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Sammanfattning 

Titel: Den Digitala teknikens påverkan på resebranschen och dess marknadsföring  

Författare: Ellen Flodin och Sandra Persson 

Handledare: Leif Marcusson 

Kurs: Kandidatuppsats 15 hp i Företagsekonomi inriktning Marknadsföring, 

Turismprogrammet och Marknadsföringsprogrammet, Linnéuniversitet, Vårterminen 

2011. 

Syfte 

Uppsatsens syfte är att vi ska utforska hur digital teknik påverkar resebranschen och hur 

dessa inblandade aktörer anpassar sig till tekniken vid utformandet av virtuella 

servicelandskap. Syftet innebär även att ta reda på hur den digitala tekniken har 

påverkat marknadsföring samt att ta fram förslag på hur aktörer kan anpassa sig mer till 

den digitala tekniken i framtiden.  Detta syfte har sedan mynnats ut till följande fyra 

forskningsfrågor: 

 Vad är det som påverkar reseaktörernas anpassningsgrad till den digitala 

utvecklingen? 

 Ur vilka syften bygger reseaktörerna upp sina virtuella servicelandskap? 

 Hur stor vikt lägger reseaktörerna på digital marknadsföring? 

 Vad kan reseaktörer göra för att anpassa sig mer till den digitala utvecklingen i 

framtiden? 

Metod 

I denna uppsats har vi valt att använda oss av en kvalitativ metod med en abduktiv 

karaktär.  Den kvalitativa metoden blev ett naturligt val för oss eftersom vi strävade 

efter att gå in djupt på forskningsämnet. Vi har därmed utfört totalt sju semi -

strukturerade intervjuer med reseaktörer i olika storlek samt en resebyrå som har 

relevant kunskap inom ämnesområdet. Empirisamlingen inkluderar även två externa 

intervjupersoners perspektiv, vilket har präglat den empiriska studien med ett bredare 

perspektiv kring den digitala teknikens påverkan på resebranschen.   

 



 

 

Slutsatser 

Efter denna uppsats ser vi att den digitala utvecklingen har haft en stor inverkan på 

resebranschen och inte minst på marknadsföringen. Den digitala utvecklingen har satt 

sina spår på många olika aspekter i samhället och även på resebranschen, i form av 

virtuella servicelandskap och färre fysiska butiker. Marknadsföringen har digitaliserats 

mer, vilket gör det möjligt att vara mer kreativ och göra marknadsföringen mer 

personlig via relationsmarknadsföring samt sociala medier i framtiden. 

Nyckelord: Den digitala tekniken, Reseaktörer, Virtuella servicelandskap, Digital 

Marknadsföring



 

 

Abstract 

The intention of this essay has been to investigate how the new digital technology has 

affected the tourism industry and marketing, as well as how travel agents and tour 

operators adapt to this. We also aimed to get a broader view of how the future might 

look like when it comes to marketing and virtual service landscapes. We decided to base 

our research according to these following four questions: 

 What affect travel agents’ way of adoption to the technical development?  

 

 What purposes do the travel agents have for building up their virtual service 

landscape?  

 

 How much does the travel agents emphasize on digital marketing?  

 

 What can travel agents do to better adapt to the technological development in the 

future?  

 

We have chosen to use a qualitative research for this essay. The reason for choosing a 

qualitative research was to gain a wider understanding that would represent a big part of 

the changes of technology development. We have thus accomplished a total of seven 

semi-structured interviews with travel agents of different sizes and a travel bureau that 

all have relevant knowledge in the subject area. The research also includes two external 

interviewees’ perspectives, which have characterized the empirical study with a broader 

perspective on the digital technologies and the travel industry. 

The most important conclusions we can draw from the research and analysis is that the 

technology development has a great impact on today’s society.  More services, products 

and so on can be found on the Internet. Physical stores are being replaced with virtual 

service landscapes, which are supposed to simulate a physical store as much as possible. 

The Internet is also a new marketing channel which allows pretty much everyone to be 

very creative to a smaller amount of cost. In the future we believe that relationship 

marketing will play a bigger part in society as well as for social media.   

Key words: Digital technology, Travel Agents, Virtual Service Landscapes, Digital 

Marketing 
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1. Inledning 

I detta inledande kapitel kommer vi att introducera och diskutera ämnena den digitala 

tekniken, det virtuella servicelandskapet, digital marknadsföring samt hur dessa 

fenomen har påverkat resebranschen. Vi vill med detta kapitel ge en grundläggande 

insikt för vad vi kommer att undersöka i uppsatsen och vilka problemområden som vi 

kommer stöta på. Dessa problemområden är sedan formulerade som forskningsfrågor 

samt syfte i slutet av detta kapitel. Vi kommer även att beskriva våra valda 

avgränsningar och definitioner av genomgående begrepp som präglar uppsatsens tema. 

1.1 Bakgrund 
Enligt Groucutt och Griseri (2004) har Internet blivit en stor trend i dagens samhälle. 

Internet har utvecklats från att vara ett koncept till en stor del av vår livsstil som vi har 

svårt att vara utan. Idag kan fler produkter och tjänster beställas, köpas och fraktas 

direkt hem via Internet. Författarna förklarar vidare att faktorer som handel, kontakt 

med vänner och arbete förekommer idag alltmer elektroniskt än tidigare. Solomon m.fl. 

(2010) resonerar att vi idag lever i ett samhälle där vi vill och kan göra mängder av 

ärenden via Internet. Dagens människor är konstant uppkopplade via Internet och kan 

numera umgås även virtuellt, i form av spel eller sociala medier. Qualman (2009) lyfter 

fram sociala mediernas betydelse för människan idag, då sociala medier har utvecklas 

till att bli den mest populära aktiviteten som utförs på webben. Författaren diskuterar 

vidare att samhället har genomgått ett paradigmskifte där ekonomin präglas av 

Socialnomics – en ekonomi som utgår från människors sociala liv samt behov. Weber 

(2009)  poängterar vikten av att bygga upp sociala nätverk för att engagera kunden där 

de vill vara medlem i. Istället för att marknadsförarna ska tala till kunderna är det mer 

befogat idag att de talar med kunderna, för att lyckas med marknadsföringen på dagens 

mättade marknad.  

Ram (2010) argumenterar att kommunikationssystem som datorer är ett måste i 

företagens verksamhet. IT och tekniska innovationer har gjort att alltmer kvalificerad 

information kan spridas inom samhället. Detta genererar att fler människor utvecklar sin 

kompetens och kunskap, vilket är en viktig förutsättning för samhällets utveckling. 

