 

samtalet. De valda respondenterna har alla kunskap från arbete med marknadsföring men 

arbetar i olika positioner och företag.  

 

Slutsatser: 

I studiens analys har vi kunnat se både instämningar och motsägelser mellan teori och 

empiri. Det har framkommit att eWOM har en stor betydelse för konsumenter och att de 

till stor del litar mer på andra kunders åsikter än företagets egen marknadsföring. Det 

poängteras även att tjänster inom turismsektorn är immateriella och ofta inte möjliga att 

pröva innan köp, vilket bidrar med osäkerhet för kunden. Utifrån detta har det kunnat 

konstateras att eWOM är betydelsefullt för att kunden ska kunna skapa sig en uppfattning 
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och kunna utvärdera tjänsten. eWOM har således en stor betydelse för företagets kunder 

och det är därför direkt centralt för företagen att arbeta med detta i sin marknadsföring.  

 

Nyckelord: elektronisk-word-of-mouth, regionala flygbolag, tvåvägskommunikation, 

personlig anknytning, snackisar, ambassadörsskap, servicekvalitet, servicelandskap. 
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ABSTRACT 
 

The purpose of this study has been to develop an understanding of how regional airlines 

are working with electronic word-of-mouth (eWOM) through examining and analyzing 

in which way companies can work with eWOM, what significance eWOM has to services 

within the tourism sectors private market and what influence consumers has through 

eWOM. With the purpose in mind the following research questions has been formulated: 

What significance has eWOM for companies within the tourism sector and how can they 

use eWOM in their marketing? 

 

In this study we have used a qualitative method to have the possibility to develop a greater 

understanding of the chosen research topic. From the start of the study we have had an 

interplay between the theoretical and empirical material and therefore the abductive 

approach has been used. Furthermore the empirical material has been gathered through 

six semi-structured interviews with the use of an interview guide. In this way we could to 

some extent control and steer the conversation but at the same time bring flexibility where 

the informants had the possibility to speak freely. All the chosen informants have 

knowledge in marketing but they all work in different positions and companies.  

 

Through the analysis of this study we have been able to both see agreements and 

disagreements between the theoretical and empirical material. It has been revealed that 

eWOM has a great significance to consumers and that they to a large extent trust other 

customers opinions more than they trust the companies own marketing. It has been 

pointed out that services within the tourism sector are immaterial and often not possible 

to try before being bought, which contributes with an uncertainty for the customer. Based 

on this we have found that eWOM has a great meaning for the customers creation of their 

perception and evaluation of services. eWOM therefore have a great importance for the 

company's customers and is thereby essential for the company’s marketing strategy.  

 

Keywords: electronic word-of-mouth, regional airlines, two-way communication, 

personal connection, hot topics, ambassadorship, servicequality, physical evidence.  
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TACK 

Denna studie har gett oss mycket ny kunskap och nya infallsvinklar på vilken betydelse 

fenomenet elektronisk word-of-mouth har för regionala flygbolag och även hur 

fenomenet kan ses utifrån ett större perspektiv inom hela turismsektorn. Vi har funnit 

studien givande och aktuell då detta bara är början av elektronisk word-of-mouth. 

 

Ett speciellt tack till våra intervjurespondenter Anna Soltorp, Eva Nyh Hederberg, 

Magnus Söderlund, Lotta Bergkrantz, Karin Lagerlöf och Anders Engzell som tagit sig 

tid att medverka i studien och bidragit till det empiriska materialet. Utan er skulle inte 

resultatet av denna studie blivit möjlig. Vi vill även tacka vår handledare MaxMikael 

Wilde Björling som fungerat som en vägledande guide och gett oss nya idéer under 

studiens gång. 

 

 

Kalmar, 27 Maj 2015 

 

 

Robin Thunberg             Sofia Pettersson             Sofia Persson  
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1 INLEDNING 

I kapitlet presenteras det forskningsområde som studien grundas och fokuseras på. En 

diskussion kring begreppen word-of-mouth (WOM), elektronisk word-of-mouth (eWOM) 

och dess innebörder kommer föras, vilket mynnar ut i en problemdiskussion kring hur 

eWOM kan sammankopplas med den regionala flygbranschen. För att kunna göra denna 

sammankoppling kommer en diskussion kring turism- och tjänstesektorns karaktär och 

särdrag att föras. 

 

1.1 Bakgrund 

Kapferer (1988) framhåller att rykten är något som alltid funnits i samhället och 

poängterar att det är ett gammalt nyhetsmedium, samtidigt som ryktesspridning är en 

form av marknadsföring. Det framkommer att ett rykte lätt sprids och att människor idag 

själva väljer sitt kommunikationsmedel. Något som är starkt sammankopplat med rykten 

är word-of-mouth som vidare kommer benämnas WOM. Trusov et al. (2009) klargör att 

WOM är en viktig del i hur konsumenter uppfattar företag och att det är ett område som 

det har forskats om sedan långt tillbaka. Foxton (2006) menar att i grunden baseras WOM 

på människors vilja att kommunicera någonting. Redan år 1955 utfördes en 

enkätundersökning av Katz och Lazerfeld (1955) där resultatet visade att WOM var sju 

gånger effektivare än tryckt marknadsföring, det vill säga traditionell marknadsföring. 

Rosen (2000) menar att WOM är ett marknadsföringsverktyg som används när 

konsumenter kommunicerar med vänner och familj om produkter och tjänster som de 

både vill rekommendera eller informera missnöje om. Författaren definierar WOM enligt 

följande: 

 

Any oral communication. In the context of consumer behavior, this term refers to oral 

communication about products with friends, family, and colleagues. Word of mouth is 

one of the ways in which buzz is transmitted. 

(Rosen 2000:266) 

 

Evans et al. (2008) nämner att konsumenter gärna delar information om både positiva och 

negativa personliga upplevelser. I dagens samhälle har vi inte tid att utforska all 

information som finns om en produkt eller tjänst. Silverman (2001) anser att WOM har 

blivit ett sätt för konsumenter att bespara tid. Sernovitz (2012) menar att WOM har gått 
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från att vara något begränsat där konsumenter enbart har delat sina åsikter mellan vänner, 

till att bli en ofrånkomlig del av den västerländska kulturen. Vidare framhålls att WOM 

har växt och fått en större exponering än traditionell marknadsföring samt påpekas även 

att vilka konsumenterna litar på har förändrats. Konsumenter litar numera mer på andra 

kunder, familj och vänners åsikter gällande produkter och företag, än professionella 

recensenter eller anställda marknadsförare. Marsden och Kirby (2006) har kommit fram 

till liknande resultat och anser dessutom att det är familj och vänner som är den mest 

primära källan för WOM eftersom de är lättare att lita på än okända människor. 

 

Goyette et al. (2010) hävdar att Internet och den pågående teknologiska revolutionen har 

medfört att dynamiken för WOM har förändrats och blivit elektronisk word-of-mouth 

(eWOM). Libai et al. (2010) och Henning-Thurau et al. (2010) anser att utvecklingen av 

teknologin har lett till att konsumenter idag har nya sätt att ansluta sig till varandra, genom 

exempelvis mail, online forum, bloggar, recensions sidor och olika sociala medier. För 

att kunder ska sprida ett budskap självmant menar Sernovitz (2012) att det krävs att 

företagen vinner deras förtroende och respekt. Att ha kunder som sprider budskap åt 

företagen gratis ses som mycket kraftfullt. 

 

1.2 Problemdiskussion 

I dagens samhälle är Internet en stor del av människans vardag och det är enkelt att dela 

med sig och sprida tankar eller information via sociala medier och Zineldin (2012) 

benämner fenomenet för Web 2.0. Fang (2014) förklarar att utvecklingen av Web 2.0 

teknologier på ett avsevärt sätt har förändrat traditionell WOM genom att göra den till en 

del av den digitala världen och därigenom har eWOM uppstått. Detta har skapat ett 

paradigmskifte i WOM kommunikation från muntlig till teknologisk och från lokal till 

global. Denna stora förändring i WOM ser vi som intressant och aktuell då den digitala 

teknologin idag är ett så pass stort fenomen. Yen och Tang (2015) menar att eWOM har 

ökat spridningshastigheten, tillgängligheten och skapat en räckvidd kallad one-to-many, 

vilket innebär att en källa kan nå ut till en bred publik som påverkar kunder i en mycket 

högre grad än traditionell WOM. Kim et al. (2015) framhåller att den växande 

populariteten kring sociala nätverk som exempelvis Facebook och Twitter har gjort att 

företag lägger mer uppmärksamhet på att utveckla effektiva strategier för digitala medier. 

Författarna menar att en viktig del av strategier för digitala medier är user-generated-

content (UGC). Tang et al. (2014) klargör är medieinnehållet är skapad för att användare 
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ska dela information och/eller åsikter med andra användare. Kim et al. (2015) förklarar 

att eWOM är en dominerande form av UGC som förekommer inom ett ökande utbud av 

elektroniska kanaler. På grund av att konsumenter gärna skriver och delar åsikter om 

produkter, service, varumärken eller upplevelser har ett intresse för forskning om 

eWOMs påverkan ökat. Sezgin (2013) menar att eWOM är effektivt och har en högre 

trovärdighet och relevans för kunder än vad marknadsföring skapad av anlitade 

marknadsförare har. Han menar också att eWOM framkommer tydligt inom just 

turismsektorn och att det är en sektor där kundernas medverkan märks av väl.  

 

Yen och Tang (2015) menar att WOM länge har fått mycket uppmärksamhet av forskare 

inom turismindustrin då WOM ger en möjlighet att sänka konsumenters upplevda risk 

och osäkerhet kring att köpa en tjänst som till stor del ses som immateriell. Sezgin (2013) 

noterar svårigheten i att utvärdera turismrelaterade produkter och tjänster före köp på 

grund av dess höga immaterialitet. Grönroos (2007) anser att tjänster skiljer sig från 

fysiska produkter och att de därför förstås behöver utifrån sina egna särdrag. En 

betydelsefull aspekt av tjänster är att de till stor del är immateriella och opåtagliga. Vidare 

framkommer det att den största skillnaden som måste beaktas gällande tjänster är det 

faktum att kunden till en viss grad är delaktig i serviceprocessen för produktionen av 

tjänsten. Det betyder att kunden är delaktig när tjänsten både produceras och levereras. 

På grund av att tjänster är speciella och skiljer sig från fysiska produkter vad gäller att de 

är immateriella och svåra att utvärdera känner vi ett stort engagemang och intresse för att 

forska i detta område. Flipo (1988) instämmer med Grönroos (2007) att tjänster 

karaktäriseras av immaterialitet och menar att detta är en gemensam egenskap för alla 

tjänster och en egenskap som på bästa sätt beskriver skillnaden mellan fysiska produkter 

och tjänster. Flipo (1988) refererar till Kotler och Bloom (1984) och till Flipo (1984) som 

beskriver tjänster enligt följande: 

 

Services are intangible. They cannot be seen, tasted, felt, heard or smelled before being 

bought. 

(Flipo 1988:286 se Kotler och Bloom 1984) 
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In this case, 'intangibility' refers to the total lack of perception of the service's 

characteristics before it is performed. From this point of view, one may add that 

services can also be intangible during and after delivery. 

(Flipo 1988:286 se Flipo 1984) 

 

Grönroos (2007) menar att det vanligtvis inte går att prova en tjänst innan den köps då 

produktionen, som tidigare nämnt, sker samtidigt som leveransen. Flipo (1988) anser 

dock att tjänster både kan vara immateriella och materiella och att citaten ovan inte kan 

appliceras på materiella tjänster. Grönroos (2007) fortsätter med att ge ett exempel från 

resebranschen, där han påstår att resor inte kan prövas innan köp. Vidare påpekas att resor 

till stor del kan ses som en upplevelse eller känsla och uppfattas vanligtvis inte på ett 

fysiskt sätt. Amaro och Duarte (2013) anmärker att utvecklingen av informations- och 

kommunikationsteknologin, med betoning på Internet, har haft en oerhört stor påverkan 

på reseindustrin. Detta har haft en inverkan på resenärernas beteende vad gäller hur de 

söker information, planering av resan samt köp av resan. Vidare poängteras att det har 

skett en markant ökning av köp av resor via Internet. Exempelvis framhåller författarna 

att år 1998 sålde flygbolag generellt endast 1 % av sina resor via Internet medan det 2008 

har ökat till 26 %. Författarna menar att det gör att framtiden för köp av resor via Internet 

ser mycket lovande ut. Även Sezgin (2013) förklarar att användningen av Internet samt 

e-handel har ökat snabbt under de två senaste decennierna och att det har haft sin påverkan 

på turismsektorn, där konsumenter inte bara delar sina åsikter och värderingar om resmål 

och service i den reella världen, utan även i den virtuella. Av den anledningen har WOM 

förändrats och även den övergått till den virtuella världen. Även Grönroos (2007) tar upp 

att konsumenter vill dela åsikter i den virtuella världen och menar att det har lett till att 

recensionssidor på Internet blivit mycket populära. Buhalis och Law (2008) betonar att 

Internet som kommunikationsteknologi har haft en stor effekt sedan sekelskiftet, vilket 

har lett till att konsumenter fått större och fler valmöjligheter. Det syns tydligt i 

turismsektorn och speciellt hos flygbolagen. Bronner och Hoog (2011) skriver att just 

flygbranschen har blivit påverkad av Internet och utvecklats till att kunderna själva kan 

välja och vraka mellan olika bolag. Det poängteras också att Internet och alla dess 

valmöjligheter har gjort att kunderna tagit makten från företagen. Labrecque et al. (2013) 

framhäver det samma genom att skriva att Internet har fått en allt större del i konsumenters 

informationssökande som bidragit till ett maktskifte mellan konsumenter och företag, 



  

 

5 

vilket även Sernovitz (2012) samtycker med och framhåller att det är kunderna som har 

kontroll. 

 

Redan 1962 skriver Burkart (1962) att flygbranschen är en sektor som alltid verkar lida 

av svårigheter, inte minst när det gäller den ekonomiska delen och fortsätter med att en 

massiv marknadsföring inte skulle ge en tillräckligt stor efterfrågan bland konsumenter 

för att kunna täcka de utgifterna. Även idag står flygbranschen inför svårigheter och 

Jeppsson och Wilson (2015) diskuterar att de svenskägda flygbolagen står inför en hård 

konkurrens mot lågkostnadsbolagen som på senare år utmanat de större bolagen. Detta 

anses ha lett till en mer innovativ och utvecklande bransch som idag allt mer anpassar sig 

efter kundönskemål. Wilson och Nordström (2014) poängterar att Sverige är ett avlångt 

och glesbefolkat land som behöver den tillgänglighet flyget ger för att konsumenter på ett 

enkelt sätt ska kunna resa i landet. Det framkommer även att mellan 2006 och 2011 sjönk 

inrikespassagerarna från 100 % till 82 % vilket har gjort att antalet svenska flygbolag har 

halverats på 6 år. Wilson och Nordström (2014) resonerar kring att människor kommer 

flyga mer i framtiden och funderar över om Sverige kommer vara en del i det globala 

flygnätet. Dessutom anses att en förbättrad tillgänglighet skulle öka antalet 

pendelmöjligheter både för företag och konsumenter och menar att det är kunden som står 

i centrum. 

 

Regeringen (2005) framhåller att det är svårt för mindre flygbolag, specifikt regionala 

flygbolag, att etablera sig på marknaden och få en långsiktig flygtrafik på grund av att det 

kräver mycket kapital. Vilket är svårt på grund av att regionala flygbolag oftast står inför 

begränsade resurser och ett begränsat kapital. Littersinne (2015) klargör att regionala 

flygbolag är flygbolag som tillhandahåller transportservice till mindre samhällen som inte 

har tillräcklig efterfrågan för att hantera både inrikes- och utrikesflygtrafik. Dessa 

flygbolag erbjuder kortdistansflygningar med mindre flygplan, som oftast har plats för 

10-100 passagerare. Det framhålls även att regionalflygbolag ofta även har fokus på 

anslutningar i större städer som flyger vidare utrikes. Dessutom skriver Regeringen 

(2005) att det är svårt för mindre flygbolag att stå emot konkurrensen från större 

etablerade flygbolag, till exempel SAS. En faktor som författarna lyfter fram som har haft 

betydelse för flygmarknaden och speciellt de regionala och mindre flygbolagen är den 

tekniska utvecklingen som skedde under 1900-talet. Den tekniska utvecklingen har 

medfört lägre kostnader för flygtrafiken och har möjliggjort lägre biljettpriser. Vidare 
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menar författarna av rapporten från Regeringen att det har skapat en möjlig ökning av 

antalet passagerare och skalfördelarna av marknaden för flygbolag har ökat 

konkurrensen. Nilsson (2012) anger att reglerna för marknaden för inrikesflyg ändrades 

1992 för att avsiktligt öka konkurrensen och sänka biljettpriserna genom att avskaffa 

reglering av priser och trafikprogram. Ett trafikprogram innehåller strategier för all trafik 

och handlar om hur en önskad trafikutveckling kan skapas tillsammans med ett 

trafiksystem (Helsingborg 2015). Denna regeländring poängterar Nilsson (2012) gjorde 

att SAS och Linjeflygs monopol på den svenska marknaden slogs ut. Skoglund (2009) 

håller med och förklarar att SAS och Linjeflyg förlorade sin marknadsdominans efter 

regeländringen 1992. Nilsson (2012) menar att det efter 2000-talet skett förändringar på 

flygmarknaden och att både lågprisflygen och inrikesflyg har ökat sedan dess. Skoglund 

(2009) motsätter sig och menar att antalet aktörer har ökat men att inrikestrafiken under 

2001-2008 tappade hela 1,2 miljoner passagerare. Författaren framhåller att 

terrorattentaten i september 2001 är en orsak till en nedgång av privata passagerare och 

som skall ha gett en långvarig nedgång av inrikestrafiken. Även Regeringen (2005) 

instämmer att terrorattentaten fick till följd att inrikesflygen minskade, men menar att 

utvecklingen vände efter 2004 och att inrikesflygen därefter ökade bland privatresenärer. 

Skoglund (2009) påpekar att under senare år har det etablerats nya former av flygbolag, 

så kallade lågprisflygbolag, vilka har tagit marknadsandelar men samtidigt framhävs det 

att de har en kortare livslängd. Wilson och Nordström (2014) poängterar att inrikesflygen 

är viktiga i Sverige eftersom det är ett avlångt och glesbefolkat land som behöver den 

tillgänglighet flyget ger för att konsumenter på ett enkelt sätt ska kunna resa i landet. Det 

framkommer även att mellan 2006 och 2011 halverades antalet svenska flygbolag till 

följd av att inrikespassagerarna minskade. Neurath (2009) menar på att den ekonomiska 

krisen år 2008 har gjort att affärsresandet har minskat. Julsrud et al. (2012) hävdar att den 

teknologiska utvecklingen har bidragit till ett minskat resande hos affärsresenärer på 

grund av att affärsmöten sker allt mer virtuellt. 

 

1.3 Problemformulering och forskningsfråga 

Det har tidigare nämnts av Kim et al. (2015) att WOM har utvecklats till eWOM som är 

en del av den virtuella världen där konsumenter delar och tar del av åsikter kring 

produkter, tjänster, varumärken och upplevelser. Vi håller med Sezgin (2013) om att 

eWOM framkommer tydligt inom turismsektorn och även Grönroos (2007) resonemang 

om att turismsektorn erhåller en hög grad immaterialitet som skapar en osäkerhet och 
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svårighet för konsumenter att utvärdera tjänsten innan köp. Detta har medfört en växande 

popularitet och trend av eWOM inom turismsektorn för att överkomma immaterialiteten 

och vi ser därför ett behov av att sammankoppla dessa begrepp. Utifrån utmaningarna 

med immaterialiteten och framkomligheten av eWOM i turismsektorn har vi kommit 

fram till följande forskningsfråga: 

 

Vilken betydelse har elektronisk word-of-mouth för företag inom turismsektorn och hur 

kan de använda elektronisk word-of-mouth i sin marknadsföring? 

 

1.4 Syfte 

Syftet med denna studie är att förstå hur regionala flygbolag arbetar med elektronisk 

word-of-mouth genom att undersöka och analysera: 

 

 På vilket sätt företag kan arbeta med eWOM 

 Vilken betydelse eWOM har för tjänster inom turismsektorns privata marknad 

 Vilket inflytande konsumenter har genom eWOM  

 

1.5 Avgränsningar 

För att begränsa studien och få en tydligare definition av vad vi vill uppnå har vi valt att 

begränsa oss till företagets perspektiv och därmed deras arbete med eWOM. Vidare 

avgränsar vi oss till att endast studera regionala flygbolag inom bolaget Sverigeflyg samt 

att vi har valt att se tjänster inom turismsektorn ur den privata marknadens perspektiv. 

Det vill säga att fokus ligger på privatresenärer och inte affärsresenärer.  

 

1.6 Förklaringar 

Word-of-mouth är ett centralt begrepp i studien som är starkt sammankopplat med 

eWOM. Rosen (2000) och Libai et al. (2010) samt Henning-Thurau et al. (2010) är 

utgångspunkter för studien när det gäller definitionen av dessa två koncept. Rosen (2000) 

anser att WOM är muntliga kommunikationer om produkter mellan människor. Libai et 

al. (2010) och Henning-Thurau et al. (2010) förklarar att eWOM handlar om att Internet 

har skapat nya kommunikationsmöjligheter som inte behöver vara muntliga. Dessa 

begrepp kommer att presenteras vidare i teorikapitlet. 
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För att få en tydlig bild av företagets arbete med eWOM anses att teorier kring både 

kunden och tjänster i turismsektorn behöver lyftas fram i den teoretiska referensramen. 

Detta för att förstå helheten kring vad som påverkar uppkomsten och spridningen av 

eWOM. I studien används både begreppet kunden och konsumenten där vi utgår ifrån 

Parments (2015) definition som lyder att kunder är personer som har handlat, alltså 

genomfört ett köp, medan konsumenter är alla personer som konsumerar, det vill säga i 

princip alla i samhället.  

 

För att kunna svara på syftet kommer vi i teorikapitlet dela upp huvudrubrikerna utifrån 

de tre delsyftena där WOM och eWOM kommer vara genomgående begrepp. Tidigare i 

avgränsningarna framkommer att vi endast kommer att studera regionala flygbolag inom 

bolaget Sverigeflyg och enligt Sverigeflygs (2015) hemsida utgörs Sverigeflyg av sju 

olika regionala flygbolag. Dessa är Gotlandsflyg, Kullaflyg, Sundsvallsflyg, 

Blekingeflyg, Kalmarflyg, Flysmåland och Golden Air. Sverigeflyg är även systerföretag 

till Malmö Aviation och Braathens Regional.  
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2 METOD 

I kapitlet kommer vi att redogöra för vald forskningsmetod samt metod för insamling av 

empiri. Vidare förs en diskussion kring informationsinsamling, trovärdighet och äkthet, 

vilket följs av en avslutande del om hur kunskapsprocessen gått till samt etiska frågor. 

 

2.1 Kvalitativ forskningsmetod 

Bryman och Bell (2011) hävdar att det finns två olika forskningsmetoder; den kvalitativa 

och den kvantitativa. Bjereld et al. (2009) menar att den kvantitativa metoden används 

för att kvantifiera material och att genom detta försöka hitta mönster och samband. 

Resultatet uttrycks vanligen i siffror och statistik som ofta är representativ och kan 

därmed användas för generalisering. Olsson och Sörensen (2007) framhåller att den 

kvantitativa metoden ofta utgår ifrån teori från tidigare forskning tillsammans med 

forskarens egna erfarenheter om forskningsämnet, som sedan struktureras och formuleras 

till prövningsbara hypoteser. Författarna menar att hypoteserna antingen verifieras eller 

falsifieras. Till skillnad från den kvantitativa metoden hävdar Bryman och Bell (2011) att 

den kvalitativa metoden fokuserar mer på ord än kvantifiering i siffror och analys av data. 