Badivuku-Pantina och Berisha-Namani (2009) påpekar att samhället genomgår ett skifte 

från att vara ett industrisamhälle till ett mer informations – och kunskapssamhälle, där 

makten ligger i hur information samt kunskap behandlas. Andersson och Dahlman 
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(2001) påpekar därmed att den nya kunskapsbaserade ekonomin inkluderar effektiv 

användning av teknisk samt social kunskap. Ansari m.fl. (2009) lyfter att både de 

anställdas samt kundernas kompetens kan utvecklas med hjälp av informationstekniken 

och kunskapsspridningen. Detta diskuterar även Bornemann m.fl. (2006) och påpekar 

att Internet underlättar för kunder att själva leta information. Genom utökad 

informationssamling har kunderna fått en bredare insikt och ett mer kritiskt tänkande för 

marknaden. Carlsson (2010) betonar att kunskapsspridningen idag har påverkat 

maktförhållanden mellan kunder och företag, vilket har resulterat i att företag numera 

måste anpassa sig efter kundens villkor. 

Charlesworth m.fl. (2007) diskuterar att informationstekniken har skapat en helt ny 

marknad, vilket även har skapat nya förutsättningar för marknadsföring. Internet har 

möjliggjort att marknadsföringen har fått en mer kreativ utveckling och även blivit mer 

personifierad. Beynon-Davis (2004) jämför även digital marknadsföring med 

traditionell marknadsföring och påpekar att Internet har skapat fler kommunikations -

kanaler till kunderna. En annan fördel som författarna betonar är att digital 

marknadsföring alltid är tillgänglig dygnet runt för kunderna.  

Lianrong och Lei (2009) argumenterar att digitaliseringen även förändrat resebranschen. 

Till exempel har globala distributions-, massiva informations- samt datasystem gjort 

marknaden mer komplex. Författarna påpekar att de globala distributionssystemen har 

ökat både utbud och efterfrågan på resemarknaden. Enligt Connell och Page (2006) är 

”Global Distribution Systems” (GDS) en viktig mekanism för den globala turismens 

utveckling. Det var tack vare detta som bland annat flyg och hotell över hela världen för 

första gången kunde dela ett gemensamt informationssystem. Detta skedde under 70-80 

talet men slog igenom globalt först på 90-talet, då kända bokningssystem som Amadeus 

och Galileo blev ledande på marknaden.  

Lianrong och Lei (2009) resonerar vidare att traditionella resebyråernas position som 

mellanhänder mellan kund och researrangörer, har försvagats tack vare dessa globala 

distributions- och informationssystem. Detta innebär att fysiska resebyråer har minskat i 

antal och är inte lika populära att besöka sedan digitaliseringen. Istället kan kunder idag 

välja att köpa resor på olika sätt, till exempel via metasökssajter som kombinerar ett 

flertal researrangörers turismprodukter i ett. Buhalis (2003) påpekar att digitaliseringen 
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av e-biljetter är även en framgångsrik digital förändring, främst för flygbolag. Dessa e-

biljetter har minskat kostnader, förkortat distributionskedjan och ökat effektiviteten hos 

flygbolagen. Tack vare informationstekniken, kunde flygbolagen tillämpa mer 

direktförsäljning, vilket har minskat den traditionella resebyråns roll alltmer. 

1.2 Problemdiskussion 
O´ Connor och Galvin (2001) poängterar att internetanvändningen inte är lika utbredd i 

alla världens länder procentuellt, trots Internets snabbt växande omfattning. Författarna 

exemplifierar skillnaderna mellan USA, Grekland och Sverige i diagram 1, där de har 

jämfört hur mycket Internets popularitet har ökat bland de olika ländernas befolkning 

under åren 1990-2001.  
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Diagram 1: Jämförelse mellan olika länders Internetanvändning under åren 1999-2001. Källa: 

O´Connor och Galvin (2001, s. 15). 

Dock skiljer sig dessa historiska tal i jämförelse med nuläget, vilket Findahl (2010) 

exemplifierar i diagram 2 (se nedan, sidan 4). Idag är Sverige ledande när det kommer 

till Internetanvändning, eftersom 85 % av Sveriges befolkning använder Internet. Dock 

lyfter författaren fram att de asiatiska länderna är ledande i världen med internet -

uppkoppling via mobilen, där Japan är ledande med 78 % av alla internetanvändare som 

kopplar upp sig via mobilen. I västvärlden har inte uppkopplingen via mobilen spridit 

sig lika snabbt som i de asiatiska länderna.  
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Diagram 2: Hur många internetanvändare finns det i olika länder? Källa: Findahl (2010, s.15) 

Evans (2008) lyfter fram word-of-marketings alltmer viktiga roll för kunder såväl som 

företag. I dagens samhälle har kundens individuella röst blivit mer hörd och styr därmed 

efterfrågan på marknadens produkter och tjänster. Författaren lyfter fram att kundens 

röst och deras rekommendationer till andra kunder ökar markant tack vare kollektiva 

och sociala nätverk som äger rum online. Dagens kunder litar mer på andra kunders 

rekommendationer och erfarenhet än på själva företaget, vilket har resulterat att 

företagen kan inte kontrollera marknadsföringen längre. Sweeney (2008) exemplifierar 

detta och lyfter fram tripadvisor.com som en framgångsrik hemsida, där kunderna får 

möjlighet att betygsätta bland annat hotell och ge rekommendationer. 

Ström (1998) resonerar att det finns ett stort problem med digital marknadsföring, vilket 

är att kunder snabbt tröttnar på e-mail om erbjudanden och dylikt. Författaren menar att 

den största delen av digital marknadsföring försvinner, eftersom kunder väljer att inte 

öppna e-mail från företagen. Författaren argumenterar vidare att den digitala 

marknadsföringen i sådan stor kvantitet gör att kunden tappar förtroende för företaget. 

Detta betonar även Weber (2009) som förklarar att dagens konsumenter kan bli upp -

rörda om de utsätts av för mycket reklamutskick varje dag. Den genomsnittlige 

amerikanen utsätts för 2000 reklamintryck dagligen, vilket författaren anser är för 

mycket för en kund att hantera. Andreou m.fl. (2001) poängterar att det är därför viktigt 

att internetbaserade företag satsar och strävar efter att bygga starka relationer samt 

förtroende med kunderna.  
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Internet har även förändrat hur företag kan bemöta kunder. Det så kallade service -

landskapet kan enligt Rafaeli och Vilnai-Yavetz (2006) verka som en virtuell mötesplats 

istället för en fysisk plats. Enligt Zeithaml m.fl. (2006) är ett servicelandskap den 

fysiska platsen där servicemötet mellan kunden och företagets personal äger rum och 

konsumeras. Kandampully m.fl. (2001) informerar att det är i servicemötet som kunden 

får intryck om servicens kvalitet lever upp till förväntningarna. Rafaeli och Vilnai-

Yavetz (2006) påpekar att den digitala utvecklingen har skapat en helt ny marknad för 

servicelandskap att möta och interagera med den alltmer kräsnare kunden. Virtuella 

serviceinteraktioner har därför blivit allt vanligare i dagens samhälle. 

Enligt den Statistiska centralbyrån (2010) är semesterlogi samt researrangemang de 

mest köpta tjänsterna via Internet. Lexhagen (2008) förklarar att detta beror på att 

utbudet samt efterfrågan av turismprodukter har ökat. Även nya och mer komplexa 

turismprodukter har skapats tack vare informationstekniken. Fyall och Garrod (2005) 

tillägger därmed att konkurrensen på turismmarknaden har ökat, vilket har bidragit till 

att fler reseaktörer av olika slag har kommit fram på marknaden. Enligt Lianrong och 

Lei (2009) har detta ett samband med att dagens kunder och turister söker efter mer 

individualiserade och skräddarsydda turismprodukter. Detta har gett upphov till att fler 

nischade reseaktörer har bildats. Reseaktörer måste därför kunna erbjuda varierande 

resepaket för att de ska kunna nå ut till ett flertal kunder med olika individuella 

önskemål.  

1.3 Problemformulering 
Informationstekniken och Internet har förändrat marknadens spelmönster för alla 

sektorer, inte minst för resebranschen. Utifrån resebranschens perspektiv, har 

distributionskanaler, rutiner och kommunikation utvecklats markant tack vare den 

tekniska utvecklingen. E-biljetter, metasökssajter, bloggar och forum om resor (till 

exempel tripadvisor.com), sociala medier, ökad konkurrens, kunnigare samt kräsnare 

kunder är bara några av påverkningsfaktorerna som har ägt rum. En annan viktigt aspekt 

att lyfta fram är all dess information som finns tillgänglig dygnet runt på Internet som 

dagens kunder kan ta del av. Dagens kunder besitter i mer kunskap samt att de vill vara 

mer individuella och självständiga i deras konsumtion. På sådant sätt har reseaktörerna 

inte lika mycket makt över sina kunder och måste alltmer anpassa sig efter deras behov. 
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Reseaktörerna måste därför börja skräddarsy personliga lösningar för sina kunder 

eftersom resebranschen har blivit mer konkurrensutsatt och komplex. 

Vi vill därför undersöka hur aktörer inom resebranschen anpassar sig till den digitala 

utvecklingen och det förändrade samhället. Vi är därmed intresserade av att se hur olika 

reseaktörer skapar deras virtuella servicelandskap efter den alltmer kräsna kundens 

behov. Därför vill vi undersöka hur viktigt olika reseaktörer anser att utvecklandet av 

virtuella servicelandskap egentligen är och om de planerar på att utveckla det mer. En 

annan viktig aspekt som vi vill undersöka är hur olika reseaktörer tillämpar sig av 

marknadsföring på Internet samt av annan digital teknik. Utifrån denna synvinkel är vi 

intresserade av vilka strategier dessa aktörer använder sig av för att locka kunder via 

den virtuella världen. Vi vill även undersöka hur viktigt olika reseaktörer anser att 

digital marknadsföring är i jämförelse med traditionell. 

Utifrån vår problemformulering, har vi valt dessa fyra frågeställningar som huvudfokus: 

 Vad är det som påverkar reseaktörernas anpassningsgrad till den digitala 

utvecklingen? 

 Ur vilka syften bygger reseaktörerna upp sina virtuella servicelandskap? 

 Hur stor vikt lägger reseaktörerna på digital marknadsföring? 

 Vad kan reseaktörer göra för att anpassa sig mer till den digitala utvecklingen i 

framtiden? 

1.4 Syfte 
Uppsatsens syfte är att vi ska utforska hur digital teknik påverkar resebranschen och hur 

dessa inblandade aktörer anpassar sig till tekniken vid utformandet av virtuella 

servicelandskap. Syftet innebär även att ta reda på hur den digitala tekniken har 

påverkat marknadsföring samt att ta fram förslag på hur aktörer kan anpassa sig mer till 

den digitala tekniken i framtiden.  

1.5 Avgränsningar och förklaringar  
Vi har valt att avgränsa vår teoretiska diskussion och empiriska undersökning efter de 

valda reseaktörernas perspektiv. Vi anser att ett kundperspektiv skulle göra 

diskussionen i uppsatsen alldeles för utvecklad och bred. Istället har vi valt att endast 

fokusera på utvalda reseaktörers perspektiv som grund till vår empiriska studie, för att 
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få en mer ingående djupanalys och inblick. Vi har valt att intervjua nischade aktörer på 

resemarknaden som inritar sig på upplevelseresor, vilket vi förklarar mer ingående vid 

avsnittet 2.4.1 Primärdata. Vi har utöver detta dessutom valt att ta med olika perspektiv 

från bland annat en traditionell resebyrå samt två externa parter med branschinsikt.  

1.6 Definitioner  
Vi har valt att definiera följande begrepp för att underlätta och uppmana läsaren om att 

dessa uttryck har följande betydelse i denna uppsats. Vi vill påpeka att dessa begrepp 

består av egna tolkningar utifrån erfarenheter. 

Genom begreppen den digitala tekniken och informationsteknik vill vi betona Internets 

och dylik teknisk utveckling. Begreppen syftar även på Internets roll som 

kommunikationsmedel för massiv delning av information samt kunskap. Dessa begrepp 

kommer att verka som huvudtema och genomsyra uppsatsen. 

Det Virtuella servicelandskapet beskriver servicemöten som äger rum via hemsidor 

mellan kund och företag. Vi kommer att använda oss av begreppet det virtuella 

servicelandskapet genomgående i uppsatsen för att studera hur reseaktörer har utformat 

sina hemsidor och dylikt för att bemöta sina kunder. 

Med en face-to-face-kontakt syftar vi en personlig kontakt mellan en kund och 

frontpersonal. Denna kontakt kan förekomma i en butik eller exempelvis på ett 

servicecenter samt via telefon. Detta begrepp kommer bland annat jämföras med virtuell 

kontakt mellan företaget och kunden, då vi syftar på hur företagets personal bemöter 

sina kunder via Internet. Denna kontakt sker därmed inte fysiskt, utan inkluderar 

kontakt via e-mail och chatt.  

Med uttrycket researrangörer syftar vi på alla sorters reseproducenter som finns på 

marknaden. När vi talar om resebyråer, syftar vi på de traditionella mellanhänderna 

samt resebyråer som verkar online. Dessa resebyråer säljer därmed researrangörernas 

resor. Slutligen, när vi diskuterar om reseaktörer inkluderar vi både researrangörer samt 

resebyråer. Reseaktörer är det mest frekvent använda begreppet i uppsatsen.  

Med termen turismprodukt syftar vi på alla sorters tjänster och varor som kan ingå i ett 

researrangemang som kunden köper. Det kan till exempel vara ett hotellrum, flyg, 

transport eller en paketresa med ett flertal komponenter. 
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2. Metod 

I detta kapitel kommer vi att beskriva vilken metodologi vi har valt att använda för att 

undersöka våra forskningsfrågor och uppsatsens syfte. Vi kommer att beskriva vilken 

typ av forskningsansats vi applicerat, intervjuval för att få fram den empiriska studien 

och val av sekundärdata. Detta kapitel kommer även behandla en diskussion kring 

vilken trovärdighet vår valda teoriinsamling och metodval har i termerna validitet och 

reliabilitet. Slutligen, presenterar vi vår kunskapsprocess samt metodkritiska diskussion 

kring våra metodval i uppsatsen. 