Bjereld et al. (2009) påpekar att den kvalitativa metoden syftar till att genom kvaliteter 

eller egenskaper förstå en företeelse. Bryman och Bell (2011) anser också att den 

kvalitativa metoden utgår ifrån att på djupet studera och skapa en förståelse för den 

sociala verkligheten och människans agerande. Författarna anser att den sociala världen 

måste tolkas utifrån respondenterna som studeras perspektiv för att få deras egna åsikter 

och reflektioner. Bryman och Bell (2005) framhåller att den kvantitativa metoden för 

insamling av empiri ofta sker genom strukturerade intervjuer, enkätundersökningar och 

strukturerade observationer. Detta skiljer sig från den kvalitativa metoden, där insamling 

av empiri sker genom deltagande observationer, ostrukturerade eller semi-strukturerade 

intervjuer eller fokusgrupper. Det hävdas att den kvantitativa metoden är strukturerad för 

att få en hög reliabilitet och validitet för att få trovärdighet i verifieringen eller 

falsifieringen av hypotesen. Den kvalitativa metoden däremot är mer flexibel och mer 

personligt utformad med fokus på intervjurespondenternas intresse, medan den 

kvantitativa metoden fokuserar på forskarens intresse. Författarna menar dock att det inte 

går att dra någon skarp gräns mellan dessa två metoder då en studie kan innehålla båda 

alternativen.  
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Denna uppsats utgår ifrån den kvalitativa metoden då uppsatsen syftar till att undersöka 

och analysera företagens arbete med eWOM, vilken betydelse eWOM har för tjänster 

inom turismsektorns privata marknad och vilket inflytande konsumenter har genom 

eWOM, vilket gör att en djupare förståelse behöver skapas för att kunna uppfylla detta. 

Vidare ansåg vi att den kvalitativa metoden med mer personlig karaktär passar vår uppsats 

bättre då vi kan fokusera på intervjurespondentens intresse. Vi tror att den kvantitativa 

metoden hade gjort det svårt att uppfylla vårt syfte genom exempelvis 

enkätundersökningar, då vi anser att detta inte ger djupa och ingående svar. 

 

2.2 Forskningsansats 

Att skapa en så sanningsenlig bild som möjligt av det fenomen som studeras är enligt 

Bryman och Bell (2011) och Patel och Davidson (2011) forskarens uppgift. Andersen 

(2012) menar att forskningsansatser är tillvägagångssätt vilka det går dra vetenskapliga 

slutsatser utifrån. Det går enligt Bryman och Bell (2011) och Patel och Davidson (2011) 

att grunda forskningen i tre ansatser som är: deduktion, induktion och abduktion.   

 

Den deduktiva ansatsen framhävs av Bryman och Bell (2011) som den vanligaste 

uppfattningen som finns mellan teorier och verkligheten. Andersen (2012) menar att det 

är som bevisföringens väg och att forskare utgår från generella principer och baserat på 

dessa dras slutsatser om enskilda företeelser. Patel och Davidsson (2011) samt Alvehus 

(2013) argumenterar att en deduktiv ansats utgångspunkt ligger i en teoretisk grund med 

ett antal uppsatta hypoteser som prövas mot det insamlade empiriska materialet. Patel och 

Davidson (2011) anser att objektiviteten kan stärkas för att materialet har tagits fram av 

redan existerande teori. Det gör att forskningsprocessen inte blir förskönad av forskarens 

egna uppfattningar. Gummesson (2000) förklarar deduktion som ett verklighetsbaserat 

test för att undersöka om teorin kan appliceras på verkligheten.  

 

Induktion har ett annat perspektiv på undersökningen hävdar Andersen (2012). Den 

induktiva ansatsen förklaras av författaren att den utgår från empiriinsamling för att i 

efterhand kunna relatera den med teorin. Patel och Davidsson (2011), Bryman och Bell 

(2011) samt Alvehus (2013) förklarar att induktion har sin utgångspunkt i det empiriska 

materialet, för att sedan dra egna slutsatser enbart utifrån detta. Det är vanligt enligt 

Bryman och Bell (2011) att den deduktiva ansatsen associeras med en kvantitativ metod 

medan en induktiv ansats är associerat med en kvalitativ metod. Vidare framhävs det att 
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i en helt induktiv forskningsansats saknar forskarna kunskap om ämnet i förhand, vilket 

inte är realistiskt. Författarna klargör att forskning aldrig kan bli helt deduktiv eller 

induktiv, utan har snarare inslag av båda, vilket de benämner som iterativt. Processen 

förklaras som ett växelspel där forskare arbetar fram och tillbaka med empiri och teori. 

Gummesson (2000) förklarar växelspelet mellan induktion och deduktion som ett 

abduktivt förhållningssätt. Det förklaras att ett abduktivt förhållningssätt kan ses som 

missledande eftersom det är omöjligt att hålla en process helt induktiv eller deduktiv hela 

vägen och därmed är all forskning abduktiv. Patel och Davidson (2011) samt Alvehus 

(2013) menar att abduktion är en kombination av induktion och deduktion. Alvehus 

(2013) förklarar det som en växling mellan teoretisk och empirisk reflektion vilket 

instäms av Esaiasson et al. (2012) som framhäver att den abduktiva ansatsen är ett 

förhållningssynsätt som betonar ett starkare växelspel mellan den induktiva och deduktiva 

ansatsen. 

 

Det har från början av vår arbetsprocess funnits ett växelspel mellan induktion och 

deduktion. I startskedet av studien arbetade vi först och främst med det tänkta 

utgångsproblemet som var elektronisk word-of-mouth, vilket medför att vi hade en 

induktiv ansats. Utifrån det empiriska materialet blev nästa steg att få en större teoretisk 

referensram där en förståelse om vilka begrepp som var väsentliga att undersöka med 

problemet. Det empirimaterial som samlades in med hjälp av intervjuer, gjordes innan 

alla teorier var helt fastställda, vilket gjorde att denna studie har en abduktiv ansats. 

Därmed kunde vi genom empiriinsamlingen lägga till eller ta bort relevant eller irrelevant 

teori från kapitlet. Vissa begrepp som fick ett större fokus under insamlingen av empirin 

ville vi utveckla av naturliga skäl. Det primärdata som lade grunden för empirin var 

personliga intervjuer eller telefonintervjuer om möjligheten inte fanns att träffas 

personligen. Enligt Bryman och Bell (2011) kan telefonintervjuer vara fördelaktiga vid 

tidsbegränsning då de är lättare att hålla specifikare än vid personliga intervjuer. En 

negativ aspekt vid telefonintervjuer är att det inte är möjligt att avläsa respondentens 

kroppsspråk, vilket kan underlätta för att förstå om respondenten känner sig bekväm med 

frågorna, om frågorna förstås eller om respondenten är öppen för följdfrågor. Vidare 

förklarar författarna att det kan finnas tekniska problem vid telefonintervjuer som kan 

störa intervjun.  
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Intervjuerna hade en abduktiv ansats av den anledningen att vi skulle kunna ta hänsyn till 

den befintliga teoretiska förförståelsen och den tänkta referensramen samt ha möjligheten 

till egna tankar och idéer. Genom växelspelet mellan empiri och teori hade vi möjligheten 

att kunna forma en djupare studie och analys. Forskningsfrågan och syftet har ändrats 

under arbetets gång för att få dem att stämma in med empirin och teorin som vi valde att 

fokusera på. 

 

2.3 Informationsinsamling 

Det framkommer av Patel och Davidson (2011) att insamlad information kan delas in i 

primär- och sekundärkällor. Uppdelningen beror på närheten till informationslämnaren. 

Alvehus (2013) menar att huvudskillnaden mellan primär- och sekundärdata är vem som 

har samlat in materialet och till vilket syfte. Primärdata är material som har skapats för 

den aktuella undersökningen. Författaren menar att sekundärdata däremot är empiriskt 

material som redan har skapats för en annan undersökning, men som kan användas i den 

aktuella undersökningen. Bryman och Bell (2005) framhåller att sekundärdata är 

information som andra forskare redan har samlat in. 

 

2.3.1 Primärdata 

Bryman och Bell (2005) anser att den kvalitativa metoden ofta innehåller intervjuer och 

observationer och enligt Patton (2002) används intervjuer för att få en annan individs 

perspektiv. Det finns olika sätt att samla in information men de två vanligaste är enligt 

Patel och Davidson (2011) intervjuer och enkäter. De båda tillvägagångssätten bygger på 

frågor men de skiljer sig åt på vissa punkter. Hartman (2004) presenterar olika sätt att 

utföra intervjuer. Den kvantitativa intervjun präglas av standardisering och strukturering 

som innebär att frågorna ställs i en viss ordning och att alla som intervjuas får samma 

frågor. Det framkommer att intervjutypen handlarom hög standardisering genom att 

svarsalternativen är givna och att det inte behövs någon personlig kontakt med 

intervjurespondenten då enkäter enkelt kan framföras på andra sätt. Patel och Davidson 

(2011) framhåller att enkäter oftast förknippas med frågeformulär som skickas via post 

men att den också går att genomföra personligt. En halvstrukturerad intervju är 

fortfarande standardiserad men inte lika strukturerad och kan fortfarande ställas i en 

särskild ordning som ändå betyder att respondenten har större svarsfrihet. Även här kan 

intervjun vara opersonlig. Hartman (2004) tar upp en intervjumetod kopplad till den 

kvalitativa metoden som är ostrukturerad och saknar standardisering. Vid en 
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ostrukturerad intervju gör intervjuaren enligt Ejvegård (2009) förhållandevis omedvetet 

ett selektivt urval eftersom frågorna kan föras fritt och diskutera de trådar som är mest 

intressanta. Bryman och Bell (2005) tillägger att enkla anteckningar är enda hjälpmedlet 

som intervjuaren har för att minnas frågorna. Hartman (2004) poängterar att 

tillvägagångssättet vid en ostrukturerad intervju kännetecknas av att frågorna inte är klara 

vid intervjutillfället vilket ger intervjurespondenten stor möjlighet att fritt diskutera 

ämnet. Vidare framhålls att intervjuerna alltid sker personligt och som en asymmetrisk 

konversation där den som intervjuar vill få ut information från respondenten. Patel och 

Davidson (2011) poängterar att i en kvalitativ intervju är både respondenten och 

intervjuaren medskapare till ett samtal. Även om intervjun till viss del handlar om att fritt 

diskutera ämnen framhåller Ejvegård (2009) att intervjuaren inte få dras med i 

diskussionen utan måste hålla sig neutral och inneha en objektivitet. Det påpekas att 

intervjuaren inte får kommentera eller på annat sätt visa sina tankar om respondentens 

svar. Vid en muntlig kommunikation är det lätt att frågorna blir ledande och det får de 

inte vara. Vidare framgår också att intervjuaren på alla sätt ska uppmuntra 

intervjurespondentens medverkan utan att agera informellt och kyligt. Semi-strukturerade 

intervjuer är en teknik som Bryman och Bell (2005) behandlar och hävdar innehåller en 

intervjuguide över relevanta teman där respondenten har möjlighet att svara fritt och utan 

hinder. Att förbereda sig är alltid viktigt vid en intervju menar Hartman (2004) och 

antyder att en intervjuguide är att föredra då det går att undvika risken att stå utan relevant 

material. I en intervjuguide tas ämnen upp som är intressanta att diskutera samt att även 

ordningen som ämnena kommer i är viktig för att få respondenten i rätt stämning. 

Ejvegård (2009) instämmer och tillägger att ett svar på en tidigare fråga kan påverka de 

svar som kommer senare. Vidare framkommer det i Bryman och Bell (2005) att både den 

ostrukturerade och den semi-strukturerade intervjutekniken är flexibla. 

 

I denna studie har den semi-strukturerade intervjuformen använts för att samla in 

primärdata då vi eftersträvade att till viss del kunna styra samtalet genom en intervjuguide 

men där respondenterna samtidigt haft möjlighet att svara fritt för att skapa mer djup i 

svaren. Att använda sig av en ostrukturerad form för intervjun tror vi hade medfört en 

otydlighet för intervjurespondenterna och att viktig information hade kunnat gå förlorad. 

Vi anser även att en intervjuguide som enligt Ejvegård (2009) kan göra att 

intervjupersonen kommer i rätt stämning gör att intervjun blir mer följsam. Den 

kvantitativa intervjuformen som präglas av standardisering och struktur valdes snabbt 
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bort av den anledningen att vi ville ha en personlig kontakt med respondenten samt att vi 

anser att den kvalitativa metoden för intervjuer kan ge oss en större förståelse för ämnet 

som studeras. 

 

De personer vi valde att intervjua har alla kunskap från arbete med marknadsföring men 

arbetar i olika positioner och företag. De som är centrala som primärkällor är: 

 

 Anna Soltorp. Regionchef Sydost för Sverigeflyg. Personlig intervju, 2015-04-

24 

 Eva Nyh Hederberg. Operativ chef för Sundsvallflyg. Telefonintervju, 2015-

05-04 

 Magnus Söderlund. Professor i marknadsföring på Handelshögskolan i 

Stockholm. Telefonintervju, 2015-05-05 

 Lotta Bergkrantz. Copywriter på PR-byrån Levelseven. Personlig intervju, 

2015-05-06 

 Karin Lagerlöf. Affärsutvecklare på Kalmar-Öland Airport. Personlig intervju, 

2015-05-06 

 Anders Engzell. Kommunikatör på Malmö Aviation. Telefonintervju, 2015-05-

08 

 

Urval 

För att kunna utföra bra intervjuer behövs det oftast göras vissa urval i vem eller vilka 

som ska intervjuas, framhäver Hartman (2004). Då vi har valt personer som har relativt 

lika bakgrund om ämnet men jobbar inom olika företag och sektorer utgår vi ifrån 

författarens princip om homogena intervjuer där urvalspersonerna har så lika kunskap 

som möjligt. Det framgår att denna typ används för att kunna få en bättre förståelse om 

deras uppfattningar. Författaren nämner även två andra strategier som vi valt bort då de 

behandlar tillvägagångssätt som inte ger vår uppsats rätt perspektiv. Den ena innebär att 

informationen ska bli så bred som möjligt och därför intervjuas en maximal variation av 

personer som har så olika åsikter om ämnet som möjligt. Ytterligare en strategi handlar 

om att välja ut så extrema och ovanliga personer som det går. Detta för att tydligt kunna 

visa upp och förstå extrema förhållningssätt mot specifika ämnen. I denna studie har vi 

även valt ett så kallad snöbollsurval, vilket Bryman och Bell (2005) skriver är en 

urvalsmetod där man genom befintliga intervjurespondenter får kontakt med eller ber om 
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att få kontakt med nya respondenter som är lämpliga för studien. Hartman (2004) menar 

att det krävs att forskarna har en viss kännedom om personer som är möjliga för intervju 

och att när forskarna inte innehar denna kunskap kan snöbollsurval vara en hjälp för att 

hitta lämpliga kandidater. Dock framhåller författaren att det finns risker med denna typ 

av urval då forskaren förlorar makten över valet om vem som skall intervjuas samt att det 

finns en risk att personerna som intervjuas rekommenderar personer som liknar dem 

själva. Som tidigare nämnt har vi utgått ifrån homogena intervjuer men för att minimera 

risken att respondenterna blir allt för lika har vi påpekat detta för dem och bett om 

kontaktuppgifter till personer som inte har samma typ av position som de själva. 

 

2.3.2 Sekundärdata 

Bryman och Bell (2005) hävdar att sekundärdata har samlats in av andra forskare, 

institutioner eller organisationer och kan bestå av exempelvis rapporter, utredningar, 

litteratur och artiklar. Författarna menar att det kan vara en fördel att använda sig av 

sekundärdata, då forskaren inte behöver lägga tid och pengar på att samla in ny 

information och även att informationen i sekundärdata kan bestå av hög kvalitet av 

tidigare forskare. Det finns dock även begränsningar med sekundärdata då det kan vara 

svårt för forskarna att hantera all information samt att forskarna inte är lika bekanta med 

materialet om insamlingen av empiri hade gjorts själv. Christensen et al. (2010) hävdar 

att sekundärdata är tidigare insamlad data som samlats in i annat syfte än för den aktuella 

studien. Författarna menar att sekundärdata kan ge grundläggande information och 

kunskap om det studien avser att undersöka, vilket kan vara relevant att ha i början av 

studien. Det påstås även att sekundärdata kan fastställa tillförlitligheten av resultatet i den 

aktuella studien. Patel och Davidson (2011) påpekar att det är viktigt att det på ett tydligt 

sätt framgår vem som säger vad och att sekundärdata väljs ut utifrån ens egna idéer i 

studien för att inte skapa fel bild för läsaren om studiens innehåll och syfte. Booth et al. 

(2004) framhåller att en annan viktig del vid användning av sekundärdata är att säkerställa 

att de är trovärdiga och att man därmed som forskare bör vara källkritisk. 

 

I denna uppsats har sekundärdata valts ut från Linnéuniversitetets egna bibliotek. 

Artiklarna och böckerna som använts har valts ut noga med hjälp av universitetet 

bibliotekets egen sökmotor ‘One Search’ där det finns böcker, artiklar, tidskrifter, 

avhandlingar, konferensmaterial och mycket mer (Lnu 2013). Vid sökning av artiklar i 

‘One Search’ har vi endast valt material som är ‘peer reviewed’ för att få en hög 
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tillförlitlighet. ‘Peer reviewed’ innebär att materialet har granskats av experter inom 

ämnesområdet där kvaliteten bedöms både vetenskapligt och innehållsmässigt (Lnu 

2015). Vi har använt oss utav olika sökord för att hitta relevanta vetenskapliga artiklar. 

Exempel på sökord som använts är service quality tourism, electronic word of mouth, 

service tourism, consumer behavior, customer interaction, business travelers + 

technology, word of mouth marketing och airline industry. Vid val av sekundärdata har 

vi även beaktat utgivningsår, dels för att se till att vi får källor som aktuella från det 

senaste årtiondet, men även att vi har äldre källor som kan styrka att det har skett 

forskning kring området under en längre tid. 

 

2.4 Kunskapsprocessen 

Efter att ha börjat studien med en diskussion kring Internets stora betydelse i dagens 

samhälle kom vi fram till att fokusera på eWOM som ett centralt begrepp. Detta kändes 

som ett aktuellt ämne att studera eftersom den teknologiska utvecklingen idag har gått 

långt. Utifrån tidigare kunskap och tidigare forskning om turismsektorn och kundernas 

svårighet att utvärdera en tjänst på grund av dess immaterialitet såg vi en koppling mellan 

eWOM och turismtjänster. Studiens inriktning på regionala flygbolags arbete med 

eWOM var ett val som gjordes utifrån att vi ansåg att det var väldigt intressant med 

problematiken kring deras begränsade resurser och kapital för att arbeta med 

marknadsföring. Det fanns därmed ett intresse för att se hur regionala flygbolag kan dra 

nytta av eWOM. Att sedan sätta in det i ett större perspektiv i forskningsfrågan var även 

det ett personligt val och intresse för oss.  

 

Syfte, delsyften samt forskningsfråga har ändrats ett flertal gånger under arbetsprocessen 

på grund av att vi efter handledningsmöten och opponeringstillfällen fått nya insikter, 

perspektiv och idéer på hur studien kunde förbättras. I studiens början ansågs 

forskningsfrågan vara för generell och den har därmed smalnats av för att göra den mer 

relevant och lättare att besvara utefter de förutsättningar vi haft. Forskningsfrågan löd till 

en början att ta reda på: ‘vilken betydelse eWOM har för företag inom tjänstesektorn och 

hur de kan använda eWOM i sin markandsföring?’ Den ansågs vara för generellt och 

därför ändrades tjänstesektorn istället till turismsektorn. Vi valde dock att inte smalna av 

forskningsfrågan allt för mycket eftersom vi vill kunna göra studien överförbar till en hel 

sektor och se samband inom denna sektor. På grund av att syfte och forskningsfråga inte 

fastställdes helt i början av studien fokuserade vi istället på att påbörja en teoretisk grund 
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kring de ämnen vi fastställt skulle studeras. Ämnena var WOM, eWOM och tjänster inom 

turismsektorn. Vi började bestämma den teoretiska grunden genom att söka efter 

relevanta böcker och vetenskapliga artiklar. Utifrån detta kunde vi sedan börja utforma 

en intervjuguide för att samla in det empiriska materialet och även omformulera syfte och 

forskningsfråga.  

 

Till en början hade vi problem med att placera vad som skulle vara med i inlednings- och 

teorikapitlet vilket medförde att bakgrunden blev väldigt tung. Detta anpassades relativt 

snabbt för att bakgrunden skulle bli övergripande och intresseväckande genom att enbart 

presentera WOM och eWOM. I problemdiskussionen har vi varit noga med att utforma 

en så kallad trattmodell där vi började brett för att sedan smalna av ämnet och presentera 

studiens problem. Vi var noga med trattmodellen för att få en tydlig röd tråd. För att skapa 

en röd tråd genom hela arbetet har vi utgått ifrån de tre delsyftena för att bygga upp en 

tydlig struktur. De tre delsyftena har använts som huvudrubriker i den teoretiska 

referensramen, vilka även återfinns i kapitlet för empiri och analys. Anledningen till detta 

var att skapa en tydlighet för läsaren att lätt kunna följa med i texten och se hur hela 

arbetet är återkopplat till studiens syfte.  

 

Det empiriska materialet som är studiens primärdata har samlats in genom kvalitativa 

semistrukturerade intervjuer. Det utfördes sex intervjuer där hälften har varit personliga 

möten och hälften har utförts via telefonen. På grund av ett geografiskt avstånd och 

tidsbrist hade vi tyvärr inte möjligheten att träffa alla intervjurespondenter genom 

personliga intervjuer även om vi ansåg det som mest önskvärt. Telefonintervjuerna 

fungerade enligt oss väl men vid intervjun med Nyh Hederberg uppkom tekniska problem 

vilket medförde ett störande moment under intervjun. Vi anser att alla intervjuer med stöd 

av intervjuguiden har gett relevant och användbar information till studien. Vid ett 

intervjutillfälle frågade vi även respondenten om tips på andra personer som skulle kunna 

vara relevanta att intervjua för studien. Vi fick då kontaktuppgifter till en person som vi 

fick intervju med. Detta är som tidigare nämnt i metodkapitlet ett så kallat snöbollsurval 

och vi anser att det fungerade väl för oss och att vi genom detta fick tag på en lämplig 

person att intervjua som vi troligen inte hade fått tag på annars. Vid valet av respondenter 

ville vi dels prata med personer som arbetar inom den regionala flygbranschen och dels 

personer som är experter och mycket kunniga inom markandsföring. En första kontakt till 

dessa personer gjordes genom telefon där vi presenterade vilka vi var och vad vår studie 
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syftar till att undersöka. Vid den första kontakten hade vi en presentation av vad studien 

handlade om för respondenterna, för att säkerställa att de hade kännedom om ämnet och 

att de själva kände att de kunde besvara frågor inom ämnet. Enligt överenskommelse med 

respondenterna har exempel på ämnen från intervjuguiden mailats i förväg innan 

intervjun för att de skulle ha möjlighet att förbereda sig på vilken typ av frågor som skulle 

tas upp. Intervjuerna utfördes enligt den semistrukturerade formen för att dels på ett lätt 

sätt kunna styra samtalet enligt ämnen från intervjuguiden men samtidigt skapa 

flexibilitet och öppenhet för respondenten att kunna tala fritt. För oss fungerade konceptet 

mycket väl, samtalen flöt på med möjlighet till djupare diskussion och möjlighet fanns 

för oss att ställa följdfrågor. Vi kunde se en viss skillnad mellan informationen vi fick 

fram av experterna inom marknadsföring och de personer som arbetar inom regionala 

flygbolag. Experterna gav mer generella svar på frågorna medan de övriga 

respondenterna svarade mer specifikt på hur deras arbete går till i deras sektor och företag. 