2.1 Kvalitativ forskningsmetod  
Enligt Trost (2010) ställs man inför ett val mellan två olika undersökningsmetoder när 

en studie ska genomföras; en kvalitativ eller kvantitativ metod. Vi har valt att använda 

oss av den kvalitativa metoden. Berg (2007) förklarar att den kvalitativa metoden syftar 

på att ta reda på meningen, definitioner och kännetecken av olika fenomen. En 

kvalitativ metod vill ta reda på en beskrivning av ett fenomen, därav en mer 

djupingående analys. Merriam (2009) lyfter fram att en kvalitativ forskning innebär att 

forskaren försöker förstå hur människor tolkar sina erfarenheter samt skapar sin världs -

bild om omgivningen. Författaren förklarar vidare att en kvalitativ undersökning präglas 

av vilken mening intervjupersonerna ger olika fenomen. Därför är det forskarens 

uppgift att försöka förstå deras erfarenheter och tolka dem. Även Silverman (2005) 

diskuterar detta och påpekar att forskaren är ute efter förstå ingående detalj -

beskrivningar om människors förstålelser samt erfarenheter. Vi har valt att använda oss 

denna forskningsmetod eftersom vi anser att den är mest lämplig för vårt syfte samt 

forskningsfrågor. Utifrån våra forskningsfrågor och syfte vill vi få en djupare förstålelse 

för hur den digitala tekniken har påverkat resebranschen ur olika synvinklar. Därför 

söker vi inte efter kvantitativa mätningar. Genom den kvalitativa metoden får vi en 

djupare insiktsbild i hur intervjupersonen upplever dessa påverkningsfaktorer och vad 

de har för personliga reflektioner kring ämnesområdet.  

Alvesson och Sköldberg (2008) argumenterar att en kvalitativ metod kan vara något 

svårt att definiera. Vissa kvalitativa metoder innebär öppen och mångtydlig empiri 

medan en del kvalitativa metoder söker efter kategoriseringar. Dock är en gemensam 

nämnare för alla kvalitativa metoder att forskaren utgår från intervjuobjektet samt att 

det sker en social interaktion mellan intervjupersonen och forskaren. Kvalitativ ansats 

utgår därmed ifrån att forskaren intervjuar intervjuobjektet i sin naturliga miljö. Även 
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Repstad (2007) påpekar att den kvalitativa studien präglas av närhet till intervjuobjektet 

och att detta ska ske via personliga intervjuer, face-to-face. Detta är för att forskaren ska 

kunna få en sådan realistisk uppfattning om intervjupersonens verklighet. Vi har skapat 

en närhet till våra respondenter genom att alla våra sju intervjuer är utförda personligen 

på intervjupersonernas arbetsplats. Dock har vi ett undantag när vi utförde intervjun 

med IT-strategen Ulrika Rudqvist (för mer information om henne, se 3.4.1 primärdata) 

eftersom intervjun ägde rum på ett café i Malmö. Vi vill påpeka att detta var intervju -

personens egna förslag, vilket vi tolkar att hon valde den miljön för att hon ansåg den 

som trygg samt bekväm. Vi ser ändå att vi fick en närhet till alla intervjupersoner på 

grund av att de ägde rum personligen och inte via e-mail eller telefon. 

Repstad (2007) lyfter även fram att den kvalitativa studien präglas av flexibilitet 

eftersom intervjuerna utförs med ett öppet förhållningssätt. Detta öppna förhållningssätt 

innebär att forskaren använder sig av en intervjumall som inte behöver följas slaviskt. 

Forskaren har därmed möjligheter att ställa följfrågor samt spontana frågor utifrån vad 

respondenten svarar. Starrin och Svensson (1996) poängterar att kvalitativa intervjuer är 

på detta sätt oförutsägbara, då respondentens svar kan påverka intervjuarens frågor och 

intervjustruktur. Patton (2002) argumenterar att kvalitativa intervjuer kan på sådant vis 

situationsanpassas utifrån respondentens förutsättningar. Spontana frågor och ett öppet 

förhållningssätt gör det mer möjligt för forskaren att kunna förstå respondentens 

kontext. Vi har med våra intervjuer ställt spontana frågor vid behov för att kunna sätta 

oss in respondentens resonemang och tankar. Larsen (2009) lyfter fram att missförstånd 

minskas via den kvalitativa intervjun eftersom forskaren kan reda ut missförstånd på en 

gång och därav få en bättre helhetsförståelse. Detta har vi även tagit hänsyn till genom 

att vi försökt upprätta en tvåsidig dialog med våra respondenter när det varit befogat.  

2.2 Deduktiv, induktiv och abduktiv ansats  

Ruane (2005) beskriver att en deduktiv ansats innebär att man testar en teori eller en 

forskningsfråga genom att leta upp empiri som styrker forskningsfrågan. Bryman (2011) 

anser att den deduktiva ansatsen har till syfte att ta fram olika framställningar utifrån de 

beskrivningarna av samhället man får. Thurén (2009) beskriver att deduktion handlar 

om logisk tillämplighet, den empiri och teori som forskaren använder sig av ska vara 

överrensstämmande i dess resultat. Om det avviker från varandra, anses detta inte som 

ett trovärdigt resultat. Enligt Patel och Davidsson (2003) samt Jacobsen (2003) kan en 
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deduktiv ansats bestå kvantitativ data. Jacobsen (2003) beskriver att deduktion innebär 

att man utgår från teori till empiri, författaren skaffar sig därmed en relevant 

utgångspunkt i teorin. Därefter vet forskaren vart man skall leta för att få information 

om det man vill undersöka från sin utgångspunkt. Vi använt oss av deduktion på sådant 

vis att vi har genomfört en teoretisk undersökning innan empiriinsamlingen, för att få en 

bild av uppsatsens ämne.  

Patel och Davidsson (2003) och Ruane (2005) beskriver att en induktiv ansats är när en 

forskare kommer fram till egna slutsatser utifrån en empirisk studie, för att sedan 

formulera en passande teori till den empiriska undersökningen. Jacobsen (2003) menar 

att en induktiv ansats innebär insamlande av kvalitativ data i en undersökning. Detta 

betyder att forskaren på ett sådant öppet sätt försöker samla in data och inte påverka 

dess data i en längre utsträckning, för att komma fram till ett specifikt resultat. Thurén 

(2009) resonerar att induktion handlar om sannolikhet, där forskaren tar fram tillräckligt 

med empiri för att kunna jämföra hur den empiriska studien hänger ihop med den 

teoretiska anknytningen. Genom detta kan forskaren få fram med största sannolikhet 

sambandet mellan empiri och teori i sina slutsatser av forskningsområdet. 