Detta var något som eftersträvades på grund av att kunna få möjligheten att sätta in det 

empiriska materialet i ett större perspektiv. Efter intervjuerna valde vi att omgående 

transkribera dem medan vi fortfarande hade dem färska i minnet. Transkriberingen 

medförde att vi enkelt kunde gå tillbaka för att se över svaren och på ett okomplicerat sätt 

kunna jämföra respondenternas svar.  

 

I kapitlet för teoretisk och empirisk analys har vi analyserat och försökt hitta både 

kopplingar, samband och oenigheter mellan den teoretiska referensramen och empirin. 

Här har vi även försökt se kopplingar och oenigheter mellan respondenterna. Vi beslutade 

att dela upp transkriberingarna mellan oss för att vara mer pålästa samt få en djupare 

inblick i varje intervju. Detta också för att det skulle bli enklare att hitta i 

transkriberingarna eftersom de är så pass långa. I det avslutande kapitlet, 

slutdiskussionen, lyfter vi fram tendenser som vi har kunnat se utifrån analysen av teori 

och empiri och vi besvarar även uppsatsens övergripande syfte, delsyften och 

forskningsfråga. Det sista kapitlet innehåller även implikationer för praktiken där vi 

utifrån analysen och slutdiskussionen i uppsatsen lyfter fram konkreta förslag för hur 

företag i turismsektorn kan arbeta med eWOM. Baserat på vad vi kommit fram till genom 

analysen, slutdiskussionen och våra framtagna implikationer för praktiken har vi tagit 

fram en egen modell som innehåller strategier för hur företag som tillhandahåller tjänster 

inom turismsektorn kan arbeta med eWOM.  
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2.5 Etik 

Enligt Patel och Davidson (2011) och Bryman och Bell (2005) finns det krav på hur en 

forskning bedrivs, där hänsyn måste tas till individer och samhällets utveckling. Det finns 

enligt författarna fyra övergripande krav vad gäller forskning och etik; 

informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet samt nyttjandekravet. 

Informationskravet och samtyckeskravet innebär att forskaren ska informera berörda 

respondenter om den aktuella forskningen och dess syfte samt att respondenterna själva 

ska få bestämma över sin medverkan. Konfidentialitetskravet betyder enligt författarna 

att de personer som ingår i studien ska behandlas med största möjliga konfidentialitet för 

att obehöriga inte ska kunna komma åt deras personuppgifter. Det sista kravet, 

nyttjandekravet, fastslår att den information som samlas in av respondenter endast får 

användas för forskningens ändamål. Vid första kontakt med våra respondenter i denna 

studie började vi med att informera om vilken typ av forskning vi skulle genomföra samt 

dess syfte och varför vi ville ha med dem som respondenter. Vi har även låtit 

respondenterna bestämma tid och plats för intervjutillfället. Innan intervjun påbörjats har 

vi även frågat om samtycke från respondenterna gällande inspelning av intervjun. Vid 

intervjutillfället har vi även varit noga med att framhålla att intervjun endast kommer att 

användas i syfte för forskningen och att intervjuinspelningen raderas efter avslutad 

transkribering. Slutligen har respondenterna själva fått välja om de godkänner att deras 

för- och efternamn samt position i företaget får stå med i studien. Vi har beaktat dessa 

nämnda fyra etiska huvudkraven och anser att studien uppfyller kraven. 

 

2.6 Vetenskaplig kvalitet 

Reliabilitet och validitet är två viktiga begrepp inom forskning och Bryman och Bell 

(2005) menar att reliabilitet handlar om tillförlitlighet och om resultatet från en 

genomförd undersökning skulle bli det samma om den gjordes en gång till. Hartman 

(2004) tillägger att reliabilitet också handlar om pålitlighet och att det är viktigt att 

undersökningen uppfyller kravet på reliabilitet. Vidare framkommer det att pålitlighet 

innebär att en observation ska kunna genomföras upprepade gånger och att andra ska 

kunna göra samma observation och få samma utfall. Patel och Davidson (2011) 

framhåller att reliabiliteten bör anpassas efter den situation som uppkommer vid 

undersökningstillfället. Validitet däremot menar Bryman och Bell (2005) går ut på att 

bedöma om slutsatser från en undersökning hänger ihop med resten av studien. Enligt 

Bryman och Bell (2005) och Bryman (2004) är validitet och reliabilitet två begrepp som 
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främst används inom den kvantitativa forskningsmetoden på grund av att dessa ofta rör 

frågor som handlar mått och mätningars pålitlighet. Bryman och Bell (2005) bedömer att 

reliabilitet och validitet måste anpassas för att kunna användas i den kvalitativa 

forskningen och föreslår istället att äkthet och trovärdighet ska användas. Lincoln och 

Guba (1994) menar att en anledning till att använda äkthet och trovärdighet istället för 

reliabilitet och validitet är för att verkligheten kan beskrivas på olika sätt utifrån olika 

människor. 

 

2.6.1 Äkthet 

Bryman och Bell (2005) refererar till Lincoln och Guba (1994) som tagit fram några 

kriterier på hur äkthet ska bedömas. Det första är att ge en rättvis bild av de uppfattningar 

och åsikter som framkommer av de personer som studerats. Ontologisk autenticitet är 

nästa som innebär att forskaren ska ta reda på om undersökningen har hjälpt de undersökta 

personerna att komma till en bättre förståelse av sin sociala miljö och situation. Vidare 

förklaras pedagogisk autenticitet som att undersökningen ska ge deltagarna en bättre bild 

av hur andra upplever omgivningen. Ytterligare ett kriterium är katalytisk autenticitet 

vilket ska undersöka om personerna som deltagit i studien har möjlighet att förändra sin 

situation. Taktisk autenticitet är det sista kriteriet som framkommer och det innebär att 

undersökningen har bidragit till att ge de medverkande personerna möjlighet att vidta 

åtgärder som krävs för att kunna förändra situationen. Det poängteras att 

äkthetskriterierna ofta uppfattas som provocerande men att det inte framkommit på vilket 

sätt och hur de påverkar undersökningar är inte helt klart.  

 

2.6.2 Trovärdighet 

Ahrne och Svensson (2013) framhåller att all forskning handlar om att läsaren ska tro på 

det som han eller hon läser. Detta medför att forskaren måste vara trovärdig för att 

forskningen ska kunna få genomslag. Författarna menar att trovärdighet kan vara 

viktigare för den kvalitativa metoden än den kvantitativa, på grund av att den kvantitativa 

metoden i sig med innehållande kvantifiering, tabeller, siffror och experiment verkar inge 

trovärdighet för läsaren. Bryman och Bell (2005) delar upp trovärdighet i fyra delkriterier: 

tillförlitlighet, överförbarhet, pålitlighet och att det ska finnas en möjlighet att styrka och 

bekräfta. Tillförlitlighet är hur trovärdig beskrivningen av verkligheten framkommer i en 

studie eftersom det är den som avgör hur acceptabel studien är i andras ögon. Hartman 

(2004) menar på att det handlar om att ge studien en giltighet och framhäver att det ska 
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visa på korrekthet utifrån hur verkligheten ser ut. Det andra kriteriet som Bryman och 

Bell (2005) tar upp är överförbarhet som innefattar att resultaten ska kunna föras över till 

en annan miljö. Om studien är gjord i en viss bransch kan den bedömas vara överförbar 

till en annan bransch. Vidare klargörs att pålitlighet innebär att det ska säkerställas att alla 

delar i forskningsprocessen finns med och att andra forskare granskar undersökningen. 

Däremot anses det att granskningen kan vara ett problem då den kvalitativa metoden 

innehåller extremt mycket data att gå igenom. Det sista kriteriet möjlighet att styrka och 

bekräfta utgår ifrån att forskaren ska ha insikten att det inte helt går att inneha objektivitet 

i kvalitativa undersökningar och forskaren ska därför försöka säkerställa att studien är 

utförd i god tro. Det poängteras att tillvägagångssättet innebär att personliga värderingar 

eller teoretiska kunskaper inte påverkar genomförandet och slutsatserna av 

undersökningen. Ahrne och Svensson (2013) menar att den kvalitativa metoden skapar 

trovärdighet genom tre begrepp: transparens, triangulering och återkoppling till fältet. 

Transparens innebär att forskningen måste diskuteras och kritiseras för att skapa 

genomskinlighet. En kritisk granskning är nödvändig för att läsaren ska kunna förstå 

forskarens forskningsprocess, resonemang och även val av metod. Med triangulering 

menar författarna att det ska vara möjligt att komma fram till samma eller liknande 

resultat av en studie med olika metoder, data, teorier och forskare. Det ska därmed vara 

möjligt att se på ett och samma studieobjekt och få fram samma eller liknande resultat 

genom att studera det från olika håll. Att återkoppla till fältet betyder att forskaren 

återkopplar till de människor som har studerats och intervjuats för att låta dem komma 

med synpunkter och granska resultatet. Detta innebär dock inte att personerna som 

återkopplas håller med om resultatet av studien, utan snarare att resultatet ska vara 

igenkännbart och kunna relateras till.  

 

För att kunna skapa en hög trovärdighet och äkthet i undersökningen har vi utgått ifrån 

de metodresonemang som har förts i detta kapitel. Redovisningen av empiri gjordes på 

ett tydligt sätt och för att skapa trovärdighet har vi med samtycke från respondenterna 

spelat in intervjuerna för att säkert kunna sammanställa en transkribering av vad som 

sagts. Transkriberingen bifogades även till respondenterna i efterhand för att få deras 

godkännande att det som skrivits är sanningsenligt och att de kan stå för detta. Vi har 

även valt att ha med en intervjuguide som bilaga i den färdiga uppsatsen för att läsaren 

ska kunna se en enlighet i studien samt kunna genomföra samma eller liknande studier 

med samma resultat. På grund av den valda metoden anser vi att det är möjligt för andra 
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personer att utföra en liknande studie. Vidare har vi varit noga med att få fram stödjande 

åsikter och definitioner hos flera olika författare för att skapa en tydlighet och trovärdighet 

om att det som sagts styrks av flera forskare. 

 

2.7 Metodkritik 

Trost (2005) menar att den kvalitativa forskningsmetoden har fått kritik på grund av att 

den uppvisar en liten och icke representativ del av befolkningen vad gäller statistisk 

mening. En kvalitativ studie innehåller extremt mycket data vilket Bryman och Bell 

(2005) menar kan vara ett problem när den blir granskad. Ahrne och Svensson (2011) 

påpekar att forskningen i den kvalitativa metoden kräver att den granskas mer kritiskt än 

den kvantitativa metoden på grund av att forskaren i den förstnämnda metoden måste 

utveckla egna analyser.  

 

Av Bryman och Bell (2005) framkommer det att det finns svårigheter som kan påverka 

undersökningens resultat och menar att forskaren kan ha svårt att hålla sig objektiv i vad 

som är relevant information. Vidare påpekar Bell (2000) att intervjuer kan innehålla 

liknande svårigheter vilket resulterar i att det finns risk för bortfall. Svaren från intervjuer 

kan även anses vara svåra att analysera. Detta är något som Patel och Davidson (2011) 

tar upp genom att poängtera hur viktigt det är att utvärdera sitt material och kritiskt välja 

ut relevant information och inte enbart plocka det som stödjer forskarens egna 

uppfattningar. Bryman och Bell (2005) anser att forskningsfrågan och 

problemformuleringen kan bli för generell i en kvalitativ studie då forskarna inte lika 

noggrant förklarar forskningsprocessen som i en kvantitativ studie.  

 

Utifrån dessa argument kring metodkritiken av den kvalitativa metoden har vi i vår studie 

försökt se vilka svårigheter som kan uppkomma. Vi anser att valet av 

intervjurespondenter har varit relevanta till forskningsområdet men att antalet inte går att 

få representativt till vårt forskningsområde då det är svårt att generalisera. Anledningen 

till att antalet respondenter inte kunde utökas var på grund av studiens längd och tidsbrist. 

Trots detta ses det insamlade empiriska materialet som tillräckligt vad gäller att besvara 

studiens syfte och forskningsfråga. Mängden empiri som har samlats in anses vara stor 

vilket medför svårigheter i granskning och val av vad som ansågs vara viktigast att välja 

ut till studien. I studiens början har relevanta teorier valts ut delvis utifrån syfte och 

forskningsfråga men även utifrån vårt eget intresse för ämnet och detta har medfört 
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svårigheter i att vara helt objektiv. Efter det empiriska materialet samlats in har teorierna 

dock ändrats och nya teorier har lagts till utifrån vad som ansetts vara relevant endast för 

studien syfte. Vidare anses att det fanns svårigheter i att få forskningsfrågan att inte bli 

för generell, vilket den till en början ansågs vara.  
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3 TEORETISK REFERENSRAM 

I kapitlet presenteras teorier som är kopplade till studiens forskningsfråga och syfte. Det 

övergripande syftet att förstå hur regionala flygbolag arbetar med elektronisk word-of-

mouth (eWOM) ligger till grund för den teoretiska referensramens uppbyggnad. Kapitlet 

är uppdelat i tre huvudrubriker som är kopplade till uppsatsens tre delsyften: på vilket 

sätt företag kan arbeta med eWOM, vilken betydelse eWOM har för tjänster inom 

turismsektorns privata marknad samt vilket inflytande konsumenter har genom eWOM 

 

3.1 Företagens arbete med elektronisk word-of-mouth 

Under detta avsnitt presenteras word-of-mouth (WOM) och dess utveckling till eWOM. 

Därefter följer ett avsnitt om hur företag kan arbeta med och hur de har inverkan på 

eWOM. Slutligen presenteras relationer samt e-relationer för att skapa en förståelse för 

hur företaget genom sina relationer till kunder kan skapa lojalitet och få kunder som är 

villiga att sprida god WOM. 

 

3.1.1 Word-of-mouth 

Carlsson (2010) anser att företag måste sticka ut och göra något unikt så att det skapas ett 

samtalsämne och poängterar att WOM innebär nöjda och entusiastiska kunder. Levy och 

Gvili (2015) framför att det finns en konsensus bland marknadsförare och 

marknadsundersökare att WOM kommunikation är ett viktigt verktyg för att kunna 

framföra budskap. I många fall har det konstaterats att WOM har varit mer effektivt än 

reklam och direktförsäljning (Engel et al. 1969; Herr et al. 1991; East et al. 2005) främst 

på grund av att det uppfattas som mer trovärdigt och flexibelt (Steffes och Burgee 2009). 

För att företag ska lyckas framhåller Sernovitz (2012) att de behöver WOM. Vilket också 

Keller (2007) instämmer i och uppfattar WOM som ett viktigt verktyg i att påverka 

konsumenternas köpbeteende. Vidare framhåller Sernovitz (2012) en diskussion om 

naturlig WOM som innebär att det sker på ett positivt och naturligt sätt eftersom kunderna 

helt enkelt inte kan låta bli att tala om produkter och servicekvalitet som de upplevt som 

mycket bra. Carlsson (2010) hävdar att en tillfredsställd kund är en viktig tillgång 

eftersom de framför ett budskap som företaget inte själva skulle lyckas lika bra med. 

Sernovitz (2012) påstår att nöjda kunder är de bästa marknadsförarna och att om 

människor gillar dig och vad du gör, kommer de att berätta det för sina vänner. Det anses 

att WOM handlar om att som företag ge kunder en fantastisk upplevelse av servicekvalitet 
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och produkter som de gärna vill dela med andra. Författaren hävdar att denna typ av 

marknadsföring kan ta ett företag till en högre nivå genom att göra kunderna nöjda, vinna 

deras förtroende och respekt samt att vinna deras rekommendationer, istället för att 

överösa dem med traditionell reklam. Carlsson (2010) påpekar att allt som behövs för att 

enkelt kunna skapa WOM är rätt tidpunkt i kombination med rätt kontakter. Sernovitz 

(2012) menar att om det förutsätts att företag ska kunna utnyttja vad människor redan är 

programmerade för är det viktigt att förstå innebörden av WOM. Därför är det enligt 

Carlson (2010) viktigt att företag visar intresse och nyfikenhet för nya 

kommunikationsverktyg. Vidare poängteras det att en förmåga att anpassa sig efter vad 

konsumenter vill ha är nödvändigt för att lyckas inom WOM. Samtidigt är det viktigt att 

vara modern och reagera snabbt på omvärldens reaktioner. Dellarocas (2003) hävdar att 

WOM är omedelbar och intim, men mer begränsad och Steffes och Burgee (2009) 

tillägger att WOM är mindre inflytelserik än eWOM. 

 

3.1.2 Elektronisk word-of-mouth 

Sernovitz (2012) anser att det idag är möjligt att skapa plattformar via Internet för att 

hjälpa människor att sprida budskap till andra. Yen och Tang (2015) förklarar att 

populariteten kring kundrecensionssidor på Internet har gjort att WOM har utvecklats till 

den elektroniska formen eWOM. Enligt Weisfeld-Spolter et al. (2013) har eWOM vuxit 

fram snabbt och blivit en viktig utbyggnad av traditionell WOM. På senare tid har eWOM 

även blivit en otroligt stor del av sociala medier. Författarna förklarar sociala medier som 

en möjlighet till att bygga relationer och som en marknadsplats för konversationer. 

Hennig-Thurau et al. (2010) nämner att när det är lättare att ladda upp nytt innehåll blir 

kvantiteten av eWOM information betydligt större. Weisfeld-Spolter et al. (2013) anser 

att eWOM genom utvecklingen av sociala medier har fått stor påverkan på hur företag 

kommunicerar elektroniskt med kunder. Vidare framkommer det att Internet har 

möjliggjort kommunikation genom företag-till-kund, betecknat B2C, och även kund-till-

kund, betecknat C2C. Yen och Tang (2015) argumenterar dock för att den tidiga formen 

av eWOM saknade personlig kommunikation där personer inte kan mötas ansikte mot 

ansikte, vilket är en styrka hos traditionell WOM. Detta har dock förändrats idag och Yen 

och Tang (2015) hävdar att Internets utveckling tillsammans med sociala medier och 

nätverk har skapat möjligheter för mer personliga möten genom bland annat synliga 

profiler och interaktiva plattformar där individer kan dela och ta del av åsikter. Sernovitz 

(2012) påpekar att det tidigare var möjligt att lansera en medelmåttig produkt tillsammans 
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med extraordinär reklam. Idag är detta dock inte möjligt på grund av att omdömen om 

produkter sprids oerhört fort på Internet, som medför att människor på väldigt kort tid 

kommer att få reda på produktens kvalitet och kommer därmed inte låta sig luras av 

reklam. Yen och Tang (2015) anser att informationen som delas genom Internet kan 

kundanpassas och eWOM kan delas enkelt och snabbt till en stor publik, med en 

poängtering på att personlig kontakt möjliggör trovärdighet. 

 

Andra marknadsföringskanaler 

Parment (2015) anser att marknadskommunikation har tre tydliga grundläggande 

områden som är följande: Vilka vill vi nå? Vad vill vi säga dem? och Hur ska vi säga 

detta? Genom att bestämma hur budskapet ska förmedlas och genom vilka kanaler 

resurserna effektivast kan utnyttjas. Undersökningen ‘hetaste marknadskanalen’ 

skickades ut till en marknadspanel (mdnina 2010), den handlade om alternativa 

marknadsföringskanaler. I undersökningen framkom det att det enskilda företaget i 

nuläget satsar på följande: företagets hemsida, Internet (inte hemsidan), 

event/mässor/seminarier och företagets digitala nyhetsbrev. För större företag var 

kanalvalen annorlunda och de satsade istället mer på TV, radio, utomhus/kollektivtrafik, 

print, Internet (inte hemsida) och sponsring. Vidare framkommer det även att 

undersökningen visade på att marknadspanelen gav ett starkt stöd för sociala medier. 

Merparten av marknadspanelen ansåg att sociala medier kommer bli en viktig 

kommunikationskanal under de närmsta åren, men en ännu viktigare 

kommunikationskanal för företag kommer hemsidan att bli. 

 

3.1.3 Word-of-mouth marketing 

Sernovitz (2012) ger förslag på att word-of-mouth-marketing (WOMM) kan beskrivas 

med två punkter: att ge människor en anledning att prata om ditt företag och det du 

erbjuder, samt att det underlättar konversationer. Tidigare skedde WOM automatiskt utan 

att företagen medverkade i uppkomsten av det, men WOMM har idag blivit den snabbast 

växande formen av marknadsföring på grund av att konsumenter och företag i dagens 

samhälle har de verktyg och kunskaper som krävs för att kunna arbeta med det. I ett antal 

olika studier har flera forskare kommit fram till att företag aktivt bör försöka skapa WOM 

kommunikation (Godes och Mayzlin 2004; Liu 2006 och Rosen 2000). WOMM är starkt 

framträdande på Internet, vilket Trusov et al. (2009) hävdar är på grund av det erbjuder 
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åtskilliga platser för konsumenter att dela åsikter, preferenser och upplevelser med andra 

samtidigt som det finns möjligheter för företag att ta del av detta.  

 

Sernovitz (2012) förklarar att WOMM alltid har varit en del av företag men att det i många 

fall kallats för något annat eller att företagen inte är medvetna om att det är just WOMM. 

Det finns fyra regler inom WOMM: att vara intressant, göra det enkelt, göra människor 

glada och till sist att förtjäna tillit och respekt. Det handlar om att ge människor en orsak 

till att prata om företaget och dess erbjudanden, att vara unik och erbjuda något speciellt, 

vilket kan frambringa WOM. Företagen bör inte ha långa beskrivningar av deras 

erbjudande utan endast några få ord eller ett ämne som kan skapa något nytt för kunderna 

att tala om. Kunder som gillar ett företag kommer att vilja hjälpa och stödja det. Whitler 

(2014) reflekterar kring att WOMM är ursprunget till den sociala plattformen, där 

människor vill dela information och åsikter, och att det även alltid har varit ett verktyg 

för att kunna influenserna företagsresultat. Misner (1999) menar att WOMM är världens 

mest effektiva marknadsföringsstrategi, men att det också är den strategi som det finns 

minst förståelse för. Enligt Sernovitz (2012) kommunicerar företag sitt budskap genom 

två olika sätt: antingen genom att personer betalas för att sprida ett budskap, eller att 

människor gör det självmant. En växande trend som Trusov et al. (2009) framhåller är att 

både traditionella och digitala marknader erbjuder kunder finansiella incitament, till 

exempel bloggar, för att de ska ge WOM rekommendationer. 

 

3.1.4 Servicekvalitet 

Grönroos (2007) menar att service är mer eller mindre en subjektiv upplevd process 

medan produktions- och konsumtionsaktiviteter sker samtidigt. Lewis och Booms (1983) 

framhåller att i tjänstesektorn innebär servicekvalitet ett fokus på att möta kundens behov 

samt att servicen ska uppfylla kundens förväntningar. Caro och García (2008) framför en 

servicekvalitets modell som är multidimensionell och hierarkisk samt innehåller olika 

dimensioner som påverkar den upplevda servicekvaliteten. Dimensionerna är bland annat 

personlig interaktion, den fysiska omgivningen, expertis, uppförande, problemlösning, 

utrustning och väntetid. Laws (1991) menar att företag kan skapa konkurrenskraft genom 

servicekvalitet. Författaren anser att genom att leverera service som uppfyller kundens 

behov kommer det ge dem tillfredsställelse och kan skapa kundlojalitet. En god service 

ökar även möjligheten till upprepade köp. Grönroos (2007) poängterar att det finns olika 

dimensioner när det gäller kvalitet, en teknisk eller resultatmässig och en funktionsmässig 



  

 

28 

eller processinriktad. Det påpekas också att det är kunderna som avgör vad som är 

kvalitet. Steene (2000) förklarar teknisk kvalitet som vad kunderna får genom sin 

interaktion med företaget. Det handlar om det som kunden får efter produktionsprocessen. 

Den funktionella kvaliteten handlar istället om hur den tekniska kvaliteten, alltså 

resultatet och produktionsprocessen, utförs. Detta berör exempelvis de anställdas 

uppförande mot kunderna och hur omgivningen är. Författaren fortsätter med att förklara 

att den tekniska kvaliteten tidigare ansågs vara viktigast men att detta har förändrats då 

de flesta företag idag har möjlighet att leverera bra teknisk kvalitet. Istället blir den 

funktionella kvaliteten avgörande och interaktionen mellan kund och företag blir 

utgångspunkt för kvalitet och konkurrenskraft. Grönroos (2007) anser att kvalitet har 

konkurrensfördelar och påtalar sambandet mellan den tekniska kvaliteten och den 

upplevda kvaliteten. Har den tekniska kvaliteten brister så har även den totala upplevda 

kvaliteten brister. Vidare förklaras att en bra upplevd servicekvalitet är när kundens 

förväntningar uppfylls. Det framkommer att förväntad kvalitet uppkommer från 

påverkningar från olika funktioner, till exempel marknadskommunikation och word-of-

mouth. Hur nöjd kunden är beror inte bara på den tekniska och den funktionella kvaliteten 

utan påverkas också av förväntad kvalitet och erfarenhet av kvaliteten. Image är 

ytterligare något som inverkar på kundens upplevelse av servicekvaliteten vilket innebär 

att företag måste hantera den på rätt sätt. Författaren förklarar att image handlar om vilka 

värderingar kunder och konsumenter har om företaget. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Grönroos 2007:77) 
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3.1.5 Företagets tillhandahållande av kundupplevelsen 

Schmitt (2003) menar på att det är välkänt att de flesta företag framhåller att kunderna är 

den viktigaste tillgången och att de endast överlever och kan växa genom sina kunder. 

Författaren poängterar att få företag tar hänsyn till kundens verkliga upplevelse och att 

det innebär att företagen behandlar kunderna som att de faktiskt inte är företagets 

viktigaste tillgång. Klaus och Maklan (2013) hävdar att kundernas upplevelse har fått en 

ökad betydelse på grund av att den blivit en viktig konkurrensfördel i marknadsföringen. 

Författarna framhåller att kundupplevelsen är kopplad till både kundtillfredsställelse och 

att det kan skapa lojalitet, vilket i stor grad har en positiv påverkan på WOM. Schmitt 

(2013) framför att customer experience management (CEM) är ett relativt nytt begrepp i 

marknadsföring och ledning. Tidigare fanns det enbart ett fokus på kundtillfredsställelse 

och hantering av kundrelationer men menar att det ger en begränsad förståelse för kunden. 

Författaren menar att det istället krävs ett nytt tillvägagångssätt där den totala upplevelsen 

verkligen förstås och att fokus inte endast ligger på den funktionella produkten utan allt 

annat som ger värde för kunden under köpbeslutet, själva köpet och användandet. 

Keiningham et al. (2007) påpekar att kundupplevelsen inte bara ger kundtillfredsställelse 

och lojalitet, utan att det också ger WOM. Holbrook och Hirschman (1982) menar på att 

upplevelser är en del av konsumenters beteende och att detta är kopplat till känslor, 

fantasier och olika uppfattningar. Enligt Pine och Gilmore (1999) har kundupplevelser ett 

tydligt ekonomiskt värde för kunder som är hållbart och minnesvärt. Walls (2009) menar 

också att upplevelser är minnesvärda och att de involverar konsumenters uppfattning, 

deltagande och att det engagerar på ett emotionellt plan. Cetin och Dincer (2014) påpekar 

att kundupplevelser påverkar framtida köpbeslut, vilket involverar lojalitet samt att det 

bidrar till att dela med sig till andra, med andra ord WOM. Författarna framhåller även 

att upplevelser är multidimensionella resultat som uppstår vid interaktion med både 

servicelandskapet och de som tillhandahåller tjänsten eller servicen. Brakus et al. (2009) 

och Reichheld (1996) hävdar att både lojalitet och spridandet av rekommendationer är 

avgörande faktorer för långsiktig framgång för företag. Schmitt (2003) och Pine och 

Gilmore (1999) anser att kundupplevelser är speciellt viktiga för tjänster.  

 

3.1.6 Relationer 

Idag är det allt fler företag som anser att det är viktigt att sätta kunden i centrum för 

verksamheten och Söderlund (1997) menar att det faktiskt finns tecken på att företag tar 

vissa åtgärder som sätter kunden i centrum. Nilsson (2007) framhåller att en relation är 
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byggd på förväntningar och normer. Normer innebär något vi upplever som normalt och 

som samhället accepterar, men påpekar att det dock finns kulturella skillnader. Vidare 

anses att det finns olika typer av relationer och att det är graden av närhet som skiljer dem 

åt. Ömsesidig tillit är något som Storbacka och Lehtinen (2000) framhäver som en viktig 

del i en relation. Zineldin (2012) refererar till Foa och Foas (1974) teori social interaction 

theory som innebär att en relation är uppbyggd på utbyte av varor, tjänster, pengar, 

information, status och kärlek. Det grundar sig i att skapa ett värde för personen som byter 

till sig något av föregående. Bruhn (2003) hävdar att det krävs en unik och individuell 

marknadsföring mot konsumenter för att skapa nöjda kunder som leder till en långvarig 

relation och lojalitet mot företaget. Det framkommer också att kundrelationer måste 

underhållas för att få kunderna att stanna kvar som lojala. Storbacka och Lehtinen (2000) 

förklarar att det finns olika aspekter som kan påverka en relations livslängd. Värdet av en 

relation hänger ihop med längden på relationen samt vilken lönsamhet relationen har till 

företaget. Det poängteras att en lång relation har en stadig grund som blivit härdad av 

med- och motgångar och att en sådan relation går att vidareutveckla till en beständig del 

av företaget. Livslängden kan bli påverkad av kundernas tillfredsställelse men dock 

endast i vissa situationer. Beroende på kundens lojalitet får relationer olika livslängd samt 

att lojaliteten kan påverkas av olika faktorer. Kassim och Abdullah (2010) hävdar att 

kundtillfredsställelse har en avgörande roll och påverkan på kundlojaliteten genom 

WOM. Tillfredsställda kunder ger positiv WOM, kan uppmuntra till konsumtion eller öka 

upprepade köp. Vidare menar Fakharyan et al. (2014) att kundtillfredsställelse är en 

avgörande faktor för att skapa kundlojalitet till ett företag, vilket i sin tur kan leda till 

positiv WOM. 

 

Storbacka och Lehtinen (2000) påpekar att känslor har en viktig roll i både utvecklingen 

och skapandet av kundrelationer. Positiva känslor ur kundens synvinkel innebär en 

relation under kontroll och att företaget uppfattas som tillförlitligt. På detta sätt får 

företaget en engagerad och lojal kund som bör hanteras med försiktighet för att kunna 

påverka kundens känslor, tankar och plånbok. Vidare framkommer det att kundrelationer 

oftast består i varje fall av ett möte även om de kan ha olika karaktärer beroende på vilken 

bransch mötet äger rum i. Det anses att kundens känslor starkt påverkas av andras 

erfarenheter. 

 

E-relationer 



  

 

31 

Zineldin (2012) lyfter fram ett begrepp passande dagens Internetbaserade samhälle; 

electronic total relationship management model (e-TRM). Konceptet innebär att 

relationer mellan kund och företag sker online och därför kan informationsutbytet 

effektiviseras. King (2012) framhäver det som ett problem, att företag inte vet hur de ska 

ta sig an utmaningen som Internet och sociala medier ger dem. Det föreslås att företag 

ska lyssna, ha en autentisk konversation samt dela med sig av åsikter och information i 

olika online forum eftersom de redan gör detta i fysiska butiks- och kontorslokaler. Det 

samma gör Li och Bernoff (2008) som menar att företag bör lyssna för att bättre kunna 

skapa en förståelse för sina kunder genom att konstant övervaka kunders konversationer 

med varandra. King (2012) anser att en autentisk konversation innefattar att företag ska 

svara på kunders konversationer genom att bidra med ny information samt att det är 

viktigt att vara sig själv. Likaså är det av betydelse att som företag dela med sig av egna 

tankar om produkten eller tjänsten som diskuteras av konsumenterna. Li och Bernoff 

(2008) poängterar hur grundläggande det är att prata med sina kunder och stimulera en 

tvåvägskonversation men att också sprida meddelanden om verksamheten. King (2012) 

antyder att dela med sig om företaget i andra online forum än den egna kontrollerbara 

hemsidan eller bloggen är viktigt. Han menar att en kommentar i ett annat forum kan ge 

andra reaktioner. Zineldin (2012) framhäver att en teknologisk relation är en relation som 

tillhandahåller naturliga länkar mellan interna och externa miljöer samt interaktionen 

mellan dem vilket kan ses som att människor och organisationer är en funktion av en win-

win interaktion. King (2012) diskuterar olika tillvägagångssätt att delta i sociala nätverk, 

företag kan lägga ut statusuppdateringar på exempelvis Instagram eller Twitter, 

kommentera på kunders statusuppdateringar, dela med sig av bland annat bilder och 

videos eller länka till olika forum och hemsidor. Det poängteras att det är viktigt för 

företag att finnas på olika sociala nätverk för att konsumenter tydligt ska uppmärksamma 

att de finns, vilket innebär att det regelbundet ska uppdateras på sociala medier. Finns 

företaget online på olika typer av nätverk kan de också som Zineldin (2012) skriver ägna 

sig åt virtuell marknadsföring. Taktiken handlar om att skapa uppmärksamhet hos 

intresserade människor vilket genererar en process där människor marknadsför till 

varandra. 

 

3.2 Tjänster inom turismsektorn 

Följande avsnitt tar upp tjänsteverksamhet inom turismsektorns privata marknad och 

dess immaterialitet där det enligt den tidigare problemdiskussionen finns ett behov av 
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WOM. I avsnittet följer även en presentation king servicelandskapets betydelse för 

kunden. 

 

3.2.1 Tjänster och serviceproduktion 

Vargo och Lusch (2008) menar att det har skett en stor förändring i samhället sedan början 

av 2000-talet och framhåller att marknadsföringen i denna förändring har gått från ett 

goods-dominant logic (G-D logic) till en service-dominant logic (S-D logic). De hävdar 

att G-D logiken innebär att värdet består av produkten i sig och att värdet i princip slutar 

vid utbytet av pengar vid köpet. Grönroos och Voima (2013) framhåller i kontrast till 

detta att S-D logiken istället har en mer omfattande värdekedja där hela perioden för 

produkt eller tjänsteanvändandet är inkluderat, vilket påverkas av företaget, konsumenter 

och nätverkspartners. 

 

Grönroos (2007) framhåller att tjänster skiljer sig från fysiska produkter och att de därmed 

förstås behöver utifrån sina egna särdrag. Sezgin (2013) framhåller att turismrelaterade 

produkter består av hög immaterialitet och därmed är svåra för kunden att utvärdera före 

köp. Enligt Cetin och Dincer (2014) är tjänster immateriella, opåtagliga och heterogena, 

vilket författarna menar gör att den fysiska omgivningen och sociala interaktioner blir 

viktigare vid tjänster än produkter. I och med den höga immaterialiteten framför Yen och 

Tang (2015) att WOM har fått mycket uppmärksamhet av forskare inom turismindustrin 

då det ger en möjlighet att sänka kundens upplevda risk och osäkerhet kring att köpa en 

tjänst som ses som opåtaglig. Grönroos (2007) påpekar att den största skillnaden vad 

gäller tjänster och produkter är att kunden till en viss grad är delaktig i serviceprocessen 

för produktionen av tjänsten och därmed är delaktig i tjänstens produktion och leverans. 

Goldstein et al. (2002) framhåller att just tjänster är svårare att specificera och utvärdera 

än tillverkade varor. Både Lovelock och Wirtz (2001) och Grönroos och Ojasalo (2004) 

menar att tjänster involverar immateriella delar som är svåra att bedöma. Grönroos och 

Ojasalo (2004) menar också att kunder utvärderar tjänsten medan de deltar i den pågående 

serviceprocessen. De utvärderar då både slutresultatet och hur tjänsten levererades samt 

deras egna personliga upplevelse. Normann (2011) förklarar att en fysisk produkt enkelt 

kan beskrivas utifrån dess karaktäristiska utseende men att det däremot inte är lika lätt att 

redogöra för en tjänst. Författaren föreslår att det enklaste tillvägagångssättet att återge 

en tjänst är att utgå ifrån hur den skulle vara i fysisk form för att på ett tydligt sätt klargöra 

erbjudandet och vilket värde det kan ge kunden. Levy et al. (2014) poängterar att en tjänst 



  

 

33 

varken går att spara, förvara eller sälja i andra hand samt att företag i tjänstebranschen 

ofta använder konkreta symboler för att informera om servicens kvalitet. 

 

Enligt Wilson et al. (2012) handlar service och tjänster om gärningar, processer och 

prestationer och Grönroos (2007) hävdar att en tjänst har tre generella särdrag. De 

karakteriseras som processer vilket består av en eller flera aktiviteter. Tjänster 

produceras och konsumeras till en viss grad samtidigt och kunden är delaktig i 

produktionsprocessen och ses därmed som en medproducent. Rytting (2006) hävdar att 

som medproducent är kunden i centrum och utför till exempel olika typer av fysiska 

aktiviteter vilka kan vara allt från träning till att vänta i kö. Coates (2009) menar att 

kunden är en aktiv deltagare i produktionen och levererandet av tjänsten och servicen och 

att detta möjliggör att kunden kan anpassa och påverka sin upplevelse. Grönroos (2007) 

anser att det viktigaste särdraget hos tjänster är att de består av processer och de beskrivs 

som aktiviteter där olika typer av resurser interagerar med varandra. Resurser kan vara 

fysiska varor eller andra icke fysiska resurser såsom information, system och infrastruktur 

och dessa ingår ofta vid en direkt interaktion med kunden. Kristensson et al. (2014) 

betonar att tjänster är en värdeskapande process vilket förklaras med att tjänster kan vara 

från helt immateriella till att fysiska varor kan vara en del av tjänsten. Det påpekas att det 

viktiga med en tjänst inte är vad den är utan vad den gör. Levy et al. (2014) menar att 

tjänsteföretag oftast inte får en andra chans att tillfredsställa kundens behov. Normann 

(2011) hävdar att tjänster går att dela in i kärnservice och kringservice men att skillnaden 

mellan dem ibland kan bli diffus. Han ger ett exempel utifrån resebranschen där han 

förklarar kärnservice som incheckning, bagagehantering och information samt 

kringservice som platsbokning, in-flight service och lounge service. Det anses också 

viktigt att fundera kring exceptionell service som handlar om att göra något oväntat och 

unikt så att kunden kommer ihåg det. Fortsättningsvis framkommer det att företag måste 

tänka på att förväntningar bland konsumenter ökar om de lägger till ytterligare 

kringservice och att det då blir mycket svårare att minska dem. Wilson et al. (2012) 

framhäver vikten av att inte lova för mycket eftersom det kan påverka konsumenternas 

syn på företaget. De menar att företagen måste ge realistiska löften och lova vad som är 

möjligt att genomföra. 
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3.2.2 Servicelandskapet 

Servicelandskapet har enligt Zeithaml et al. (2013) en stor betydelse för kundupplevelsen 

vilket också påverkar kundlojaliteten och kundnöjdheten. Fakharyan et al. (2014) anser 

att den fysiska miljön är viktig för kunders upplevelse på grund av att de flesta tjänster 

levereras genom att kunden är medverkande under serviceprocessen. Zeithaml et al. 

(2013) är på samma spår och menar att det är ytterst viktigt för företag att arbeta 

strategiskt med hur kunderna ska uppfatta servicelandskapet. Rytting (2006) påpekar att 

andra kunder är en del av servicelandskapet och därmed påverkar de andra kunders 

upplevelse av servicemiljön, vilket kallas nyttjande medverkan. Fakharyan et al. (2014) 

refererar till Bitner (1992) som menar att servicelandskapet är den fysiska 

omgivningen som påverkar både konsumenternas trivsel och de anställdas förmåga att 

utföra ett bra arbete. Det instäms av Echeverri och Edvardsson (2012) som argumenterar 

för att den fysiska miljön där kunder befinner sig är en stor bidragande faktor för kundens 

upplevelse och Wilson et al. (2012) framhåller dessutom att servicelandskapets syfte är 

att tillfredsställa de behov som företagens kunder har.  

 

Servicelandskapet kan ses som omgivningens förhållanden och dess funktioner, 

symboler, design, färg, artefakter och även andra omgivningsfaktorer. Baker et al. (1994) 

menar att andra omgivningsfaktorer som påverkar upplevelsen av servicelandskapet är 

icke visuella, exempelvis luftkonditionering, musik och lukt, vilka påverkar kundens 

helhetsupplevelse. Fakharyan et al. (2014) menar att servicelandskapet påverkar 

konsumenterna på ett beteendemässigt och emotionellt sätt. Jang och Namkung (2009) 

anser att konsumenter använder sig av den fysiska omgivningen som en konkret och 

materiell källa för att skapa en uppfattning och bedöma upplevelsen av tjänsten. 

Servicelandskapet har enligt Levy och Weitz (2012) en funktion som är att öka 

försäljningen till kunder som besöker företagets omgivning. Underhill (2012) förklarar 

att när en kund lockas in i företagets miljö är servicelandskapet en avgörande faktor 

gällande om kunden också köper någonting eller köper fler produkter. 

 

3.3 Konsumentens inflytande 

Det sista avsnittet behandlar konsumenterna och deras behov av att kommunicera. Denna 

teorisektion ligger till grund för förståelsen för hur konsumenter påverkar varandra. 
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3.3.1 Konsumentinteraktion 

Fakharyan et al. (2014) framhäver att customer-to-customer interaction (CCI) är en 

interaktion mellan kunder som länge har överskuggats av interaktionen mellan anställd 

och kund. Författarna menar att interaktionen mellan kunder har en märkbar betydelse 

och ofta är förekommande inom servicesektorn samt att kunder påverkar varandras totala 

serviceupplevelse. Det framförs att CCI är speciellt viktigt inom turismsektorn. Vidare 

påstås att CCI kan främjas av servicelandskapet och att dess atmosfär påverkar den 

övergripande känslan och uppfattningen. Moore et al. (2005) menar att CCI påverkar 

kundernas tillfredsställelse och att detta i sin tur påverkar både lojaliteten till företaget 

och spridning av WOM om företaget. Fakharyan et al. (2014) påpekar att CCI fungerar 

som en oberoende och självständig fördel till serviceupplevelsen och dess efterföljande 

resultat. Ramani och Kumar (2008) instämmer och framhåller att kundinteraktioner ökar 

positiv WOM genom att det kan uppmuntra till rekommendation av företaget till nya 

kunder. Författarna menar därför att CCI är en strategi som kan antas av företag för att 

uppnå bättre resultat gällande exempelvis kundlojalitet. 

 

Payne et al. (2009) nämner att kundinteraktioner i turismsektorn har varit ett populärt 

forskningsområde men menar att tidigare forskning mestadels har fokuserat på 

interaktioner som sker offline. Ramaswamy (2009) samt Hoyer et al. (2010) framhåller 

att det på senare tid har skett en förändring, att dialoger och interaktioner numera sker i 

den virtuella världen. 

 

3.3.2 Kommunikationsbehov 

Varför kommunicerar konsumenter med varandra om produkter och tjänster? Att prata 

och dela med sig av information är en naturlig del av dagens samhälle. Inom just detta 

forskningsområde gjordes en studie redan 1966 av Dichter (1966), som undersökte vad 

som motiverar individer att tala om sina upplevelser av en produkt eller tjänst. Det finns 

enligt författaren fyra olika typer av motivation till varför individer delar sina upplevelser: 

Produktengagemang är då engagemanget för en produkt eller tjänst skapar glädje som 

inte försvinner endast genom konsumtion. När detta sker måste den glädje som 

konsumenten känner, uttryckas genom samtal med andra individer samt genom att kunna 

rekommendera produkter eller tjänster till andra personer. När reklam är ett samtalsämne 

som många kan berörs av är kallad budskapsengagemang, då konsumenten vill berätta 

för andra om en reklam som har blivit uppskattad. Själviskt engagemang är när 
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konsumenten upplever olika känslor genom självbekräftelser. Individen visar att den är 

kunnig, samt har en unik information som genererar uppmärksamhet av andra vilket kan 

leda till personlig status. Slutligen osjälviskt engagemang uppstår när det finns en välvilja 

att berätta om tillfredsställande upplevelser. Dahlén och Lange (2003) menar dessutom 

att det även kan handla om när det finns en vetskap om att andra personer är intresserade 

av en produkt/tjänst.           

 

En fundamental orsak som Rosen (2000) nämner till varför människor kommunicerar 

med varandra är för att dela information, vilket är ett effektivt överlevnadsverktyg för alla 

djur och inte enbart människor. En nödvändighet är det inte längre, men författaren hävdar 

att människor fortfarande är programmerade att dela information. Författaren 

understryker att om inte personen själv får någon sorts tillfredsställelse av att 

rekommendera någonting skulle de inte göra det. Vidare förklarar Dichter (1966) att 

konsumenten i fråga sannolikt kommer att välja både lyssnare och produkter/tjänster som 

är mest anpassade att gynna en själv, vilket oftast är en omedveten handling. Carlsson 

(2010) menar att människor ofta tar del av och delar frågor och svar kring produkter och 

tjänster som är viktig för att kunna välja rätt alternativ. 

 

3.3.3 Internets betydelse för konsumenten 

Smaliukiene et al. (2014) påpekar att den oerhört snabba teknologiska utvecklingen 

tillsammans med Internets nätverk har gett kunder mer makt vad gäller att dela 

information, åsikter och upplevelser snabbare än någonsin tidigare. Författarna menar att 

den teknologiska utvecklingen har förändrat konsumentbeteendet och gjort att 

kundmedverkan, kallat consumer co-creation, har blivit ett världskänt fenomen, speciellt 

inom turismsektorn. Smaliukiene et al. (2014) refererar till Rheems (2012) forskning som 

påvisar att ett stort antal resenärer från olika länder använder Internet för att välja 

exempelvis destination att resa till och att resenärer tycker om att dela reseupplevelser 

med andra. Smaliukiene et al. (2014) antyder att den teknologiska utvecklingen och 

delandet av åsikter och information har skapat en ny sub-kultur hos konsumenter och 

hävdar att de gått från att vara passiva till deltagande. Varför människor deltar i eWOM 

klargör Kozinetz et al. (2010) med att det går finna dolt i människors kultur, egenskaper 

och moral. Vilket innebär att eWOM kan skilja sig mellan olika länder och 

grupptillhörighet. 
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Det framkommer även enligt Smaliukiene et al. (2014) att online beteendet har gått från 

att endast söka efter innehåll och genomföra köp till att vara medskapare av innehåll, att 

skapa en tillhörighet och utbyte med andra personer. Dessutom hävdar Ramaswamy 

(2009) att konsumenters beteende har förändrats fundamentalt sedan sekelskiftet. 

Författaren menar att konsumentbeteendet har gått från att vara isolerat till förbunden, 

från omedveten till informerande och från passiv till aktiv. Slutligen påpekas att i princip 

alla produkter och tjänster behöver bestå av en digital komponent. 