Vi har i denna uppsats valt att använda oss av en abduktiv ansats eftersom vi har 

genomfört en teoretisk informationsökning innan empiriinsamlingen samt efteråt, för att 

anpassa vår empiri med teori.  Alvesson och Sköldberg (2008) beskriver att en abduktiv 

ansats innebär att forskaren utgår från en forskningsfråga och återgår till forsknings -

frågan med hjälp av empirin. Genom detta hoppas man kunna ”lyfta” teorin som man 

tidigare prövade. Författarna beskriver också att abduktion utgår från empirisk fakta 

som induktion men avfärdar inte teoretiska fakta och ligger därför i den mån, närmare 

den deduktiva ansatsen. Patel och Davidsson (2003) påpekar att en abduktiv ansats kan 

vara mer generell och låser inte forskaren till ett specifikt arbetssätt eller dylikt.  

2.3 Validitet och Reliabilitet   

Patel och Davidsson (2003)  beskriver validitet som det vi ämnar undersöka och att vi 

faktiskt undersöker just det. Thurén (2009) poängterar att det är viktigt att forskaren 

visar tydligt vad denne har ämnat undersöka samt dess resultat. Detta har vi tillämpat i 

uppsatsen genom att förklara tydligt vårt syfte och forskningsfrågor i inledningskapitlet 

samt genom att besvara dessa i slutdiskussionen. Denscombe (1998) argumenterar att 

validitet inte ska tas för givet, den måste utvärderas och fastställas utefter fyra kriterier. 
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Det första kriteriet är autenticitet, att dokumentet inte är en förfalskning. Det andra 

kriteriet innebär att dokumentet ska vara trovärdighet, det vill säga att dokumentet inte 

innehåller författarens förutfattade meningar. Dokumentet ska även vara representativt 

och visa tydligt det som forskaren vill skildra. Det ska även vara fullständigt och 

behandla innehållet i kontexten. Det sista kriteriet är innebörd som syftar på att 

dokumentets innehåll ska vara tydligt för läsaren.  

Vidare diskuterar Ruane (2005) att intern validitet också är en viktig del i metodkapitlet, 

då intern validitet ska visa att förändringar i en variabel kan bero på förändringar i en 

annan variabel. Vi anser att det är relevant i vår uppsats eftersom vi undersöker hur den 

digitala tekniken har påverkat och kommer att påverka resebranschen samt dess 

marknadsföring. Vi har således försökt fånga in historiska, nutida samt hypotetiska 

framtida förändringsvariabler. Ruane (2005) beskriver att extern validitet även är ett 

ytterligare viktigt begrepp i metodkapitlet. Författaren berättar att extern validitet 

handlar om att det resultat man har kommit fram till ska vara trovärdigt och inte bara 

inom de företag man har intervjuat, utan även i branschen generellt. Vi anser att vi har 

tagit hänsyn till detta i en viss mån eftersom vi har valt att intervjua flera olika sorters 

reseaktörer (se 3.4.1 primärdata för mer information om dessa). På grund av detta anser 

vi att med våra olika intervjuer kan finna ett mönster och försöka göra små 

generaliseringar. Vi argumenterar därför att vår undersökning präglas av både intern 

och extern validitet. Dock vill vi poängtera att eftersom vi använder oss utav en 

kvalitativ studie är en av de negativa aspekterna att vi inte kan generalisera rese -

branschen i stort, utan endast utifrån vår empiriska studie. Därför kan vi endast förutspå 

små generaliseringar och få fram en viss extern validitet.  

Patel och Davidsson (2003)  beskriver reliabilitet som trovärdigheten vi använder i 

undersökningen. Texten och undersökningen i sig måste ge ett trovärdigt intryck med 

teori och empiri för läsaren. Ruane (2005) beskriver reliabilitet som jämförelse mellan 

resultat. Två olika resultat måste vara i princip identiska för att man ska kunna uppnå 

reliabilitet. Vi anser att vi till viss del kommer få liknade svar från våra intervju- 

personer, vilket kommer motsvara reliabilitet. Dock vill vi poängtera att respondenterna 

är sju olika individer med olika perspektiv, vilket betyder att det är svårt att dessa har 

exakt lika åsikter. Eftersom vi har valt att använda oss av en kvalitativ studie, har vi inte 

ämnat försöka hitta likartade svar utan snarare olika perspektiv. Jacobsen (2003) lyfter 
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fram att undersökningen måste vara gjord på ett trovärdigt samt korrekt sätt för att 

läsaren ska få förtroende för författarna och undersökningen i sig. Detta diskuterar även 

Thurén (2009) och tillägger att det är viktigt att forskaren har genomfört en tillräcklig 

undersökning för att det resultat kan anses som trovärdigt. Författaren påpekar också att 

det är viktigt att forskaren ställer samma frågor till alla respondenter för att kunna 

jämföra respondenternas svar. Därmed kan forskaren få en bred empirisk framställning. 

Vi anser att vår undersökning är en trovärdig kvalitativ studie eftersom vi har utfört sju 

personliga intervjuer på plats i deras naturliga miljö. Dessa intervjuer präglas av sju 

olika perspektiv på forskningsfrågorna utifrån två intervjuguider, vilket ger 

undersökningen en realistisk synvinkel och bredd. Eftersom vi har valt att utföra 

intervjuerna personligen, har vi kunnat se respondenternas sinnesintryck och 

kroppsspråk. Detta styrker vår studie som trovärdig eftersom vi lättare har kunnat förstå 

respondentens kontext än om vi hade utfört intervjun via telefon eller e-mail.  

Merriam (2009) argumenterar att trovärdigheten ökar om att kvalitativa intervjuer 

transkriberas digitalt via bandspelare eller dylikt. Detta är för att forskaren inte ska gå 

miste om viktig empirisk data, vilket lätt kan ske om denne bara skriver ned intervjun 

på papper. Detta har vi haft i åtanke genom att vi har spelat in alla intervjuer digitalt. Vi 

har ansett att detta var särskilt befogat eftersom vi båda inte har medverkat på alla 

intervjuer. Genom digital inspelning har vi båda kunnat lyssna igenom intervjuerna ett 

flertal gånger, för att kunna på ett trovärdigt sätt förstå vad respondenterna egentligen 

säger. Efter att vi har lyssnat igenom intervjuerna ett flertal gånger, har vi dessutom 

diskuterat tillsammans om vilka delar som var mest relevanta. Med dessa aspekter i 

åtanke, anser vi att vi har utfört den empiriska studien på ett trovärdigt tillvägagångssätt. 