 

3.4 Teoretisk sammanfattning 

Efter att ha behandlat de olika teorierna som vi finner relevanta för studien har det noterats 

att WOM och eWOM är ett genomgående koncept. Då den här studien utreder och 

diskuterar eWOM är det viktigt att först förstå att dagens samhälle är präglat av teknologi, 

vilket har gjort att WOM har förflyttats från face-to-face till digitala kanaler och därmed 

till eWOM. Vi har valt de tre huvudrubrikerna: företagens arbete med elektronisk word-

of-mouth, tjänster inom turismsektorn samt konsumentens inflytande, på grund av att vi 

ser att teorierna under respektive rubrik är sammanlänkade med WOM och eWOM. 

Vidare valdes teorierna delvis utifrån vår förförståelse om ämnet och delvis utifrån syftets 

och forskningsfrågans relevans. För att kunna koppla samman teorierna med de empiriska 

intervjuerna har teorierna ändrats under arbetets gång. Till den teoretiska och empiriska 

analysen har dock inte samtliga teorier ur den teoretiska referensramen tagits med, utan 

de finns endast med i detta kapitel för att skapa en större och bredare förståelse för 

forskningsämnet. 
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4 TEORETISK OCH EMPIRISK ANALYS 

I detta kapitel presenteras det insamlade empiriska materialet som sammankopplas med 

den teoretiska referensramen. Målet med sammankoppling mellan empiri och teori är att 

skapa en djupare förståelse för regionala flygbolags arbete med eWOM. Nedan följer en 

presentation av de primära intervjupersonerna för vår studie: 

 

 Anna Soltorp. Regionchef Sydost för Sverigeflyg 

 Eva Nyh Hederberg. Operativ chef för Sundsvallflyg 

 Magnus Söderlund. Professor i marknadsföring på Handelshögskolan i 

Stockholm.  

 Lotta Bergkrantz. Copywriter på PR-byrån Levelseven i Kalmar 

 Karin Lagerlöf. Affärsutvecklare på Kalmar-Öland Airport 

 Anders Engzell. Kommunikatör på Malmö Aviation 

 

Rubrikerna för detta kapitel är strukturerat utifrån huvudrubrikerna i den teoretiska 

referensramen, vilka är baserade på studiens tre delsyften. Nedanför presenteras de tre 

huvudrubrikerna och en kort inblick i vad delarna innehåller. 

 

4.1 Företagens arbete med elektronisk word-of-mouth behandlar eWOMs betydelse för 

företag inom regionala flygbolag, huruvida de kan arbeta med detta och om de har någon 

makt eller inflytande att påverka uppkomsten av eWOM. Vidare presenteras eWOMs 

betydelse för företag med begränsade resurser och kapital. 

 

4.2 Tjänster i turismsektorns behandlar eWOMs betydelse för företag som erbjuder 

tjänster och om det är svårare att marknadsföra en tjänst jämfört med en produkt. Vidare 

tas det upp på vilket sätt servicelandskapet har betydelse för uppkomsten av eWOM.  

 

4.3 Konsumentens inflytande behandlar konsumenters påverkan på varandra och om 

konsumenter kan påverka varandra i större grad än företagets egen marknadsföring. 
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4.1 Företagens arbete med elektronisk word-of-mouth 

4.1.1 eWOM och dess påverkan 

Enligt Sernovitz (2012) är det idag möjligt att via Internet skapa en plattform för att på så 

vis få människor att sprida olika sorter av budskap, vilket kallas eWOM. Weisfeld-Spolter 

et al. (2013) framhäver att eWOM snabbt vuxit fram och bidragit till ett vidare 

användningsområde av WOM. Söderlund påpekar att eWOM fungerar på samma sätt som 

vanlig WOM, men att det sprids via Internet och tillägger att skillnaden är att en avsändare 

kan nå ett enormt stort antal mottagare. Istället för ansikte mot ansikte blir det ett ansikte 

mot många ansikten. Bergkrantz säger att människor gärna berättar allt på nätet vilket ger 

företag möjligheten att bemöta kritik. Soltorp menar att de på Kalmarflyg har inflytande 

att vända negativ eWOM genom att de kan bemöta den offentligt och få diskussionen att 

hamna på rätt nivå. Liknande tankar har Nyh Hederberg som menar att de inte är rädda 

för att vara transparanta med kunders åsikter, positiva som negativa och tar gärna kontakt 

med de personer som skriver om sitt missnöje för att få information om hur de ska göra 

det bättre. Soltorp anser att eWOM är fantastiskt på grund av att det har möjliggjort för 

konsumenter att nå ut och dela åsikter med andra konsumenter. Vidare menar hon att 

eWOM både skapar många nya möjligheter och ställer krav på dem som företag då det är 

svårt att bli bra på hanteringen av exempelvis sociala medier direkt, utan att det är något 

man får lära sig genom övning. Lagerlöf på Kalmar-Öland Airport hävdar att WOM har 

en stor påverkan på företag och anser att de fått mer uppmärksamhet på sociala medier 

sedan de för två år sedan började arbeta mer med detta. Nyh Hederberg betonar att eWOM 

är en jättestark kanal och förklarar vidare att det ger möjligheten att skapa ett forum där 

diskussioner kan föras mellan kunder och företaget. Yen och Tang (2015) hävdar att 

utvecklingen som sker online har bidragit till större möjligheter för mer personliga möten, 

speciellt i kombination med sociala medier och olika nätverk med synliga profiler där 

åsikter kan delas och läsas. Lagerlöf framhåller att Internets utveckling har gjort att det 

ställs högre krav på dem som företag och på hur de kommunicerar. Hon menar att det inte 

i förväg går att veta hur folk ska uppfatta eller reagera på det som läggs ut. Engzell framför 

att han tror att WOM är en jättestor tillgång och att det också är viktigt på grund av att 

andras åsikter om företaget kan hjälpa dem att utvecklas och bli bättre. Soltorp förklarar 

även att utvecklingen till eWOM gör att företagen måste hantera kraven på interaktivitet, 

bemötande och att kunna föra diskussioner med kunder i ett öppet forum.  
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Det går inte att svamla, om man säger så och kunderna har blivit vana vid väldig snabb 

respons. Gör vi bort oss syns det i sociala medier omedelbart, gör vi något bra syns det 

också i sociala medier. Så det är klart med de här möjligheterna att nå många 

människor så har makten hos kunderna ökat. 

(Soltorp 2015-04-24) 

 

Soltorp på Kalmarflyg diskuterar hur viktigt det är som företag att ha koll på kunden. Hon 

anser inte att makten förflyttats från företag till kund utan menar på att det har blivit 

svårare att ljuga eftersom Internet har en stor transparens. Händer det något i ett företag 

så sprids det snabbt via olika forum. Hon konstaterar att här finns makten, att nå många 

människor på så kort tid har påverkat företagens kontroll och fått kunderna att snabbt 

tillgodogöra sig informationen. Engzell vid Malmö Aviation hävdar att flygbolaget finns 

till för kunden och att kunden i och med det har stor makt över om de som flygbolag ens 

existerar, men påpekar också att en flygning kan ställas in och då påverkas kunden vilket 

gör att företaget också har en typ av makt. Li och Bernoff (2008) anser att det är av vikt 

att prata och stimulera en tvåvägskonversation men att sprida meddelanden om 

verksamheten är också viktigt. Att stimulera denna tvåvägskommunikation erhåller 

Soltorp, Nyh Hederberg och Söderlund som centralt. Soltorp från Kalmarflyg framhåller 

att de lever i symbios med deras kunder på grund av att flygbranschen är hårt 

konkurrerande. Hon tillägger att det skulle vara som att sticka huvudet i sanden om 

företaget inte skulle arbeta med att stimulera en tvåvägskommunikation. 

 

4.1.2 Är eWOM mer trovärdigt än traditionell marknadsföring? 

Engel et al. (1969), Herr et al. (1991) och East et al. (2005) framhåller att WOM kan ses 

som mer effektivt än den traditionella reklamen och direktförsäljningen. Även Steffes och 

Burgee (2009) anser att WOM ses som mer effektivt på grund av att den uppfattas som 

mer trovärdig.  Lagerlöf tar upp att eWOM kan ses som trovärdig och framför att eWOM 

troligtvis har större påverkan på kunden än vad en ren kommersiell annons har. Yen och 

Tang (2015) skriver att information som delas via Internet kan kundanpassas och att 

eWOM då kan delas lättare och snabbare till en större publik med en poängtering på att 

personlig kontakt möjliggör trovärdighet. Nilsson (2007) påpekar att relationer finns i 

olika typer och vad som skiljer dem åt är graden av närhet. En viktig faktor i relationer 

som Storbacka och Lehtinen (2000) tar upp är den ömsesidiga tilliten. Däremot anser 

Söderlund, professor i marknadsföring, att lite av det personliga och individuella 
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försvinner när information når ut till enorma mängder främlingar och därmed upplevs inte 

informationen lika trovärdig som den från familj och vänner. Bergkrantz menar dock att 

WOM är lika viktig nu som den alltid har varit och att det bara är kanalen som förändrats 

men att det också är mer acceptabelt att lita på någon man inte känner. Vidare menar hon 

att den informationen behandlas på ett annat sätt eller kanske till och med sållas bort ur 

informationssynpunkt eftersom människan är klok och lär sig nya saker hela tiden. 

Engzell menar att det beror på vem det är som exempelvis skriver innehållet och betonar 

att det handlar om att konsumenten litar på informationen som kommer från personer som 

man antingen har någon form av relation till eller om man känner att personen är seriös. 

Exempelvis kan det i många fall komma upp klagomål på Facebook som endast skrivs i 

vredens stund och detta tror han att folk ser igenom. King (2012) menar att det finns olika 

tillvägagångssätt som företag kan använda sig utav på sociala medier. Weisfeld-Spolter 

et al. (2013) förklarar att sociala medier används som en möjlighet till att skapa relationer 

och är en marknadsplats som möjliggör konversation. Bergkrantz menar att det kan vara 

allt från att uppdatera sin status eller dela med sig av länkar, bilder eller videoklipp. 

Vidare hävdas det att om konsumenter ska uppmärksamma att företag finns måste de 

finnas och vara aktiva på olika sociala medier.  

 

4.1.3 Word-of-mouth marketing 

Sernovitz (2012) förklarar att word-of-mouth marketing (WOMM) alltid har varit en del 

av företag men att det antingen har kallats för något annat eller att företagen varit 

omedvetna om att det faktiskt är just detta begrepp de arbetet med. Vidare förklaras 

konceptet WOMM med två punkter: att företag ska ge konsumenter en anledning till att 

prata om företaget och dess erbjudanden samt att underlätta vid konversationer. 

Söderlund anser att det går att göra saker med det egna erbjudandet för att det ska bjuda 

in till konversationer och därmed också ladda sitt påstående med spridningsvänligt 

innehåll. Lagerlöf framhåller dock att de på Kalmar-Öland Airport valt att inte arbeta med 

försök till spridning av WOM genom att skapa något speciellt eller unikt då hon menar 

att de inte endast vill ha uppmärksamhet utan att de är ute efter mer. Engzell anser att 

eWOM är något som företag eller privatpersoner använder för att synas, kanske genom 

en viral effekt för att locka många åskådare. Bergkrantz som är copywriter vid PR byrån 

Levelseven antyder att många företag vill göra något speciellt för att skapa en snackis 

men att det inte är många som genomför idén på grund av att de inte har mod till detta. 

Även Engzell på Malmö Aviation tar upp att det går att skapa en snackis för att få 
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uppmärksamhet och spridning av eWOM och att skapandet av snackisar kan vara en del 

av ens marknadsföringsstrategi, men att det begränsade kapitalet kan hindra sådana 

strategier.  

 

WOMM är världens mest effektiva marknadsföring anser Misner (1999) men påpekar 

också att det däremot är den strategi som det finns minst förståelse för. Söderlund antar 

att företag inte har något stort inflytande över hur många eWOM sprids till men 

poängterar att företagen däremot har stor inverkan över att eWOM överhuvudtaget 

kommer igång. Det kan även tilläggas att Soltorp trycker på att det krävs interaktivitet 

mellan företaget och de som skriver inlägg för att kunna föra diskussioner. Bergkrantz 

menar på att spridningen går fort och att man som företag måste hänga med på vad som 

sägs. Hon förklarar att företag ska ha någon typ av strategi för att kunna klara av att 

hantera informationsflödet. Om en liten sak sprids en gång går det hantera men sprids det 

22 000 gånger är det svårt att göra något åt. Något som Soltorp poängterade är vilken 

tonalitet som företaget, i detta fall Kalmarflyg, har när de kommunicerar på sociala 

medier. Hon menar att de som företag har inflytande över eWOM genom att hantera 

denna tonalitet på sociala medier, att de styr bilden av dem själva och att det de publicerar 

och kommunicerar motsvarar hur de är i verkligheten.   

 

Så att den här länken mellan vad vi säger och vad vi gör är ju liksom extremt viktig. 

(Soltorp 2015-04-24) 

 

Bergkrantz påpekar att om företaget låter någon anställd eller resenär berätta något på ett 

forum kan en personligare känsla skapas. Vilket också Söderlund är lite inne på när han 

menar att företag måste ge kunden ett underlag för att de ska kunna skapa konversationer 

men att det på ett naturligt sätt ska föras in i samtalen. Han förklarar att företag medvetet 

kan skapa WOM genom att lägga till intresseväckande komponenter i erbjudandet. 

Zineldin (2012) skriver att företag kan ägna sig åt virtuell marknadsföring om de redan 

agerar online på olika forum, vilket i praktiken handlar om att skapa uppmärksamhet hos 

människor för att få dem att marknadsföra till varandra. Bergkrantz framhåller att det är 

viktigt att som företag veta hur gratismedierna som exempelvis Facebook, Twitter, 

Instagram och LinkedIn ska användas för att upprätthålla vald strategi. Vidare anser hon 

att hur kunderna uppfattar företaget påverkar vad som sprids, vilket innebär att både 

marknadsföringen av produkter/tjänster och det enskilda företaget kan spela roll 
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Bergkrantz antyder att det finns företag som försöker skapa falsk eWOM och menar på 

att det finns många skumma företag. Vidare påpekar hon att det gäller att hålla hygienen 

på Internet och ger ett exempel med Tripadvisor, att de måste hålla koll för att hotell inte 

ska lägga in beskrivningar som gynnar dem själva. Hon menar på att det blir som en 

överlevnadsfråga för olika forum och recensionssidor att hålla rent från överdrivna 

kommentarer så att andra företag och konsumenter vill finnas och vara aktiva på sidan. 

Söderlund hävdar att det har förekommit att några företag har försökt påverka eWOM 

genom att publicera falsk eWOM för att få det att framstå som äkta och få kunder att tro 

på detta. Han påpekar att det brukar avslöjas och slå tillbaka på företaget vilket inte bidrar 

till några positiva responsen hos konsumenterna. Att försöka lura kunder till att sprida 

positiv eWOM är inte en bra idé enligt Soltorp av den enkla anledningen att kunder inte 

uppskattar det och det kan då slå tillbaka på företaget och därmed ge negativa 

konsekvenser. Vidare anser Engzell att det är svårt att beskriva exakt hur stort inflytande 

förtegen har över eWOM men menar att de har någon form av inflytande. Om eWOM 

inte sköts på rätt sätt tror han att det lätt kan skena iväg och ge företaget en ordentlig 

negativ smäll tillbaka. Han menar att det gäller för företagen att vara öppna, ärliga och 

transparenta i det som görs och skrivs på Internet och att även stå för det som dom har 

gjort fel. 

 

4.1.4 Ambassadörskap 

Kassim och Abdullah (2010) framhäver att WOM kan påverkas av kundtillfredsställelse 

och kan ha inflytande på kundlojaliteten. Det tilläggs att tillfredsställda kunder leder till 

positiv WOM vilket kan bidra till konsumtion eller upprepade köp. Söderlund framhåller 

vikten av att ligga steget före kunden eftersom det är i nästa steg kunderna frivilligt pratar 

med varandra om olika företag och varumärken. Han menar på att företag ska försöka få 

nöjda kunder då det finns ett samband mellan det och WOM. Engzell framför att det är 

mest troligt att kunder idag påverkar varandra i större grad än företagets egna 

markandsföring och att många företag därför satsar på att skaffa sig så kallade 

ambassadörer som kan påverka andra. Soltorp, regionchefen för Kalmarflyg, är lite inne 

på samma våglängd när det kommer till ambassadörer och menar att det är väldigt 

effektivt, men understryker att det måste vara äkta. Engzell förklarar att de arbetar med 

ambassadörer på Malmö Aviation och att dessa består av personer som uppskattar och 

tycker om flygbolaget väldigt mycket. Ambassadörerna kan vara stamkunder som flyger 
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med dem varje vecka, men även personer som kanske har drömmar att bli pilot hos dem 

en dag eller också vänner till Engzell själv som hört bra om företaget från honom. Nyh 

Hederberg framhäver också vikten av att använda sig utav ambassadörer och poängterar 

att det är speciellt lojala kunder som blir sådana eftersom de verkar mest trovärdiga i och 

med att de reser med dem på Sundsvallsflyg ofta. Engzell påpekar att arbeta med 

ambassadörskap kan vara viktigare för företag med begränsat kapital. Nyh Hederberg 

betonar noga att ambassadörerna ska ställa upp frivilligt, de får alltså ingen kompensation, 

vilket gynnar företag med begränsat kapital. Soltorp ger ett exempel att det inte går att 

modebloggare får betalt i form av exempelvis presenter för att skriva och rekommendera 

produkter/tjänster, då det minskar trovärdigheten. Engzell menar att arbetet med 

ambassadörer påverkas på två sätt av begränsat kapital. Dels kan det bli svårare att nå ut 

till dem i bruset men att det samtidigt gör att ambassadörerna blir oerhört viktiga för 

företaget då de kan nå ut till konsumenter och sköta en del av marknadsföringen åt dem 

samt att företaget även på grund av begränsat kapital kan bli mer kreativa vad gäller att 

nå ut till ambassadörerna. Avslutningsvis förklarar Engzell att det på ett sätt är viktigare 

att kunderna tar hand om ens marknadsföring vid begränsat kapital.  

 

Du ska bara veta hur mycket roliga grejer jag skulle vilja göra men som kräver massa 

pengar. ... det blir ju svårare att nå ut till dom här ambassadörerna i bruset när man 

inte har några pengar och du köper dig ju egentligen tid och utrymme i olika kanaler. 

(Engzell 2015-05-08) 

 

Engzell på Malmö Aviation tror inte att det är bra att använda sig av ambassadörer som 

blir betalda för att sprida budskap för att det minskar trovärdigheten och poängterar att de 

inte arbetar med detta. Bergkrantz menar att kunder litar mer på andra kunder och därför 

använder sig företag gärna av referenser i sin marknadsföring eftersom nöjda kunder är 

den bästa marknadsföringen. Vidare anser hon att företag ska tänka genom kundens 

perspektiv för att kunna få den bästa marknadsföringen.   

 

4.1.5 Hur ser framtiden ut för eWOM? 

Utifrån ett reklamperspektiv tror Bergkrantz att flygbolag behöver fokusera mer på 

affärsresenärerna eftersom det är där som flygbolagen tjänar pengar. Hon anser också att 

de borde rikta in sig på att marknadsföra mot olika livsstilar och inte lägga all energi på 

att sänka priserna. Fler företag kommer inse hur positivt eWOM kan vara när det väl 
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kommer igång tror Söderlund och poängterar att företag medvetet kommer göra sina 

erbjudanden spridningsvänliga för att uppmuntra till WOM. Soltorp spekulerar i att det 

här är början av eWOM, som bara kommer att utvecklas i framtiden eftersom det kommer 

bli fler och fler som är uppvuxna med sociala medier, vilket gör att det blir ett naturligt 

verktyg för dem. Hon framför att det därmed handlar om en generationsfråga. Även 

Engzell tar upp detta med generationsfrågan och påpekar att eWOM troligen kommer bli 

intensivare och att de som växer upp med Internet och den avancerade tekniken naturligt 

kommer att vara bättre på eWOM och att detta kommer avsättas som en del av ens arbete. 

Han poängterar att eWOM blir en naturlig utveckling. Bergkrantz menar på att 

hygienfaktorerna kommer att bli allt mer viktiga för att recensioner inte ska bli påverkade 

av företag. Vidare tror hon att det kommer bli ett konkurrensmedel att ha rena 

recensionssidor där företag inte publicerar positiva inlägg om sina egna erbjudanden. 

Dessutom anser hon också att företagen kommer bli bättre på att använda sig utav de olika 

online kanalerna. När Nyh Hederberg tänker kring vad framtiden innebär för företagen 

betonas att eWOM är just framtiden. Det kommer vara kunderna som bär varumärket 

genom att vara ambassadörer. Söderlund hävdar att det är långt ifrån färdigtänkt inom 

eWOM och annan typ av marknadsföring. 

 

4.1.6 Servicekvalitet 

Lewis och Booms (1983) framhåller att servicekvalitet i tjänstesektorn handlar om att 

möta kundens behov samt att servicen måste uppfylla kundens förväntningar. Soltorp 

understryker att kunden har en central roll i Kalmarflyg, där de alltid utgår från kundens 

resa, behov och önskemål. Bergkrantz framför att det är service som företag kan 

konkurrera med och poängterar vikten av att hålla en god servicekvalitet, hon berättar om 

en VD som varje morgon Twittrar. VD:n håller sina följare uppdaterade om företaget och 

ber sina dem att svara och komma med kritik, men även om den totala upplevelsen har 

varit bra. Grönroos (2007) påtalar sambandet mellan den tekniska kvaliteten och den 

upplevda kvaliteten och anser att kvalitet har konkurrensfördelar. Servicekvaliteten anses 

vara bra när kundens förväntningar blir uppfyllda. Steene (2000) förklarar teknisk kvalitet 

som vad kunderna får genom interaktionen med företaget och det som kunden får efter 

själva produktionsprocessen. Den funktionella kvaliteten innebär istället hur den tekniska 

kvaliteten utförs. Det kan exempelvis vara hur de anställda uppför sig mot kunderna och 

hur omgivningen är. Vidare poängteras att den tekniska kvaliteten förr ansågs viktigast 

men att detta har förändrats då de flesta företag idag har möjlighet att leverera en bra 
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teknisk kvalitet. Nyh Hederberg anser ett genom att leverera en väldigt bra produkt samt 

en hög standard av service kan företag påverka uppkomsten av positiv eWOM. Söderlund 

hävdar att redan under designstadiet av produkter eller tjänster bör företag ha i åtanke vad 

konsumenter kommer sprida för att få det mer spridningsvänligt. Bergkrantz poängterar 

vikten av att leverera bra ”grejer” och att vara ett bra företag för att konsumenter ska 

vidarebefordra positiv WOM. 

 

Nyh Hederberg framhåller vikten av att ha en god servicekvalitet då de ansvarar för 

kundens hela resa. Soltorp på Kalmarflyg diskuterar att företag ska fokusera på livsstilen 

och vad den kan ge konsumenten istället för produkten och i detta fall är det en flygresa. 

Ett sätt att hålla god servicekvalitet som Bergkrantz reflekterar över är flygbolagens sätt 

att marknadsföra sin tillgänglighetsfaktor. Hon menar att det är bättre att fokusera på 

tillgängligheten än prisfrågan eftersom många ändå uppskattar antalet destinationer som 

flygbolaget har. Vissa bolag satsar ändå på kvaliteten för att göra ett bra intryck hos 

kunderna poängterar hon. Nyh Hederberg anser att kundernas åsikter är viktiga för dem 

som flygbolag eftersom det är kunderna som talar om ifall de är nöjda eller inte. Hon 

förklarar att de på Sundsvallsflyg har en nära dialog med sina kunder för att deras åsikter 

är avgörande och att det är de som bestämmer hur de vill ha det. Företaget erbjuder inte 

flygresor för att det är kul att flyga, utan för att det tillgodoser kundens behov av transport 

och därför måste de ta hänsyn till kundens åsikter. 