2.4 Informationssamling  
Enligt Patel och Davidsson (2003) finns det ett flertal tillvägagångssätt för att samla in 

information på, för att få sina frågeställningar besvarade. Merriam (2009) lyfter fram att 

kvalitativa studier präglas av informationssamling via intervjuer, observationer och 

dokument. I denna uppsats har vi valt att tillämpa oss av intervjuer som primärdata samt 

av dokumentation som sekundärdata. Den dokumentation som vi har tagit del av är 

dokument från Statistiska Centralbyrån, Tillväxtverket samt .SE (Stiftelsen för Internet-

infrastruktur). Dessa dokument användes för att få fram siffror om olika påverknings -

faktorer som den digitala tekniken har medfört på samhället samt på resebranschen. 
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2.4.1 Primärdata  

Patel och Davidsson (2003) förklarar primärdata som ögonvittnesskildringar och 

förstahandsrapporteringar, vilket inkluderar intervjuer. Enligt Starrin och Svensson 

(1996) innebär den kvalitativa metoden ett icke-standardiserat förhållningssätt vid 

intervjumetoden. Genom det icke- standardiserade förhållningssättet utgår undersökaren 

från ett antagande att man inte kan veta från början vilka frågor som är de mest 

intressanta och betydelsefulla. Detta innebär att forskaren inte definierar några 

svarsalternativ innan intervjun som i en kvantitativ studie, utan låter svaren utgå från 

respondenten. När det kommer till intervjustruktur, har vi valt att tillämpa en semi- 

strukturerad metod. Merriam (2009) beskriver att semistrukturerade intervjuer är den 

vanligaste intervjumetoden man tillämpar i kvalitativa studier. Berg (2007) resonerar att 

denna intervjumetod innebär att forskaren bestämmer ett antal förutbestämda frågor 

eller teman som under intervjun kommer att ställas i systematisk och konsekvent 

ordning. Dock är respondenten tillåten att avvika från intervjuguiden och svara på 

frågor som inte tillhör intervjuguiden. Vi har valt att tillämpa en semistruktur i vår 

intervjumetod eftersom vi ansåg att den var mest lämplig. Vi har därmed uppställt en 

intervjuguide (se Bilaga 1). Vi valde att tillämpa just denna metod eftersom vi ville ge 

respondenten friheten att diskutera och berätta vad denne tyckte var intressant utifrån 

våra valda teman. Dock ville vi på förhand även bestämma vissa teman som var 

grundade efter våra forskningsfrågor samt syfte.   

Patton (2002) lyfter fram att en intervjuguide hjälper forskare att på ett relativt enkelt 

sätt att analysera ett flertal respondenters svar, då alla besvarar samma intervjuguide. 

Dock blev vi tvungna att upprätta två olika intervjuguider, en för reseaktörerna och en 

för de externa parterna. Detta gjorde vi för att anpassa våra frågor till respondenterna. 

Vi strävade efter att de externa parterna skulle ge ett mer allmänt perspektiv om hur den 

digitala tekniken har påverkat resebranschen. Reseaktörernas intervjuguide var däremot 

ämnad för att respondenterna skulle svara utifrån hur de själva anpassar sig till den 

digitala utvecklingen. 

Gällande urval av intervjupersoner, framhäver Holme och Solvang (1997) att forskare 

måste utföra ett strategiskt val av intervjupersoner, det vill säga att välja de personer 

som är mest lämpliga för den empiriska studien. Författarna resonerar att syftet med den 

kvalitativa studien är öka informationsvärdet samt att variationsbredd gärna ska 
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inkluderas. Repstad (2007) lyfter fram att huvudkriteriet för urvalet är att forskaren 

räknar med att de valda intervjupersonerna bär på viktig samt relevant information som 

kan prägla den empiriska studien på ett intressant sätt. Detta har vi utgått ifrån vid val 

av intervjupersoner, eftersom vi har valt personer som vi anser besitter relevant 

kompetens inom hur den digitala tekniken har påverkat resebranschen. Därför har vi 

valt att intervjua marknadsföringschefer och Verkställande direktörer, eftersom vi sökte 

efter att få en genomsiktlig bild utifrån den enskilda reseaktörens perspektiv. De externa 

parterna valde vi på grund av deras allmänna och översiktliga kunskap om 

resebranschen och digital teknik. Vi har valt dessa respondenter utifrån variation 

eftersom vi har valt att intervjua både stora och små researrangörer samt även en 

resebyrå. Här nedanför följer en mer detaljerad beskrivning om uppsatsens 

intervjupersoner: 

Bengt Erwast: Arbetar som Verkställande direktör för UCPA (Union nationale des 

Centres sportifs de Plein Air) som säljer skidresor i Frankrike men även aktivitetsresor i 

Västindien. Erwast har varit verksam i resebranschen i 27 år.  

Sven-Ove Gunnarsson: Gunnarsson arbetar som marknadsföringsansvarig på 

Lingmerths huvudkontor i Nässjö. Han har arbetat 8 år inom resebranschen och tidigare 

inom reklambranschen. 

Kicki Hägervik Ohlsson: Hägervik Ohlsson har startat JK Safaris vid årsskiftet 

2006/2007 och arbetar idag som Verkställande direktör. Tidigare har hon arbetat som 

Marketing & Sales Manager i ett flertal resebyråer som Resevaruhuset, Jambo Tours 

samt reklambyrå. Totalt har Hägervik Ohlsson 13 års erfarenhet inom resebranschen. 

Katarina Myrberg: Myrberg har arbetat på Travelnews sedan 2000, då hon började 

som reporter. Tidigare har hon arbetat mycket inom dagspress som journalist. Idag är 

hon chefredaktör för Travelnews. 

Sara Pontander: Pontander arbetar som vikarierande marknadschef för Kilroy i 

Sverige och har studerat turismprogrammet vid Mittuniversitet. Hon har arbetat 10 år på 

Kilroy, där hon började arbeta som reseförsäljare och har haft ett flertal poster sedan 

dess. Pontander har bland annat arbetat som butikschef, onlineansvaring och 

webbproduktionsansvarig hos Kilroy. 

Ulrika Rudqvist: arbetar som Internetstrateg för Hilanders reklambyrå, e-handelsexpert 

på Internetworld samt krönikör för Travel News. Hon har tidigare arbetat som 

marknadschef för Travellink samt att hon har varit egen företagare. Rudqvist är även 

högskoleutbildad lärare. 
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Michael Zettergren: Arbetar som Verkställande direktör på AdventureLovers, vid 

huvudkontoret i Göteborg. Resebyrån är en nystartad verksamhet som har funnits sedan 

år 2008. Zettergren har erfarenhet och ett gediget intresse i klättring inklusive 

alpinklättring. Tidigare har han arbetat mycket inom sälj.  

Vid valet av reseaktörer, har vi utgått från att fokusera på mer nischade aktörer inom 

äventyr – och komplexa paketresor. Vi ansåg att dessa aktörer skulle bidra oss med mer 

intressant analys än lågprisbolag inom exempelvis flyg och charterresor. Detta anser vi 

eftersom lågprisbolag inom resebranschen redan tillämpar mycket försäljning via 

virtuella servicelandskap, medan nischade reseaktörer inte tillämpar lika mycket. 

Därmed är vi intresserade om de nischade aktörerna även kan klara sig utan fysiska 

servicelandskap i framtiden. 