 

4.2 Tjänster i turismsektorn 

4.2.1 Är det svårare att marknadsföra en tjänst jämfört med en produkt? 

Något som Grönroos (2007) framhåller är att det finns skillnader mellan fysiska produkter 

och tjänster. Sezgin (2013) påpekar att tjänster, speciellt inom turismsektorn, är svåra att 

utvärdera innan köp eftersom de består av hög immaterialitet. Bergkrantz på PR-byrån 

LevelSeven, motsäger sig detta och menar på att det är produktens känsla som är 

utgångspunkten och att det finns tre saker som en marknadsförare bör tänka på: vad 

kunden ska veta, känna och göra. Hon tycker inte att det är någon skillnad i 

marknadsföringsstrategi vad gäller en fysisk produkt och en tjänst. 

 

Jag tycker inte att det ena är svårare än det andra, det bygger ju på samma principer. 

(Bergkrantz 2015-05-06) 
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Söderlund, professor i marknadsföring, menar också på att tjänster och produkter inte 

skiljer sig åt vid marknadsföring och påpekar att en tjänst är en bred kategori där det finns 

rutintjänster som troligtvis är lättare att marknadsföra än vissa produkter. Nyh Hederberg 

motsätter sig också att det skulle vara svårare att marknadsföra en tjänst jämfört med en 

produkt, då hon anser att det handlar om att leverera och kommunicera vad 

konsumenterna kan förvänta sig, exempelvis punktlighet. Däremot antyder Normann 

(2011) att det är enklare att redogöra för en produkt än en tjänst eftersom produkten går 

att beskriva utifrån dess karaktäristiska utseende. För att återge en tjänst är det enklaste 

tillvägagångssättet enligt författaren att utgå ifrån hur den skulle vara i fysisk form. Yen 

och Tang (2015) anser att WOM är en del av turismsektorn som fått mycket 

uppmärksamhet på grund av att tjänsterna som turismindustrin erhåller till stor del är 

immateriella och därmed bidrar till osäkerhet och en risk för kunden. Författarna menar 

att WOM kan sänka denna upplevda risk och osäkerhet för kunderna vid köp av tjänst. 

Söderlund tror att eWOM kan vara viktigt om företag jobbar med den typ av tjänster som 

konsumenter köper relativt sällan och som då är förenade med en osäkerhet. Vidare anser 

han att det då gå reducera osäkerheten med hjälp av eWOM eftersom konsumenter då 

lyssnar till andras erfarenheter. Engzell anser det mest troligt att det är svårare att 

marknadsföra en tjänst jämfört med en produkt. Han fortsätter med att förklara att en 

produkt är något som kunden kan titta på, känna på och skapa en sorts relation till, men 

att detta inte går på samma sätt med en tjänst. Han menar att WOM är viktigt för både 

produkter och tjänster men att det troligen är viktigare om det är något man som 

konsument inte kan ta eller känna på. Schmitt (2003) och Pine och Gilmore (1999) hävdar 

att kundupplevelser är speciellt viktiga för tjänster. Tjänster är immateriella, opåtagliga 

och heterogena enligt Cetin och Dincer (2014) vilket gör att sociala interaktioner blir 

viktigare vid tjänster än produkter. Lagerlöf på Kalmar-Öland Airport anser att det inte 

borde vara svårare att marknadsföra en tjänst jämfört med en produkt, men att detta beror 

på tjänstens innehåll. Hon framför att tjänster idag är riktade till stor del mot upplevelser 

och att det därför inte borde vara svårare att marknadsföra en tjänst. Walls (2009) hävdar 

att upplevelser involverar konsumenters uppfattning, deltagande och att det engagerar på 

ett emotionellt plan. Vidare fortsätter Lagerlöf med att säga att hon tror att det är lättare 

att kommunicera tjänster då de ofta är mer känslobetonade och att man marknadsför en 

känsla. Soltorp hävdar att det troligen inte är svårare att marknadsföra en tjänst jämfört 

med en produkt då hon menar att tjänster är något som konsumeras hela tiden idag. Dock 

påpekar hon också att det går marknadsföra på två sätt: antingen genom produkten eller 
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tjänstens hårda eller mjuka värden. Om man marknadsför produkten eller tjänstens mjuka 

värden kan man på ett lättare sätt sätta in det i en kontext och Soltorp ger exempel på att 

kontexten kan vara en livsstil. Hon menar också att är det en livsstil man marknadsför 

spelar det inte då någon roll om det är en fysisk produkt eller en tjänst. Är det istället de 

hårda värdena som ska marknadsföras tror hon dock att det är svårare när det gäller en 

tjänst. 

 

4.2.2 Hur påverkar servicelandskapet kundens upplevelse? 

Enligt Fakharyan et al. (2014) är den fysiska miljön viktig för konsumentens upplevelse 

på grund av att tjänster ofta levereras genom att kunden är medverkande under 

serviceprocessen. Zeithaml et al. (2013) anser att det är viktigt för företag att arbeta 

strategiskt med servicelandskapet och kundernas uppfattning av den. Engzell på Malmö 

Aviation tror att servicelandskapet är direkt avgörande för kundens totala upplevelse. Han 

menar att man som individ vill känna att man betyder något och bli erkänd vart man än 

befinner sig och att ett personligt möte därför är viktigt. Han ger ett exempel och menar 

att om kunden blir personligt bemött av en anställd på flygplatsen uppmuntras kunden till 

att komma tillbaka igen. Nyh Hederberg framhåller att servicelandskapet är en del i 

Sundsvallsflygs tjänst och att de arbetar för att få en uppfattning huruvida kunden trivs 

eller inte. Lagerlöf anser att servicelandskapet kan skapa ett slags mervärde som har stor 

betydelse för kunden. Hon ger exempel på att när resenärerna kommer fram till 

flygplatsen i Kalmar är själva flygplatsen det första intrycket de får av destinationen och 

regionen och att de skulle vilja lyfta fram exempelvis vad regionen har att erbjuda och 

vilka företag som finns där.  

 

... det första intrycket när du kommer in här att du har landat i Kalmar- Öland och vad 

innebär det, vilka företag finns här i regionen, vad finns det för material man skulle 

kunna lyfta fram, vad skulle man kunna servera här i restaurangen… 

(Lagerlöf 2015-05-06) 

 

Dock anser Lagerlöf att det är en ekonomisk fråga som hindrar flygplatsen från att 

förverkliga tankarna. Echeverri och Edvardsson (2012) menar på att den fysiska miljön 

där kunderna befinner sig påverkar kundernas upplevelse och Söderlund tror att den 

fysiska miljön har stor betydelse för kunden. Vidare menar han att den fysiska miljön där 

kunden befinner sig är otroligt speciell då den ses som en tredimensionell miljö som 



  

 

49 

påverkar kundens alla sinnen. Jang och Namkung (2009) påpekar att servicelandskapet 

är ett sätt för kunderna att skapa sig en uppfattning och bedöma upplevelsen av tjänsten 

genom att den används som en konkret och materiell källa för utvärdering. Söderlund 

poängterar även han att den fysiska miljön ofta används av kunden för att skapa en 

övergripande utvärdering och att det även påverkar hur mycket eller vad kunden köper på 

plats. Underhill (2012) menar på att servicelandskapet är en avgörande faktor för kundens 

köpbeslut eftersom det är i företagets miljö som det största inflytandet sker. Bergkrantz 

tror att servicelandskapet är av större betydelse jämfört med priset eftersom det är där 

som kunden ändå väljer sin vara eller tjänst.  

 

4.3 Konsumentens inflytande 

4.3.1 Hur påverkar kundinteraktioner eWOM? 

Enligt Fakharyan et al. (2014) är kundinteraktion, customer-to-customer interaction 

(CCI), en interaktion mellan kunder som har märkbar betydelse inom service och 

turismsektorn då kunder genom detta påverkar varandras totala serviceupplevelse. 

Bergkrantz hävdar att det sker en interaktion mellan kunder via sociala medier men 

betonar också att det är svårt att veta om det är företagets marknadsföring som delas eller 

om det är kundernas egna kommentarer och åsikter som framhävs. Moore et al. (2005) 

menar på att CCI kan påverka spridning av WOM om företag och detta är även något 

Ramani och Kumar (2008) tar upp och framhåller att kundinteraktioner kan öka positiv 

WOM genom att det kan uppmuntra till rekommendationer till nya kunder. Söderlund 

anser att när man ställer olika informationskällor mot varandra väger oftast andra kunders 

åsikter och vad ens näromgivning tycker väldigt tungt. Regionchefen för Kalmarflyg, 

Soltorp, menar att stamkunder oftast gillar och kommenterar olika inlägg på Facebook 

och att dessa personers åsikter för henne är väldigt viktiga. Söderlund fortsätter och menar 

att åsikter kan väga så pass tungt att det slår ut allt som företag påstår om sig själva och 

sina produkter eller tjänster. Vidare anser han också att kundernas spridning av WOM 

gynnar företag med ett begränsat kapital. Vilket även Bergkrantz anser och menar att 

tricket är att få någon att prata om företaget. 

 

Tidigare fokuserade forskning enligt Payne et al. (2009) på interaktioner som sker offline 

men detta har enligt Ramaswamu (2009) och Hoyer et al. (2010) förändrats då 

interaktioner gått över till den virtuella världen. Engzell tror att kunderna har ett högt 

inflytande vad gäller spridning av WOM på Internet och tror att det främst gäller 
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spridning av negativa saker. Dock tror han att andra personer tar till sig både negativ och 

positiv spridning beroende på vem som står bakom informationen och om man har någon 

form av relation till denna person eller känner tillit till den. Söderlund påpekar att 

kunderna har ett inflytande över eWOM på grund av att det är dem som står som 

avsändare på det som sprids på Internet. Han menar att kunderna på ett sätt blir sina egna 

små redaktörer med sin egen marknadsföringskanal där de står för innehållet. Både Nyh 

Hederberg på Sundsvallsflyg och Soltorp på Kalmarflyg är av samma åsikt och förklarar 

att kunder har ett stort inflytande hos andra kunder. 

 

Kunden har ju ett jättestort inflytande genom att vem som helst kan skriva vad som 

helst. 

(Soltorp 2015-04-24) 

 

När det kommer till ett företags varumärke anser Bergkrantz att det är kundens 

uppfattning av företaget som varumärke som är viktigt. Det handlar inte om hur företaget 

ser ut, vad man gör eller säljer, utan kundens uppfattning är avgörande. Hon fortsätter 

med att förklara att det därför bara är kunden som kan stärka ett varumärke och att fokus 

därmed måste ligga på kunden. Bergkrantz från reklambyrån LevelSeven menar att det är 

kunden som har makten över varumärket, att det är kunden som bestämmer om det är bra 

eller dåligt. Dock påpekar hon att det är företaget som har makten att stärka varumärket 

för att få kunderna att uppskatta det mer. Nyh Hederberg framhåller att andra kunder har 

en stor makt när det gäller eWOM eftersom konsumenter lyssnar på andra kunder och 

vad de tycker om en produkt/tjänst. Söderlund, som är professor i marknadsföring, 

motsäger sig att kunden har tillräckligt med kunskap om varumärken för att kunna ha den 

makten över företaget. Han anser dock att Internet har gjort det enklare för kunder att 

göra jämförelser mellan produkter men att det fortfarande krävs att kunden förflyttar sig 

för att kunna känna på och hämta hem varan. Lagerlöf menar att kunden på sätt och vis 

har fått mer inflytande eftersom de har tillgång till väldigt mycket information. Hon 

påtalar att det finns väldigt mycket som kunden kan göra själv istället för att gå via 

mellanhänder vilket gör att större krav ställs på leverantören i och med friheten som den 

tekniska utvecklingen har gett kunden. Nyh Hederberg som arbetar på Sundsvallsflyg 

menar på att kunderna har jättestor makt med tanke på att de inte skulle kunna bedriva 

någon verksamhet utan just kunden. 
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Söderlund menar att kunden fungerar som både kvalitetskontrollant och 

informationsspridare. Vad gäller informationsspridare syftar Söderlund på spridningen av 

WOM och att kunderna fungerar som en del av företagets marknadsföring och att 

kunderna på ett sätt tar över delar av marknadsföringen från företaget. Även Engzell på 

Malmö Aviation tar upp att kunderna på ett sätt kan ta över företagets marknadsföring 

och han påpekar att detta är väldigt viktigt för företag med en begränsad budget. Vidare 

framförs att han tror att kunderna påverkar varandra i större grad än företagets egen 

marknadsföring men påpekar att han dock inte tror att all WOM har en likvärdig 

genomslagskraft utan att det beror på vem som är avsändaren till informationen och om 

man litar på denna person. Han tror också att detta är en anledning till att många företag 

riktar in sig på att ha ambassadörer som kan påverka andra kunder. En liknande åsikt har 

Nyh Hederberg som bedömer att kunderna förfogar över en stor makt med anledningen 

att utan kunderna kan verksamheten inte bedrivas.  

 

4.3.2 Varför kommunicerar människan? 

Dichter (1966) menar att konsumenter kommunicerar med varandra på grund av att det 

är en naturlig del att prata och dela information i dagens samhälle. Rosen (2000) hävdar 

också att individer kommunicerar för att dela information och att även om det inte är en 

nödvändighet för överlevnad, är människan programmerad att dela information. 

Bergkrantz anser att konsumenter hellre läser något som kanske en anställd eller en kund 

berättar om företaget eftersom det då blir lite mer personligt. Hon påpekar också att 

konsumenten letar efter information via olika forum för att hitta rätt produkt eller tjänst 

och ger ett exempel på Tripadvisor där det är lätt att få råd om destinationer, arrangörer 

och hotell. Konsumenten använder forum och andra sociala medier som en utvärderings 

hjälp. Bergkrantz framhåller att eWOM är ett sätt för människor att hitta referenser om 

produkter och tjänster. Nyh Hederberg är på samma spår och menar att konsumenter har 

ett stort inflytande när det kommer till eWOM eftersom de lyssnar på vad andra kunder 

tycker och känner.  

 

Så funkar jag även själv att om jag ska titta på en produkt kollar jag gärna referenser, 

vad andra har sagt. Tripadvisor eller vad som helst. 

(Nyh Hederberg 2015-05-04) 
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Nyh Hederberg förklarar att konsumenter idag hellre använder sig utav olika forum för 

att hitta svar på frågor eller få råd inför ett köp. Carlsson (2010) påpekar att människor 

delar frågor och svar kring produkter för att kunna välja rätt alternativ. Bergkrantz är lite 

inne på att människan sprider information oavsett om det är bra eller dålig kritik. Att ett 

företag sticker ut skapar på något sätt en vilja hos konsumenten att sprida det udda vidare 

och på så sätt skapas WOM. Söderlund menar att företag måste inse att WOM är något 

som händer i form av konversationer mellan människor i deras privata liv och därför 

måste företag se till att det finns något att prata om. Bergkrantz tror att det är mänskligt 

att man tycker att det man själv berättar är det mest intressanta eftersom man är sig själv 

närmst. 

 

4.3.3 Internets betydelse för konsumenten 

Den snabba teknologiska utvecklingen tillsammans med Internets nätverk har enligt 

Smaliukiene et al. (2014) gett kunder mer makt till att dela information, åsikter och 

upplevelser snabbare än någonsin tidigare. Författarna lyfter även fram att den 

teknologiska utvecklingen har gett upphov till kundmedverkan, så kallat consumer co-

creation och att det har blivit otroligt välkänt inom turismsektorn. Lagerlöf anser att 

kunder idag har mycket större inflytande på grund av att de har tillgång till väldigt mycket 

information och hon anser att man idag har större inverkan på varandra genom exempelvis 

sociala medier än vad man hade för bara 10 år sedan. Rheem (2012) menar att exempelvis 

resenärer använder Internet som en källa till att välja destination och att resenärer tycker 

om att dela reseupplevelser med andra. Soltorp vid Kalmarflyg hävdar att kunden har ett 

jättestort inflytande över spridning av eWOM och åsikter och information på Internet. 

Hon menar också att via Internet kan vem som helst skriva vad som helst utan att utgöra 

sig för vem man är på riktigt. Vidare poängteras att möjligheterna med Internet och 

kundernas stora inflytande även har utmanat dem som företag. De måste hela tiden tänka 

på vad de publicerar, hur de kommunicerar och hur detta kan tolkas av olika personer. 

Även Engzell tar upp att vem som helst kan berätta vad som helst och att delandet av 

information och åsikter har blivit betydligt lättare för kunderna idag.  

 

Kozinetz et al. (2010) menar att orsaken till att människan deltar i eWOM är för att det 

ligger dolt i människans kultur, egenskaper och moral. Smaliukiene et al. (2014) hävdar 

att den teknologiska utvecklingen och människans vilja att dela information och åsikter 

har gett upphov till en ny sub-kultur och att detta har gjort att människan har gått från att 
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vara passiv till deltagande. Professor Söderlund påtalar detta och menar att kunden spelar 

en viktig roll för företag när det gäller att finjustera ett erbjudande eftersom kundens 

synpunkter är av värde för företaget. Vidare framkommer det att kunderna inte har så stor 

påverkan så att dramatiska innovationer kan bli möjligt. Men å andra sidan hävdar han att 

det finns företag som tycker att det är värt att observera kunder när de använder deras 

produkter och att de kan lära sig utav dem för att kunna utveckla produkten. Nyh 

Hederberg menar att kunden spelar en central roll för Sundvallsflyg eftersom kunden 

avgör om vi gör det bra eller inte och att det speglar sig i deras bokningar. Även Soltorp 

betonar vikten av kunden och förklarar att Kalmarflyg kan matcha utbudet till efterfrågan, 

men enbart om kunderna berättar om sina synpunkter. Det här med att kunderna har gått 

från att vara passiva till aktiva är något som även Ramaswamy (2009) tar upp och hävdar 

att konsumenternas beteende har gått från att vara isolerade till förbundna och från 

omedvetna till informerande. Smaliukiene et al. (2014) framför att människans beteende 

online har gått från att endast söka efter innehåll och genomförande av köp till att delta i 

medskapande av innehåll. Författarna menar även att detta skapar en tillhörighet och 

utbyte med andra personer. Lagerlöf på Kalmar-Öland Airport tror att kunder idag har ett 

stort inflytande gällande spridning av eWOM då hon menar att människan idag via 

Internet kan få ‘en boll i rullning väldigt snabbt’ och att detta kan påverka både åt det 

positiva eller negativa hållet. Bergkrantz på LevelSeven menar att genom Internet är 

kunden mer påläst och har framförallt möjligheter att vara mer påläst. Hon påpekat att 

kunden i större utsträckning själv kan ta reda på nödvändig information. Vidare tilläggs 

att det kanske fortfarande är så att det som sägs vid frukostbordet, alltså vid ett personligt 

möte ansikte mot ansikte, är mycket viktigare än det som finns att läsa på Internet. Hon 

anser att själva beslutsprocessen för vad som ska köpas eventuellt inte har förändrats så 

mycket som många tror, utan att det fortfarande är så att förtroendet och vikten ligger 

mellan personliga relationer och vad som sägs mellan dessa. 
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5 SLUTDISKUSSION 

I det avslutande kapitlet presenteras de slutsatser vi har kommit fram till utifrån studiens 

teoretiska och empiriska analys. Studiens forskningsfråga samt syfte och delsyften 

kommer att besvaras i detta kapitel och avslutningsvis kommer våra egna reflektioner 

och åsikter att lyftas fram kring ämnet som har studerats samt rekommendationer på 

vidare forskning. 

 

5.1 Besvarande av syfte och forskningsfråga 

Elektronisk word-of-mouth är ett marknadsföringsverktyg som har utvecklats från 

traditionell word-of-mouth och allt fler företag har insett dess vikt och därmed börjat 

använda sig av denna nya möjlighet. Ämnet för studien har därmed speglats av eWOM 

och en inriktning på regionala flygbolag eftersom vi önskade få en större förståelse för 

hur de som företag med ett begränsat kapital använder sig av verktyget i deras 

marknadsföringsstrategi. Utifrån dessa funderingar och tankar formades studiens syfte:   

 

Syftet med denna studie är att förstå hur regionala flygbolag arbetar med elektronisk 

word-of-mouth genom att undersöka och analysera: 

 På vilket sätt företag kan arbeta med eWOM 

 Vilken betydelse eWOM har för tjänster inom turismsektorns privata marknad 

 Vilket inflytande konsumenter har genom eWOM  

 

Studiens syfte och delsyften låg även till grund för skapandet av forskningsfrågan som 

lyder: 

 

Vilken betydelse har eWOM för företag inom turismsektorn och hur kan de använda 

eWOM i sin marknadsföring? 

 

Genom den empiriska och teoretiska analysen har vi behandlat studiens syfte och 

frågeställning, vilket kommer besvaras och diskuteras i detta kapitel. Innan vi besvarar 

såväl syftet och frågeställningen har vi valt att redogöra för de tendenser vi har kunnat 

urskilja genom vår analys. Därefter kommer vi att presentera, besvara och diskutera var 

och en av våra tre delsyften innan forskningsfrågan behandlas. 
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5.1.1 Tendenser från den teoretiska och empiriska analysen 

Under arbetet med analysen har vi kommit fram till ett par olika tendenser som har lyfts 

fram både av intervjurespondenter och teoretiska källor. Det har även lyfts fram tendenser 

som enligt empirin motsätter sig teorin. Det ska dock belysas att på grund av att studien 

är utformad med ett kvalitativt synsätt så kan inte tendenserna vara några generella 

slutsatser kring det valda forskningsämnet. Istället ser vi att tendenserna bidrar till en 

smalnad bild i enhetlig med studiens syfte. Tendenserna är följande: 

 

 Det är inte svårare att marknadsföra en tjänst jämfört mot en produkt: Enligt den 

teoretiska referensramen har vi tolkat att det skulle vara svårare att marknadsföra 

en tjänst jämfört med en produkt på grund av dess immaterialitet men detta är 

något vi finner att empirin motsätter sig till. De flesta respondenterna menar att 

det inte skulle vara svårare på grund av att utgångspunkten vid marknadsföringen 

är densamma vid en tjänst som för en produkt samt att vid en tjänst ligger fokus 

på känslan. 

 

 Servicelandskapet är direkt avgörande för kundens totala upplevelse: Det 

framkommer att kunderna på grund av tjänsters höga immaterialitet använder 

servicelandskapet som en konkret och materiell källa för att utvärdera tjänsten. 

Servicelandskapet är direkt avgörande för kundens första intryck samt påverkar 

helhetsupplevelsen av tjänsten. Servicelandskapet påverkar också vilken typ av 

eWOM som sprids mellan kunder, är intrycket av den fysiska omgivningen och 

utvärderingen av tjänsten bra blir spridningen av eWOM positiv. 

 

 eWOM är viktig för företag som tillhandahåller tjänster: Det framkommer att 

tjänster till stor del är immateriella och att det bidrar till en osäkerhet för kunden 

då det inte är möjligt att pröva tjänsten före köp. För att minska osäkerheten är 

eWOM användbart då konsumenter gärna vänder sig till andra kunder på Internet 

för att skapa sig en uppfattning om hur en tjänst är. 

 

 Ambassadörsskap: Flertalet av respondenterna lyfter fram vikten av att ha bra 

kontakt med kunderna och genom dem skapa ambassadörer som pratar väl om 

företaget. Vidare framhävdes att ambassadörerna bör sprida åsikter frivilligt och 
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att de kan påverka potentiella kunder. Ambassadörer bidrar därmed till att sprida 

positiv eWOM. 

 

 Företagen har inflytande, inte makt, över eWOM: Vi har kunnat se att flertalet 

respondenter framhåller att företagen bland annat har inflytande att kunna 

uppmuntra till eWOM genom att de påverkar och styr vilken bild kunderna ska få 

av dem och att om de levererar en bra eller unik produkt eller tjänst kan detta 

uppmuntra till spridning av positiv eWOM. Det framkommer även att företagen 

har inflytande att kunna hantera negativ eWOM och vända detta genom att bemöta 

den direkt på Internet. 