2.4.2 Sekundärdata 

Myers (2009) definierar sekundärdata som andrahandsrapporteringar, det vill säga redan 

publicerade böcker, vetenskapliga artiklar med mera. Enligt Merriam (2009) bör 

forskare vara källkritiska vid val av sekundärdata. Forskaren ska därför utvärdera om 

den specifika källan är relevant för den empiriska studien samt om källan motsvarar den 

kvalité forskaren söker. När det kommer till kvalité kring valet av sekundärdata, har vi 

endast använt oss av vetenskapliga artiklar som har tagits fram via LibHub artikelsök på 

Universitetsbibliotekets hemsida, vid Linnéuniversitet. Val av böcker har grundats på 

samma kriterium, då vi endast har använt oss av de tillgängliga böckerna på 

Universitetsbiblioteket. Vi har även använt oss utav tidigare kurslitteratur från relevanta 

kurser till uppsatsens ämne. Merriam (2009) påpekar att det även är viktigt att ta hänsyn 

till när källan skrevs utav originalförfattaren. Vi har tagit detta i åtanke genom att vi har 

försökt att använda oss av sådan nypublicerad litteratur som möjligt för att vara 

uppdaterade till dagens teoretiska debatt.  

2.5 Kunskapsprocessen  

Uppsatsens innehåll är en kombination av två olika utbildningar; turism – och 

marknadsföringsprogrammet. I början var det relativt oklart vad vi ville skriva om men 

vi visste att vi ville undersöka djupare om den digitala utvecklingen. Efter över -

vägande sinsemellan och med vår handledare, ansåg vi att den digitala utvecklingens 

påverkan på resebranschen och marknadsföring var ett intressant val. Uppsatsens ämne 

grundar sig i att vi båda är intresserade av den digitala utvecklingen och att vi gärna 
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ville skriva om hur den har påverkat samhället idag. Vi var också nyfikna på hur den 

digitala utvecklingen kommer att påverka samhället i framtiden eftersom dagens teknik 

redan är avancerad. Nästa steg i kunskapsprocessen var att utföra en teoretisk 

undersökning som kunde stödja vår teoretiska referensram. Därvid har vi tillämpat ett 

deduktivt angreppssätt som sedan utvecklades till ett abduktivt efter empiriinsamlingen.    

Vi valde som tidigare nämnt, att bygga denna uppsats på en kvalitativ metod. Vi ansåg 

att det bästa alternativet för oss var att utföra en empiriinsamling baserat på personliga 

intervjuer. Valet av personliga intervjuer var motiverat eftersom vi ville få en sådan 

djupingående samt realistisk empiri som möjligt. Vi var intresserade av att kunna 

diskutera med respondenten vissa frågor närmare, vilket man missar via e-mail eller 

telefonintervjuer. Vi besökte intervjupersonerna på plats i Stockholm, Göteborg, Malmö 

och Nässjö under loppet av 3 veckor. Innan intervjun ägde rum, skickade vi ut en 

intervjuguide till de olika intervjupersonerna. Efter att varje intervju genomförts, har vi 

lyssnat igenom och diskuterat intervjuernas viktiga karaktärsdrag och resultat. Sedan 

skrev vi ned de intressanta resultaten i en sammanställd text. Efter att empirin 

sammanställdes, letade vi upp passande teori som kunde sammanfogas med resultaten 

från empiriinsamlingen. Detta resulterade således i en abduktiv karaktär för vår uppsats. 

I den slutliga delen av uppsatsen diskuterade vi vad vi kommit fram till i analysen och 

applicerade våra egna röster i form av egna åsikter och tankar i slutdiskussionen.  

2.6 Metodkritik  
Vid både val av sekundärdata samt vid utformningen av vårt empiriska material, har vi 

utgått från Denscombes (1998) fyra kriterier: autenticitet, trovärdighet, representativet 

samt innebörd. Autenticitet har vi tillämpat eftersom vi har genomfört alla intervjuer 

personligen för att kunna garantera att intervjupersonerna var de som vi ämnade 

intervjua. Trovärdighet kan lite mer komplicerat att få fram i en kvalitativ metod i 

jämförelse med en kvantitativ enligt Denscombe (1998). Detta grundar sig att det 

omöjligt att kopiera social inramning och förhållningssätt eftersom det ständigt 

förändras och tolkas olika utav olika forskare. Vid en kvalitativ studie riskerar forskaren 

därmed att bli för involverad i sin empiriska studie, vilket resulterar i att sannolikheten 

att en annan forskare skulle komma till samma slutsats är liten. Även Holme och 

Solvang (1997) diskuterar detta och framhäver att forskarens egna tolkningar av den 

empiriska studien är ständigt närvarande, vilket inte alltid avspeglar verkligheten. På 
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grund av detta, lyfter Denscombe (1998) fram att forskarens egna värderingar kan 

medföra att forskaren missar delar av kontexten vid intervjuinsamlingen. Detta har vi 

undvikit genom att vi har transkriberat våra intervjuer digitalt.  Den digitala 

transkriberingen har möjliggjort att vi har kunnat lyssna igenom den empiriska studien 

ordentligt innan vi har dragit slutsatser utifrån empirin. Vi har därmed försökt att vara 

objektiva men vi är medvetna om att vår egen identitet samt värderingar kan avspegla 

sig på sammanställningen av empirin. 

Larsen (2009) lyfter fram att trovärdigheten även kan minskas på grund av att det inte är 

säkert att respondenterna talar sanning. Det finns en risk att respondenterna ger svar i 

intervjun för att få intervjuaren nöjd. Detta kan grunda sig i att respondenten försöker 

dölja brist på kunskap eller besvarar frågan utifrån vad som är allmänt accepterat i 

samhället. Dessa har vi haft i åtanke genom att välja ett urval av intervjupersoner som 

besitter i relevant kunskap inom ämnesområdet. Därför tror vi inte att dessa personer 

har svarat på forskningsfrågorna utifrån vad de tror vi vill höra eller vad som är allmänt 

accepterat, utan utifrån vad de själva besitter för kunskap samt personliga åsikter.  

När det kommer till representativitet och innebörd hänvisar vi till kunskapsprocessen 

som presenteras i punkt 3.4 som ger läsaren en bild av hur vi har gått tillväga med 

uppsatsen för att skapa dess innehåll. Vi anser vidare att samtliga kapitel i uppsatsen 

förklarar vad vi ämnar utforska i uppsatsen samt besvara. Vid behandling av sekundär -

data, har vi som nämndes i 3.4.2 sekundärdata baserat urvalet av sekundärdata på 

relevans samt kvalitetsinnehåll som Merriam (2009) diskuterar. Det som vi vill tillägga 

är att vi strävat efter att applicera flera teoretiska perspektiv för att kolla om teorin i sig 

överensstämmer. Vi har därmed försökt få in många infallsvinklar för att kunna anta att 

teorin i sig är trovärdig. 

En annan negativ aspekt med kvalitativa studier som Denscombe (1998) och Larsen 

(2009) diskuterar, är att det inte går att generalisera kvalitativ data som kvantitativ. 

Kvalitativ data representerar därmed inte hela verkligheten, vilket har påpekats tidigare. 