 

 eWOM har bidragit till fler möjligheter, både till konsumenter och företag: I den 

teoretiska referensramen såg vi en tendens att eWOM har skapat nya möjligheter, 

exempelvis enklare kommunikation mellan företag och kund, att åsikter kan delas 

snabbt mellan konsumenter via olika forum samt att det gett möjligheten för mer 

personliga möten via eWOM. Genom den empiriska och teoretiska analysen har 

vi noterat att respondenterna anser att eWOM har gett konsumenter nya 

möjligheter till att ta del av andras åsikter men också att företag fått möjligheter 

att utvecklas men även att det därigenom ställs krav på närvaro hos företagen.  

 

Nedan presenteras uppsatsens syfte vilket följs av sektioner för de tre delsyftena där de 

besvaras: 

 

Syftet med denna studie är att förstå hur regionala flygbolag arbetar med elektronisk 

word-of-mouth genom att undersöka och analysera: 

 

5.1.2 Delsyfte 1: På vilket sätt kan företag arbeta med eWOM 

Genom studiens gång har vi fått en djupare förståelse för hur flygbolag arbetar med och 

kan arbeta med eWOM. Vi har sett att Internet har skapat en oerhört stor förutsättning för 

interaktion mellan ett enormt stort antal personer. Företagen kan använda Internet till att 

både nå ut till sina kunder och potentiella kunder samt skapa relationer med kunderna 

genom att bemöta och ta del av deras åsikter och diskussioner. Vi ser en vikt av att 

regionala flygbolag lever i symbios med sina kunder och att de förstår att det är oerhört 

viktigt att ta hänsyn till kundernas åsikter. Detta för att delvis kunna ta reda på om 

kunderna är tillfredsställda med tjänsten eller om det är något som behöver förbättras eller 

utvecklas.  
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Det framkommer att Internet ger stora möjligheter för flygbolagen att direkt bemöta 

kundernas diskussioner och att de på detta sätt kan ta del av kritik, hantera och försöka 

vända det. För att kunna vända negativ kritik gäller det för företagen att visa transparens 

och tonalitet. Det innebär att de dem utger sig för att vara måste stämma överens med 

verkligheten och de på detta sätt kan hantera bilden av hur kunderna ska uppfatta dem. 

Eftersom Internet har en stor spridningskraft där vem som helst kan skriva i princip vad 

som helst är det av vikt att kunna hantera kraven på interaktiviteten, bemötande och att 

kunna föra diskussioner med kunder. Det gäller därför att de regionala flygbolagen idag 

håller sig uppdaterade om olika sociala medier på Internet för att kunna veta vilka 

diskussioner som förs och helt enkelt öva på kommunikation med kunderna. Vår tolkning 

är att eWOM utmanar företagen och de måste därför öva och avsätta tid för att ha eWOM 

som en del i sin marknadsföringsstrategi. eWOM är ett kraftfullt marknadsföringsverktyg 

som kan ge mer genomslagskraft och är mer effektivt än traditionell marknadsförings om 

den hanteras på rätt sätt. Det skulle innebära att företag som tidigare nämnt visar på en 

tonalitet, tar sig tid att bemöta både positiv och negativ kritik på ett bra sätt och försöker 

vara personliga. Exempelvis om de regionala flygbolagen lägger upp något på sociala 

medier anser vi att en personlig touch krävs för att visa vilka som står bakom företaget. 

Genomslagskraften och effektiviteten beror på att kunder gärna lyssnar på andra kunders 

åsikter och trovärdigheten i eWOM ligger i att kunder tror mer på det som andra kunder 

säger än företagens egen marknadsföring. eWOM är kostnadseffektivt och innebär att en 

del av företagets marknadsföring läggs på kunderna och vi tolkar utifrån den empiriska 

och teoretiska analysen att de regionala flygbolagen kan gynnas av att arbeta med eWOM 

eftersom de vanligtvis har begränsat kapital. Av den anledningen är ambassadörsskap en 

viktig del som de regionala flygbolagen kan arbeta med då kunderna uppfattar dessa 

personer som trovärdiga. Det är viktigt att ambassadörerna är äkta och gör det av fri vilja 

och inte får någon form av betalning utan att de gör det frivilligt, annars försvinner 

trovärdigheten. Andra faktorer som påverkar eWOMs trovärdighet är att åsikter på 

Internet kan få en oerhörd snabb och global spridning, vilket medför att exempelvis 

många personer framför samma åsikt och detta leder enligt vår tolkning till att 

trovärdigheten ökar. Via sociala medier är det även möjligt att nå vänner och familj vilket 

medför att den traditionella WOM där åsikter byts vid exempelvis frukostbordet istället 

kan ske på Internet. Det har framkommit att WOM alltid haft betydelse för konsumenter 

men att den nu bytt kanal, från det personliga mötet till att vara aktiv på Internet. Den 
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teknologiska utvecklingen har möjliggjort mer personliga interaktioner vilket har gjort att 

eWOM idag är mer trovärdig än vad den var vid den teknologiska utvecklingens början. 

Internet har gett företagen möjlighet till interaktion och tvåvägskommunikation med sina 

kunder vilket ses som centralt för att företagen ska kunna bemöta både positiv och negativ 

eWOM. Därmed är tvåvägskommunikation en viktig strategi för företagens arbete med 

eWOM.  

 

Ytterligare en strategi som de regionala flygbolagen kan använda sig av är att skapa en 

snackis som enligt vår tolkning av analysen kan användas på kort sikt för att skapa 

uppmärksamhet och intresse hos konsumenter. Vi tror att om snackisar skulle användas 

på lång sikt borde företagen istället använda strategin kontinuerlig och skapa nya 

snackisar vilket också skulle medföra att företagen alltid måste vara bättre än tidigare. En 

negativ sida av eWOM är att det är möjligt för företagen att själva skriva åsikter om sig 

själva genom att ugöra sig att vara någon annan. Detta skapar falsk eWOM och kan 

vilseleda kunderna. Det framkom som en hygienfaktor från en av våra respondenter att 

hålla recensionssidor fria från falsk eWOM. Vi tror att problemet med falsk eWOM 

kommer att minska i framtiden då exempelvis recensionssidor kan komma att granskas 

hårdare och att konsumenterna lär sig att se igenom och uppmärksamma falska åsikter. 

 

Avslutningsvis vill vi poängtera att allt arbete som företagen ägnar sig åt gällande eWOM 

bör ses som en del av word-of-mouth-marketing (WOMM) och därmed som en egen 

marknadsföringsstrategi och bör få lika mycket uppmärksamhet som annan traditionell 

marknadsföring på grund av dess effektivitet och genomslagskraft.  

 

5.1.3 Delsyfte 2: Vilken betydelse har eWOM för tjänster inom turismsektorns privata 

marknad 

Genom vår analys framkommer att det finns motsättningar till teorin gällande att det 

skulle vara svårare att marknadsföra en tjänst jämfört med en produkt. Enligt teorin 

innehåller tjänster hög immaterialitet och osäkerhet för kunderna då de inte kan pröva 

eller fysisk känna på tjänsten innan köp. Empirin motsätter sig till detta och menar på att 

det inte skulle vara svårare då utgångspunkten vid marknadsföringen är densamma vid en 

produkt och tjänst samt att vid en tjänst ligger fokus på känslan. Vidare hävdas att en 

tjänst kan vara svårare eller lättare att marknadsföra än produkter beroende på tjänstens 

innehåll. Är det en exempelvis en rutintjänst som konsumenter köper väldigt ofta är det 
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lättare än om det är en tjänst som konsumenten sällan köper. Dock framkommer det att 

eWOM är viktig för tjänster inom turismsektorn på grund av att det kan sänka osäkerheten 

kring att köpa en tjänst som inte går att pröva före köp. Vår tolkning är att respondenterna 

dock motsäger sig själva gällande att det inte skulle vara svårare att marknadsföra en 

tjänst jämfört med en produkt. Samtidigt som de framhåller detta påpekas att eWOM 

skulle vara viktigare vid tjänster än produkter. För oss betyder detta att företagen själva 

inte klarar av att marknadsföra sina tjänster utan att kunderna får ta över delar av 

marknadsföringen för att de litar mer på varandra än företaget och vad dom säger om sig 

själva och sin tjänst. Vi tror därmed att det faktiskt är svårare att marknadsföra en tjänst 

och att eWOM är en central marknadsföringsstrategi för företagen som tillhandahåller 

tjänster. På grund av de regionala flygbolagens begränsade kapital anser vi att detta är en 

utmärkt strategi att arbeta med.  

 

5.1.4 Delsyfte 3: Vilket inflytande konsumenter har genom eWOM  

Vi har noterat att konsumenter har inflytande genom eWOM och det framkommer i 

empirin att kunder har inflytande över eWOM eftersom det är de som står som avsändare 

på det som sprids. Kunderna kan även ses som egna redaktörer för sin egen 

marknadsföringskanal där dom står för innehållet. Vidare poängteras att personer tar åt 

sig av både positiv och negativ eWOM beroende på om de har någon relation till eller 

känner tillit till personen. Det kan konstateras att genomslagskraften av eWOM beror på 

vem som står som avsändare men vi tror även att det beror på hur många som står bakom 

det som sägs. Andra kunders och näromgivningens åsikter väger oftast tyngre än åsikter 

från företaget och vi tolkar det som att det finns en större tillit till andra kunder och 

näromgivningen än till företagen. På grund av att människan idag genom Internet har 

tillgång till mycket information ger det även en makt att sprida detta vidare. Vår 

uppfattning är att om information och åsikter sprids till ett stort antal personer kan eWOM 

få stor genomslagskraft och därför är det kunden som bestämmer över spridandet av 

eWOM.  

 

Respondenterna hävdar att kunder har makten att påverka företag genom eWOM 

eftersom kunder gärna lyssnar på andra kunder och sprider vidare sina egna åsikter om 

produkter/tjänster. Vidare framkommer att kunder idag har mer kunskap om produkter 

och tjänster, de behöver inte företagens information utan hittar den istället hos andra 

kunder. En reflektion vi har är att företagen tappar kontroll över vilken typ av information 
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som finns tillgänglig för konsumenter och att företagen därmed inte har möjlighet att 

påverka spridningen. Just på grund av att det är kunderna som sprider eWOM så är de 

otroligt viktiga för företagen. Eftersom vem som helst kan skriva vad som helst menar 

respondenterna att det ger kunden ett väldigt stort inflytande. Det handlar om hur kunder 

uppfattar företaget och inte om vad företaget gör eller säljer, fokus måste därför ligga på 

kunden eftersom det är de som har inflytande över hur uppfattningen av varumärket 

sprids. För den regionala flygbranschen som har en hög konkurrens och ofta står inför en 

begränsad budget är det viktigt att sticka ut för att på så sätt få konsumenter att vilja sprida 

eWOM och på detta sätt minska kostnader för marknadsföring. Det framgår i studien att 

konsumenter inte enbart har en informationsspridande roll men även en 

kvalitetskontrollerade roll. De två rollerna tror vi är sammankopplade och kan påverka 

andra konsumenter i högre grad än ett företags egen marknadsföring. Vi menar att i den 

information som sprids mellan konsumenter finns även åsikter kring kvaliteten. Genom 

att konsumenter delar sina åsikter har de även ett inflytande över att påverka förbättringar 

av företag då företagen gärna tar åt sig av detta.    

 

Ur analysen framkom att eWOM används för att läsa referenser på exempelvis 

Tripadvisor vid köp av olika tjänster. Det framkommer även att eWOM är en stark källa 

för kunder för att kunna välja rätt produkt eller tjänst. Internet har haft en otroligt stor 

påverkan på kundens inflytande att sprida eWOM då det har möjliggjort att spridningen 

av åsikter, upplevelser och information sker otroligt snabbt. Det kan även poängteras att 

spridningen av information ligger i människans natur och att eWOM därför är något som 

konsumenterna gärna gör frivilligt. Människan idag har även gått från att vara passiva till 

aktiva och medverkande. Det kan därmed vara viktigt för företagen att förstå att 

konsumenterna har ett behov av att dela åsikter och intressen och skapa plattformar som 

möjliggör konversationer. Vidare framfördes att konsumenterna har ett stort inflytande 

vad gäller ‘att få en boll i rullning’ och därmed få igång en diskussion och att detta kan 

påverka företagen både positivt och negativt. 

 

5.1.5 Besvarande av forskningsfrågan 

Vilken betydelse har elektronisk word-of-mouth för företag inom turismsektorn och hur 

kan de använda elektronisk word-of-mouth i sin marknadsföring? 
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Utifrån analysen och besvarandet av delsyften kommer vi att sätta in detta i ett större 

perspektiv för att se hur företag inom hela turismsektorn och inte endast regionala 

flygbolag kan använda sig av eWOM i sin marknadsföring. Vi har i texten delat upp 

forskningsfrågan i två delar för att lättare kunna besvara den. Den första delen besvarar: 

vilken betydelse har elektronisk word-of-mouth för företag inom turismsektorn? 

 

Vi har kommit fram till att tjänster inom turismsektorn på många sätt skiljer sig från 

fysiska produkter och att det därför behövs en förståelse för detta. På grund av att det 

framkommit att tjänster till stor del är immateriella, opåtagliga och svåra för 

konsumenterna att utvärdera försöker de istället använda mer konkreta källor för att skapa 

sig en uppfattning av tjänsten. De konkreta källorna kan bestå av exempelvis 

servicelandskapet. Det har även framkommit att kunder använder sig av eWOM för att ta 

del av andra personers erfarenheter och åsikter kring tjänster, vilket kan hjälpa att minska 

osäkerheten kring att välja en tjänst som inte kan prövas före köp. Vikten av eWOM är 

därför stor för kunder och därför behöver företag som tillhandahåller tjänster skapa en 

förståelse för detta. eWOMs betydelse för företagen består av att en del av 

marknadsföringen förflyttas till kunderna för att företagen själva inte klarar av att 

marknadsföra sina tjänster på grund av att kunder hellre lyssnar på andra kunders åsikter. 

Andra kunders åsikter upplevs som mer trovärdiga och av mer vikt än företagets egen 

marknadsföring och därför anser vi att eWOM är centralt för företag inom turismsektorn 

som tillhandahåller tjänster.   

 

Den andra delen besvarar: hur kan de använda elektronisk word-of-mouth i sin 

marknadsföring? 

 

För att minska osäkerheten som kunderna upplever kring immateriella tjänster behöver 

företag inom turismsektorn använda eWOM som en del av sin marknadsföringsstrategi 

och avsätta tid för arbete med eWOM. Vi har kommit fram till att företag bör uppmuntra 

konsumenter till eWOM genom att tillhandahålla bra produkter/tjänster med bra kvalitet 

som kunderna gärna vill berätta om. Vidare har vi noterat att företag kan skapa något 

unikt i det erbjudande som företaget tillhandahåller för att det ska bli spridningsvänligt 

och intressant för kunder att dela åsikter om. Det är även möjligt att skapa ”snackisar” för 

att dra uppmärksamhet till företaget. Ytterligare ett användningsområde för eWOM är att 

företag bör finnas tillgängliga på sociala medier och andra forum för att bemöta kritik, 
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negativ som positiv, och därmed ha möjlighet att vända negativa åsikter för att kunna 

skapa en god ryktesspridning. Användningen av eWOM innebär för företaget att de lägger 

delar av sin marknadsföring på kunderna och en strategi inom eWOM är att använda sig 

av ambassadörsskap. Ambassadörerna sprider åsikter och information om företaget och 

detta bör vara helt frivilligt och inte göras mot ersättning, för att skapa trovärdighet. 

Ambassadörer inom turismsektorn kan vara exempelvis stamkunder på ett hotell eller ett 

flygbolag.  

  

5.2 Implikationer för praktikern 

Vad betyder resultatet i praktiken för de regionala flygbolagen: 

 Använda ambassadörer som tar över delar av företagets marknadsföring och 

sprider positiva åsikter om företaget.  

 Det måste finnas en tvåvägskommunikation mellan företag och kund, där 

företaget faktiskt svarar på frågor och bemöter åsikter. 

 När företag finns på sociala medier måste de skapa personliga anknytningar 

mellan företaget och konsumenterna med regelbundna uppdateringar för att 

uppmuntra till eWOM.  

 Skapa unika och speciella erbjudanden för att skapa ‘snackisar’ som uppmuntrar 

till konversation och spridning av eWOM.  

 Tillhandahålla ett attraktivt servicelandskap som tillfredsställer kunden. 

 Tillhandahålla god servicekvalitet av tjänsten som erbjuds. 

 

Denna modell har vi tagit fram som ett förslag på viktiga delar som påverkar uppkomsten 

av eWOM för företag som tillhandahåller tjänster inom turismsektorn. 
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5.3 Avslutande reflektioner 

I slutdiskussionen har vi presenterat slutsatser och reflektioner över vilken betydelse 

eWOM har för företag inom turismsektorn. För att förstå konceptet har vi även redogör 

för olika områden som berör eWOM som till exempel servicelandskapet och 

konsumenters vilja att kommunicera. Vi har varit frågande till hur regionala flygbolag 

arbetar med eWOM och hur de reagerar på det snabba teknologiska utvecklingen och hur 

konsumenter påverkar företagen genom eWOM. Något vi kan konstatera är att det finns 

enorma mängder konsumenter som gärna vill sprida åsikter men att också företagen kan 

påverka vad som sprids genom att avsätta den tid det tar att strategiskt göra 

spridningsvänligt material. Med våra delsyften som stöd anser vi att vi har fått en 

förståelse för hur eWOM kan påverka och hjälpa regionala flygbolag i deras arbete med 

eWOM. Vi hade en förnimmelse av att de regionala flygbolagen skulle ha begränsade 

resurser och kapital vilket också framkom under insamlandet av det empiriska materialet. 

En aspekt som framhävdes av våra respondenter var att de arbetade med en nära kontakt 
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till sina kunder och genom dem skapa ambassadörer. Att arbeta med ambassadörskap var 

något vi inte tänkt på tidigare men utifrån respondenterna kunde vi koppla eWOM till 

arbete med ambassadörskap. Vidare fick vi en mångsidig syn på hur regionala 

flygbolagen arbetar med eWOM och vi insåg att de inte hade en specifik strategi för 

marknadsföringen med detta. Konsumenterna fann vi också som intressanta deltagare 

eftersom de har det största inflytandet vad gäller hur eWOM sprids. 

 

5.4 Vidare forskning 

Slutligen vill vi avsluta denna studie med idéer på vidare forskning inom området som 

har studerats. Under vår studie har vi haft ett företagsperspektiv där vi undersökt och 

försökt skapa en förståelse för hur regionala flygbolag arbetar med och kan arbeta med 

eWOM som en del av sin marknadsföring. Även det empiriska materialet har samlats in 

genom intervjuer med företag och personer som arbetar med marknadsföring. Vårt förslag 

är att vända på studien och istället studera eWOM utifrån ett kundperspektiv. 

 

Vi har kommit fram till att kunderna har ett otroligt stort inflytande över eWOM och att 

kunder till stor del litar mer på andra kunders åsikter än företagets egen marknadsföring. 

Därför anser vi att det skulle vara intressant att skapa en förståelse kring relationen mellan 

kunder och på vilket sätt de påverkar varandra genom eWOM. Utifrån detta kan det vara 

intressant att studera på vilket sätt kundernas köpbeslut av tjänster påverkas av eWOM.  

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

65 
 

REFERENSER 

Ahrne, G. & Svensson, P. (2011). Handbok i kvalitativa metoder. Malmö: Liber AB. 

 

Alvehus, J. (2013). Skriva uppsats med kvalitativ metod: En handbok. Stockholm: Liber 

AB. 

 

Amaro, S. & Duarte, P. (2013). Online travel purchasing: A literature review. Journal of 

Travel & Tourism Marketing, 23 (8), ss. 755-785.  

 

Andersen, I. (2012). Den uppenbara verkligheten: Om kunskapsproduktion i 

samhällsvetenskaperna. Lund: Studentlitteratur AB.  

 

Baker, J., Grewal, D., & Parasuraman, A. (1994). The influence of store environment on 

quality inferences and store image. Journal of the Academy of Marketing Science, 22 

(4), ss. 328-339. 

 

Bell, J. (2000). Introduktion till forskningsmetodik. Lund: Studentlitteratur.  

 

Bitner, M. J. (1992). Servicescapes: The impact of physical surroundings on customers 

and employees. Journal of Marketing, 56, ss. 57-71.  

 

Bjereld, U., Demker, M. & Hinnfors, J. (2009). Varför vetenskap? 3 uppl. Lund: 

Studentlitteratur AB.  

 

Booth, W, Colomb, G, Williams, J, (2004). Forskning Och Skrivande: Konsten Att 

Skriva Enkelt Och Effektivt. Lund: Studentlitteratur.  

 

Brakus, J. J., Schmitt, B. H., & Zarantonello, L. (2009). Brand experience: What is it? 

How is it measured? Does it affect loyalty? Journal of Marketing, 73, ss. 52-68.  

 

Bronner, F. & de Hoog, R. (2011). Vacationers and eWOM: Who posts, and why, 

where, and what? Journal of Travel Research, 50(1), ss. 15-26.  

 



  

 

66 

Bruhn, M. (2003). Relationship marketing: management of customer relationships. 

Harlow: Pearson Education. 

 

Bryman, A. (2004). Samhällsvetenskapliga metoder. 1 uppl. Malmö: Liber ekonomi. 

 

Bryman, A. & Bell, E. (2011). Business Research Methods. 3 uppl. Oxford: Oxford 

University Press. 

 

Bryman, A. & Bell, E. (2005). Företagsekonomiska forskningsmetoder. 1 uppl. Malmö: 

Liber ekonomi.  

 

Buhalis, D. & Law, R. (2008). Progress in information technology and tourism 

management: 20 years on and 10 years after the Internet- The state of eTourism 

research. Tourism management, 29, ss. 609-623. 

 

Burkart, A. J. (1962). Advertising and Marketing in the Airline Industry. The Journal of 

Industrial Economics, 11 (1), ss. 18-32.  

 

Carlsson, L. (2010). Marknadsföring och kommunikation i sociala medier: givande 

dialoger, starkare varumärke, ökad försäljning. 2. uppl. Göteborg: Kreafon. 

 

Caro, L. M., & García, J. A. M. (2008). Developing a multidimensional and hierarchical 

service quality model for the travel agency industry. Tourism Management, 29 (4), ss. 

706–720. doi:10.1016/j.tourman.2007.07.014. 

 

Cetin, G. & Dincer F-I. (2014). Influence of customer experience on loyalty and word-

of-mouth in hospitality operations. An International Journal of Tourism and Hospitality 

Research, 25 (2) ss. 181-194. 

 

Christensen, L., Engdahl, N., Grääs, C. & Haglund, L. (2010). Marknadsundersökning - 

En handbok.  Malmö: Studentlitteratur. 

 

Coates, N. (2009). Co-creation: new pathways to value: an overview. 

http://personal.lse.ac.uk/samsona/CoCreation_Report.pdf [2015-04-22]. 



  

 

67 

 

Dahlén, M. & Lange, F. (2003). Optimal marknadskommunikation. 1. uppl. Malmö: 

Liber ekonomi.  

 

Dellarocas, C. (2003). The Digitization of Word of Mouth: Promise and Challenges of 

Online Feedback Mechanisms. Management Science, 49 (10), ss. 1407-1424. 

 

Dichter, E. (1966). How Word-of-Mouth Advertising Works. Harvard Business Review. 

44 (6), ss. 147-166. 

 

East, R., Hammond, K., Lomax, W. & Robinson, H. (2005). What Is the Effect of a 

Recommendation? Marketing Review, 5 (2), ss. 145-157. 

 

Echeverri, P. & Edvardsson, B. (2012). Marknadsföring i tjänsteekonomin. 2. uppl. 

Lund: Studentlitteratur AB. 

 

Engel, J.F., Kegerris, R.J., & Blackwell, R.D. (1969). Word of Mouth Communication 

by the Innovator. Journal of Marketing, 33 (3), ss. 15-19.  

 

Ejvegård, R. (2009). Vetenskaplig metod. 4. uppl. Lund: Studentlitteratur. 

 

Esaiasson, P., Gilljam, M., Oscarsson, H. & Wängnerud, L. (2012). Metodpraktikan: 

Konsten att studera samhälle, individ och marknad. Stockholm: Norstedts juridik. 

 

Evans, M., Foxall, G. R. & Jamal, A. (2008). Konsumentbeteende. 1. uppl. Malmö: 

Liber AB. 

 

Fakharyan, M., Omidvar, S., Khodadadian M., Jallvand, M & Vosta, L. (2014). 

Examining the Effect of Customer-to-Customer Interactions on Satisfaction, Loyalty, 

and Word-of-Mouth Behaviors in the Hospitality Industry: The Mediating Role of 

Personal Interaction Quality and Service Atmospherics. Journal of Travel & Tourism 

Marketing, 31 (5) ss. 610-626. 

 



  

 

68 

Flipo, J. P. (1988). On the Intangibility of Services. Service Industries Journal. 8 (3), ss. 

286-298. 

 

Foa, U.G. & Foa, E. (1974). Social Structures of the Mind, Springfield, IL.: Charles C. 

Tomas. 

 

Foxton, J. Live buzz marketing (red.) (2006). I Connected marketing: the viral, buzz and 

word of mouth revolution. Oxford: Butterworth-Heinemann. 

 

Godes, D. & Mayzlin, D. (2004). Using Online Conversations to Study Word-of-Mouth 

Communication. Marketing Science, 23 (4), ss. 545-560. 

 

Goldstein, S. M., Johnston, R., Duffy, J. A., & Rao, J. (2002). The service concept: the 

missing link in service design research? Journal of Operations Management, 20 (2), ss. 

121-134. http:// dx.doi.org/10.1016/S0272-6963(01)00090-0. 

 

Grönroos, C. (2007). Service management and marketing: Customer Management in 

Service Competition. 2 uppl. Malmö: Liber AB. 

 

Grönroos, C., & Ojasalo, K. (2004). Service productivity: towards a conceptualization 

of the transformation of inputs into economic results in services. Journal of Business 

Research, 57 (4), ss. 414-423. http://dx.doi.org/10.1016/S0148-2963(02)00275-8. 

 

Grönroos, C. & Voima, P. (2013). Critical service logic: making sense of value creation 

and co- creation. Journal of the Academy of Marketing Science, 41 (2), ss. 133–150. 

http://dx.doi.org/10.1007/s11747-012-0308-3. 

 

Hartman, J. (2004). Vetenskapligt tänkande: Från kunskapsteori till metodteori. 2 uppl. 

Lund: Studentlitteratur. 

 

Henning-Thurau, T., Malthouse, E.C., Friege, C., Gensler, S., Lobschat, L., 

Rangaswamy, A. & Skiera, A. (2010). The Impact of New Media on Consumer 

Relationships. Journal of Service Research 13 (3), ss. 311-330. DOI: 

10.1177/1094670510375460. 

http://dx.doi.org/10.1016/S0148-2963(02)00275-8


  

 

69 

 

Helsingborg (2015). Trafikprogram. http://www.helsingborg.se/startsida/trafik-och-

stadsplanering/planering-och-utveckling/trafikplanering/trafikprogram/ [2015-05-25]. 

 

Herr, P.M., Kardes, F.R., & Kim, J. (1991). Effects of Word of Mouth and Product 

Attribute Information on Persuasion: An Accessibility-Diagnosticity Perspective. 

Journal of Consumer Research, 17 (3), ss. 454-

462.                                                                                                          

 

Hoyer, W. D.; Chandy, R.; Dorotic, M.; Krafft, M. & Singh, S. S. (2010). Consumer co-

creation in new product development. Journal of Service Research, 13 (3), ss. 283–296. 

http://dx.doi.org/10.1177/1094670510375604. 

 

Jang, S. C. S., & Namkung, Y. (2009). Perceived quality, emotions, and behavioral 

intentions: Application of an extended Mehrabian-Russell model to restaurants. Journal 

of Business Research, 62 (4), ss. 451–460. 

 

Jeppsson, P. & Wilson, A. (2015). Flyget riskerar att försvinna från Sverige. 

http://www.svensktflyg.se/sv/2015/03/flyget-riskerar-att-forsvinna-fran-sverige/ [2015-

04-13]. 

 

Julsrud, T.E., Hjorthol, R. & Denstadli, J.M. (2012). Business meetings: do new 

videoconferencing technologies change communication patterns? Journal of Transport 

Geography, 24, ss. 396-406. 

 

Kapferer, J., N. (1988). Rykten: världens äldsta nyhetsmedium. Stockholm: Norstedt. 

 

Kassim, N., & Abdullah, N. A. (2010). The effect of perceived service quality 

dimensions on customer satisfaction, trust, and loyalty in e-commerce settings: A cross 

cultural analysis. Asia Pacific Journal of Marketing and Logistics, 22 (3), ss. 351–371. 

DOI: http://dx.doi.org/10.1108/13555851011062269 

 

Katz, E. & Lazarsfeld, P.F. (1955). Personal Influence: The Part Played by People in 

the Flow of Mass Communications. New York: Free Press. 

http://www.helsingborg.se/startsida/trafik-och-stadsplanering/planering-och-utveckling/trafikplanering/trafikprogram/
http://www.helsingborg.se/startsida/trafik-och-stadsplanering/planering-och-utveckling/trafikplanering/trafikprogram/
http://dx.doi.org/10.1177/1094670510375604
http://www.svensktflyg.se/sv/2015/03/flyget-riskerar-att-forsvinna-fran-sverige/
http://dx.doi.org/10.1108/13555851011062269


  

 

70 

 

Keiningham, T .L, Cooil, B., Aksoy, L., Andreassen, T .W. & Weiner, J. (2007). The 

value of different customer satisfaction and loyalty metrics in predicting customer 

retention, recommendation and share-of-wallet . Managing Service Quality, 17 (4)  ss. 

361–384.  

 

Keller, E. (2007). Unleashing the Power of Word of Mouth: Creating Brand Advocacy 

to Drive Growth. Journal of Advertising Research, 47 (4), ss. 448-452.  

 

Kim, J., Naylor, G., Sivadas, E. & Sugumaran, V. (2015). The unrealized value of 

incentivized eWOM recommendations. Marketing Letters, 26 (1), ss. 1-11. 

 

King, D.L. (2012). Face2Face: using Facebook, Twitter, and other social media tools 

to create great customer connections. Medford, N.J.: CyberAge Books/Information 

Today, Inc. 

 

Kirby, J. och Marsden, P. (2006). Connected marketing: the viral, buzz and word of 

mouth revolution. Oxford: Butterworth-Heinemann. 

 

Klaus, P. & Maklan, S. (2013). Towards a better measure of customer experience. 

International Journal of Market Research, 55 (2), ss. 227-246. 

 

Knutsson, R., & Tufvesson, I. (2015). Nationalencyklopedin, Marknadsföring. 

http://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/lång/marknadsföring [2015-03-30]. 

 

Kozinets, R., de Valck, K., Wojnicki, A. & Wilner, S. (2010). Networked Narratives: 

Understanding Word-of-Mouth Marketing in Online Communities. Journal of 

Marketing, 74 (2) ss. 71–89. doi: 10.1509/jmkg.74.2.71. 

 

Kristensson, P., Witell, L. & Gustafvsson, A. (2014). Tjänsteinnovation. 1 uppl. Lund: 

Studentlitteratur.  

 

http://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/l%C3%A5ng/marknadsf%C3%B6ring
http://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/l%C3%A5ng/marknadsf%C3%B6ring


  

 

71 

Labrecque, L. I., vor dem Esche, J., Mathwick, C., Novak, T. P. & Hofacker, C. F. 

(2013). Consumer Power: Evolution in the Digital Age, Social Media and Marketing, 

Journal of Interactive Marketing, 27 (4), ss. 257-269. 

 

Laws, E. (1991). Tourism Marketing - sSrvice and Quality Management Perspectives. 

Cheltenham: Stanley Thornes (Publishers) Ltd. 

 

Levy, A. & Gvili, Y. (2015). How Credible is E-Word of Mouth Across Digital-

Marketing Channels? Journal of Advertising Research, 55 (1), ss. 95-109. DOI: 

10.2501/JAR-55-1-095-109. 

 

Levy, M., Weitz, B. A. & Grewal, D. (2014). Retailing Management. 9. uppl. New 

York: McGraw-Hill Education. 

 

Lewis, R. C., & Booms, B. H. (1983). The marketing aspects of service quality - 

Emerging perspectives on services marketing. Chicago, IL: American Marketing 

Association. 

 

Li, C. & Bernoff, J. (2008). Groundswell: winning in a world transformed by social 

technologies. Boston, Mass.: Harvard Business Press. 

 

Libai, B., Bolton, R., Bugel, M.S., De Ruyter, K., Götz, O., Risselada, H. & Stephen, 

A.T. (2010). Consumer-to-Consumer Interactions: Broadening the Scope of Word of 

Mouth Research. Journal of Service Research, 13 (3), ss. 267-282. 

 

Lincoln. Y.S & Guba. E. (1994). Handbook of qualitative research, Thousand Oaks. 

California Sage, USA. 

 

Littersinne. (2015). Regional flygbolag. http://littersinne.com/categorie/halsa/regional-

flygbolag.php [2015-04-17]. 

 

Liu, Y. (2006). Word-of-Mouth for Movies: Its Dynamics and Impact on Box Office 

Revenue. Journal of Marketing, 70 (3), ss. 74-89. 

     

http://littersinne.com/categorie/halsa/regional-flygbolag.php
http://littersinne.com/categorie/halsa/regional-flygbolag.php


  

 

72 

Lovelock, C. H., & Wirtz, J. (2001). Services marketing: people, technology, strategy. 

Prentice Hall. 

 

LNU. (2015) Om One Search  http://lnu.se/ub/soka/artiklar--databaser/onesearch [2015-

04-20]. 

 

LNU. (2013) Välkommen till Universitetsbilioteket! http://lnu.se/ub/om-biblioteket 

[2015-04-20]. 

 

Mdnina. (2010). Företagets hemsida - hetaste marknadsföringskanalen. 

https://riktning.wordpress.com/2010/01/20/hetaste-marknadsforingskanalen/ [2015-05-

11]. 

 

Misner, I.R. & Devine, V. (1999). The World’s Best Known Marketing Secret: Building 

Your Business with Word-of-Mouth Marketing. 2a upp. Austin, TX: Bard Press. 

 

Neurath, C. (2009). Affärsresorna minskar starkt. 

http://www.svd.se/naringsliv/affarsresorna-minskar-starkt_3388119.svd [2015-05-15].  

 

Nilsson, B. (2007). Nära relationer: introduktion till relationspsykologi. 1. uppl. 

Malmö: Liber. 

 

Nilsson, J-E. (2012). Regelförändringar i transportsektorn - effekter av omregleringen 

inom inrikesflyg, taxi, kommersiell tågtrafik och bilprovning. 

http://www.konkurrensverket.se/globalassets/publikationer/uppdragsforskning/forsk_ra

p_2012-6.pdf [2015-04-14]. 

 

Normann, R. (2011). Service management: ledning och strategi i tjänsteproduktionen. 

5. uppl. Malmö: Liber. 

 

Parment, A. (2015). Marknadsföring - kort och gott. 2. uppl. Stockholm: Liber AB. 

 

Patel, R. & Davidson, B. (2011). Forskningsmetodikens Grunder: Att Planera, 

Genomföra och Rapportera en Undersökning. Lund: Studentlitteratur. 

http://lnu.se/ub/soka/artiklar--databaser/onesearch
http://lnu.se/ub/om-biblioteket
https://riktning.wordpress.com/2010/01/20/hetaste-marknadsforingskanalen/
https://riktning.wordpress.com/2010/01/20/hetaste-marknadsforingskanalen/
http://www.svd.se/naringsliv/affarsresorna-minskar-starkt_3388119.svd
http://www.svd.se/naringsliv/affarsresorna-minskar-starkt_3388119.svd
http://www.konkurrensverket.se/globalassets/publikationer/uppdragsforskning/forsk_rap_2012-6.pdf
http://www.konkurrensverket.se/globalassets/publikationer/uppdragsforskning/forsk_rap_2012-6.pdf
http://www.konkurrensverket.se/globalassets/publikationer/uppdragsforskning/forsk_rap_2012-6.pdf


  

 

73 

     

Payne, A. F., Storbacka, K., Frow, P., Knox, S. (2009). Co-creating brands: diagnosing 

and designing the relationship experience, Journal of Business Research 62 (3), ss. 379–

389. http://dx.doi.org/10.1016/j.jbusres.2008.05.013. 

 

Piercy, N. & Giles, W. (1989). "Making SWOT Analysis Work", Marketing 

Intelligence & Planning, 7 (5/6), ss. 5-7.  

 

Pine, B. J., & Gilmore, J. H. (1999). The experience economy. Boston, MA: Harvard 

Business School. 

 

Ramani, G., & Kumar, V. (2008). Interaction orientation and firm performance. Journal 

of Marketing, 72 (1), ss. 27-45. 

 

Ramaswamy, V. (2009). Leading the transformation to co-creation of value. Strategy & 

Leadership, 37 (2), ss. 32–37: 1087-8572. 

http://dx.doi.org/10.1108/10878570910941208. 

 

Regeringen. (2005). Inrikesflyg. 

http://www.regeringen.se/content/1/c6/03/70/42/33a05bb3.pdf [2015-04-14]. 

 

Reichheld, F. (1996). The loyalty effect. Boston, MA: Harvard Business School Press. 

 

Rheem, C. (2012). Empowering Inspiration: the Future of Travel Search. PhocusWright 

– Global Travel Market research. www.phocuswright.com/free_reports/empowering-

inspiration-the-future-of-travel-search [2015-04-22]. 

 

Rosen, E. (2000). Anatomy of Buzz: How to Create Word of Mouth Marketing. New 

York: Doubleday. 

 

Rytting, L. (2006). Visst gör kunden en stor del av jobbet: referensramar för kunders 

medverkan vid tillkomsten av konsumenttjänster. Diss. Helsingfors: Swedish School of 

Economics and Business Administration. 

 

http://dx.doi.org/10.1016/j.jbusres.2008.05.013
http://dx.doi.org/10.1108/10878570910941208
http://www.regeringen.se/content/1/c6/03/70/42/33a05bb3.pdf
http://www.regeringen.se/content/1/c6/03/70/42/33a05bb3.pdf


  

 

74 

Schmitt, B. (2003). Customer Experience Management. New Jersey: John Wiley & 

Sons, Inc. 

 

Sen, S. & Lerman, D. (2007). Why are you telling me this? An examination into 

negative consumer reviews on the Web. Journal of Interactive Marketing, 21 (4), ss. 76-

94. 

 

Sernovitz, A. (2012). How Smart Companies Get People Talking - Word of Mouth 

Marketing. 1st ed. Mundelein, IL: Wrighters of the Round Table Press. 

 

Sezgin, E. (2013). Travel Review Websites as Information Resources Perceived by 

Consumers. Journal of China Tourism Research, 9 (3), ss. 353-364. 

 

Silverman, G. (2001). The secrets of word-of-mouth marketing: how to trigger 

exponential sales through runaway word of mouth. New York: AMACOM. 

 

Skoglund, J-M. (2009). Inrikesflygets Förändringar - trender och behov. 

http://www.transportstyrelsen.se/globalassets/global/publikationer/luftfart/inrikesflyget_

rapport_oktober_09.pdf [2015-04-14]. 

 

Smaliukiene, R., Chi-Shiun, L. & Sizovaite, I. (2014). Consumer Value Co-Creation In 

Online Business: The Case Of Global Travel Sevices. Journal of Business Economics 

and Management. 16 (2), ss. 325-339. DOI:10.3846/16111699.2014.985251. 

 

Steffes, E.M., & Burgee, L.E. (2009). Social Ties and Online Word of Mouth. Internet 

Research, 19 (1), ss. 42-59. 

 

Steene, A. (2000). Kvalitet inom dagens turism - En studie av servicekvalitet och IT i 

olika turismföretag. Kalmar: Högskolan i Kalmar. Institutionen för samhällsvetenskap 

med ekonomi. 

 

Storbacka, K. & Lehtinen, J. R. (2000). CRM: customer relationship management : 

leder du dina kunder eller leder dina kunder dig?. 1 uppl. Malmö: Liber ekonomi. 

 

http://www.transportstyrelsen.se/globalassets/global/publikationer/luftfart/inrikesflyget_rapport_oktober_09.pdf
http://www.transportstyrelsen.se/globalassets/global/publikationer/luftfart/inrikesflyget_rapport_oktober_09.pdf
http://www.transportstyrelsen.se/globalassets/global/publikationer/luftfart/inrikesflyget_rapport_oktober_09.pdf


  

 

75 

Svensktflyg (2015). http://www.svensktflyg.se/sv/definitioner/ [2015-04-13]. 

 

Sverigeflyg (2015). Om oss. http://www.sverigeflyg.se/info/sverigeflyg/om-oss/ [2015-

05-15]. 

 

Sverigeflyg (2015). Våra bolag. http://www.sverigeflyg.se/info/sverigeflyg/vaara-

bolag/ [2015-05-15]. 

 

Söderlund, M. (1997). Den nöjda kunden: Kundtillfredsställelse  - orsaker och effekter. 

Malmö: Liber Ekonomi. 

 

Tang, T., Fang, E. & Wang, F. (2014). Is Neutral Really Neutral? The Effects of Neutral 

User-Generated Content on Product Sales. Journal of Marketing, 78, ss. 41-

58                                                                                     

 

Trost, J. (2005). Kvalitativa intervjuer. Lund: Studentlitteratur. 

     

Trusov, M., Bucklin, R.E. & Pauwels, K. (2009). Effects of word-of-mouth versus 

traditional marketing: findings from an internet social networking site. Journal of 

Marketing, 73 (5), ss. 90-102. DOI: http://dx.doi.org/10.1509/jmkg.73.5.90.   

 

Underhill, P. (2010). Why we buy - Shopping som vetenskap. Västerås: Forma 

Publishing Group. 

 

Vargo, S. L. & Lusch, R. F. (2008). Service dominant logic: continuing the evolution, 

Journal of the Academy of Marketing Science 36(1), ss. 1–10. 

http://dx.doi.org/10.1007/s11747-007-0069-6. 

 

Walls, A. (2009). An examination of consumer experience and relative effects on 

consumer values. University of Central Florida, Orlando. 

 

Weisfeld-Spolter, S., Sussan, F. & Gould, S. (2014). An integrative approach to eWOM 

and marketing communications. An International Journal, 19 (3), ss. 260-274. DOI: 

http://dx.doi.org/10.1108/CCIJ-03-2013-0015. 

http://www.svensktflyg.se/sv/definitioner/
http://www.sverigeflyg.se/info/sverigeflyg/om-oss/
http://www.sverigeflyg.se/info/sverigeflyg/vaara-bolag/
http://www.sverigeflyg.se/info/sverigeflyg/vaara-bolag/
http://dx.doi.org/10.1509/jmkg.73.5.90
http://dx.doi.org/10.1007/s11747-007-0069-6
http://dx.doi.org/10.1007/s11747-007-0069-6
http://dx.doi.org/10.1108/CCIJ-03-2013-0015


  

 

76 

 

Whitler, K.A. (2014). Why Word of Mouth Marketing Is The Most Important Social 

Media. http://www.forbes.com/sites/kimberlywhitler/2014/07/17/why-word-of-mouth-

marketing-is-the-most-important-social-media/2/ [2015-03-30]. 

 

Wilson, A., & Nordström, N. (2014). Så lyfter vi Sverige: En framtidsagenda för flyget. 

Solna, Tryckeri AB. 

 

Wilson, A., Zeithaml, V. A., Bitner, M. J. & Gremler, D. D. (red.) (2012). Services 

marketing: integrating customer focus across the firm. 2. European uppl. London: 

McGraw-Hill. 

 

Yen, C.L. & Tang, C.H. (2015). Hotel attribute performance, eWOM motivations, and 

media choice. International Journal of Hospitality Management, 46, ss. 79-88. 

 

Zineldin, M. (2012). Relationship management for the future. 1. uppl. Lund: 

Studentlitteratur. 

 

Zeithaml, V.A., Bitner, M.J. & Gremler, D.D. (2013). Services Marketing: Integrating 

Customer Focus Across the Firm. New York: McGraw-Hill Irwin. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.forbes.com/sites/kimberlywhitler/2014/07/17/why-word-of-mouth-marketing-is-the-most-important-social-media/2/
http://www.forbes.com/sites/kimberlywhitler/2014/07/17/why-word-of-mouth-marketing-is-the-most-important-social-media/2/


  

 

77 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 



  

 

I 
 

Bilagor 

Bilaga A Intervjuguide 

Vi studerar två olika program på Linnéuniversitetet, dels Turismprogrammet och 

Detaljhandel och Servicemanagement. Vi skriver nu en kandidatuppsats i 

marknadsföring där vi har valt att fokusera på elektronisk word-of-mouth och dess 

betydelse för företag. Vi har även valt att studera regionala flygplatsers arbete med 

eWOM på grund av att vi ser en problematik kring deras begränsade resurser och vi 

tycker att det är en spännande sektor. Utifrån detta kommer vi att undersöka både 

konsumenters och företags inflytande över eWOM och slutligen eWOMs betydelse för 

tjänstesektorn.  

 

Är det okej att vi spelar in?  

Är det okej att vi använder ditt för-och efternamn i uppsatsen? 

Vill du att vi skickar transkriberingen till dig för att kontrollera att allt är rätt?  

 

INTERVJUGUIDE: 
 

Bakgrundsinformation: 
Vilken position har du? 

Vad innebär ditt arbete? 

 

KUNDEN 
Vilken funktion anser Du att kunden har i företaget? 

På vilket sätt kan kunden bidra till företaget, utöver det finansiella? 

Anser du att makten har flyttats från företaget till kunderna? 

Hur viktiga tror Du att kundens åsikter är för företag? 

Tror Du att kunder idag påverkar varandra i större grad än företagens egna 

marknadsföring? 

På vilket sätt påverkar ett begränsat kapital marknadsföringen? 

 

EWOM 
 

Vad innebär eWOM för Dig? 

Tror du att eWOM har någon betydelse för företag? 

Vilket inflytande anser Du att företag har över eWOM? 

Vilket inflytande anser Du att kunder har gällande eWOM? 

Vilken makt tror Du att företag har att påverka kunder till att sprida positiv WOM? 

Hur anser du att företag mest effektivt kan arbeta med marknadsföring?  

Hur viktigt är eWOM för företag som ett begränsat kapital? 

På vilket sätt anser Du att företag bör arbeta med eWOM som en del av företags 

marknadsföringsstrategi? 

 

TJÄNSTER 
 

Tror Du att det är svårare att marknadsföra en tjänst jämfört med en produkt? 

Tror Du eWOM är viktigare hos företag som arbetar med tjänster? I så fall på vilket 

sätt?  



  

 

II 

Vilken betydelse tror Du att servicelandskapet har för kundens totala upplevelse? 

(följdfråga: Arbetar ni aktivt med att skapa ett servielandskap som ger kunden en 

inbjudande känsla……?) 

 

FRAMTIDEN 
På vilket sätt tror Du att eWOM kommer att utvecklas i framtiden?  

Hur tror Du att företagen kommer arbeta med eWOM i framtiden? 

 