Larsen (2009) diskuterar vidare att kvalitativa metoder är mer svåra att beskriva. Detta 

kan resultera i att forskaren har svårt att få en överblick utöver det empiriska materialet 

samt vad som bör lyftas upp.  



18 

 

3. Teoretisk referensram 

I detta kapitel kommer teorier av olika slag presenteras inom ämnena Internet och den 

digitala tekniken, virtuella servicelandskap och digital marknadsföring. I det sista 

avsnittet applicerar vi en framställning kring hur informationstekniken har påverkat 

resebranschen. De teorier vi har valt att presentera i följande områden anser vi vara 

väsentliga i denna uppsats för att förstå den digitala teknikens påverkningsfaktorer på 

samhället, marknadsföringen samt resebranschen. För en mer grundläggande bakgrund 

om väsentliga begrepp inom den digitala tekniken och om turismens komplexitet 

hänvisar vi till Bilaga 2: Kompletterande bakgrund. 

3.1 Internet och den digitala tekniken 

3.1.1 Internets interaktion med samhället 

Enligt Badivuku-Pantina och Berisha-Namani (2009) har informationstekniken och 

Internet förändrat hur vi människor arbetar, utvecklar affärsidéer samt hur vi lever. 

Dagens nya teknik influerar ekonomi och organisationer på mängder olika sätt och har 

betydande påverkan på organisationsstrukturer. I och med att informationstekniken 

växte fram i en sådan blixtsnabb hastighet det senaste årtiondet, påpekar Ji och Sun 

(2009) att priserna minskades på all teknisk utrustning. Detta har resulterat i att den 

digitala utvecklingen har haft en stor påverkan på organisationsmodeller, eftersom billig 

samt global kommunikation och marknadsföring har kunnat förverkligas. Även snabba 

transaktioner mellan kunder och företag, samt regeringar har kunnat verkställas tack 

vare tekniken. Badivuku-Pantina och Berisha-Namani (2009) resonerar vidare att 

informationstekniken är integrerad inom alla sorters organisationer, vilket har resulterat 

i att rutiner har effektiviserats. Dagliga arbetsrutiner har gått ifrån pappersarbete till 

elektroniskt arbete samt att kommunikationen mellan individer och företag sker mer 

digitalt tack vare informationstekniken. Detta diskuterar även Gummesson (2008) som 

lyfter fram att IT kan effektivt integrera telekommunikation, datateknik och 

medieindustrin i en och samma marknad. Författaren påpekar vidare att “IT is presented 

as the savior, the pill that combines penicillin, Viagra and Prozac, and is prescribed to 

every company, government, consumer and citizen” (Gummesson 2008, s. 121).  

Buhalis (2003) argumenterar att informationstekniken har skapat ett paradigmskifte för 

samhället som har bidragit med fundamentala skillnader. Badivuku-Pantina och 

Berisha-Namani (2009)  diskuterar även detta och jämför det med samhällets utveckling 

under industrialiseringen, då samhället utvecklades från ett jordbruksamhälle. 

Författarna påpekar att dagens massiva informations – och kunskapsflöde har skapat ett 
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helt nytt samhälle som inte bara innebär tekniska förändringar, utan även en komplex 

samling av ekonomiska – och sociala paradigmskiften. För första gången i historien är 

människans hjärna och inte enbart den fysiska kroppen, huvudingrediensen i 

organisationers produktion. Buhalis (2003) håller med detta och tillägger att det är 

människans sakkunskap som skapar mervärde på dagens produkter och tjänster. 

Enligt Charlesworth m.fl. (2007) har Internet skapat en helt ny marknad som innebär att 

företagen måste konkurrera ännu mer för att sticka ut bland bruset. Ökad kreativitet och 

innovationer lyfter Kurakto (2009) fram och argumenterar att entreprenöriella 

tankebanor är nästintill ett måste för organisationer att tillämpa i dagens samhälle. 

Entreprenöriella tankebanor hjälper företag att vara innovativa och ger större utrymme 

att konkurrera effektivt med nya idéer på den snabbt skiftande, globala marknaden. 

Fyall och Garrod (2005) argumenterar däremot att det är viktigt att aktörer även 

samarbetar med varandra och skapar långvariga relationer business-to-business (B2B) 

samt business-to-consumer (B2C). Författarna förklarar vidare att “The realization is 

that both competition and collaboration between organizations is now needed to ensure 

survival and growth in an increasingly uncertain and dynamic world” (Fyall och 

Garrod 2005, s. 7). Tack vare konkurrensen, lyfter författarna fram att det är allt svårare 

att klara sig som enskild aktör och föreslår därför samarbete som gynnar kreativitet. 

3.1.2 Karaktärsdrag 

Hultén m.fl. (2008) lyfter fram att massproduceringen av standardiserade tjänster har 

ersatts av massindividualisering av tjänster, vilket anpassas till den alltmer säregna och 

individuella människan. På grund av att människor vill vara mer unika som personer 

och att de inte har lika mycket tid att spendera på vardagliga aktiviteter såsom shopping, 

skapar Internet ett klimat för kunden att surfa in när de önskar. Barney (2004) lyfter 

fram att Internet har utvidgat tidsrummet för handel av varor och tjänster samt för 

kommunikation. Det fysiska avståndet mellan människor har minskat och människor 

kan välja vilken tid de vill kommunicera med andra. Badivuku - Pantina och Berisha-

Namani (2009)  påpekar att vart man befinner sig kvittar i den nya kunskapsekonomin. 

Nu kan kommunikationsflöde av information, kapital och kunskap även nå till de mest 

isolerade delarna av världen. Detta skapar således synergi som bistår med ökad kvalité 

hos produkterna och tjänsterna samt förkortar produktions- och försäljningsledet. 
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Qualman (2009) påpekar att dagens människor vill skräddarsy sin informations- 

insamling mer eftersom marknaden är fragmenterad samt mättad på information från en 

mängd aktörer. Bornemann m.fl. (2006), Carlsson (2010) och Schmitt (2003) 

argumenterar, som även har nämnts i kapitel 1. Inledning, att kunden är mer erfaren och 

har mer sakkunskap. Schmitt (2003) tillägger därför att dagens marknad präglas av mer 

heterogenitet, vilket beror på att kunderna kräver mer kvalitet samt minnesvärda 

upplevelser kring produkterna och tjänsterna. Dock lyfter Ji och Sun (2009) fram att 

sådana kvalitetsprodukter och tjänster endast kan förverkligas om företagen har 

anställda som har kompetens inom de specifika kunskapsområdena. Därför är det viktigt 

att människor får tillräckligt med utbildning för att kunna utveckla den rätta 

kompetensen som krävs inom organisationen. Kompetent humankapital är således en 

grundstomme för att organisationer ska kunna avancera i den nya ekonomin och nå 

välstånd.  

3.1.3 E-CRM 

Derfler m.fl. (2001) argumenterar för vikten av att internetbaserade företag skapar en 

kontaktsida på sin hemsida där kunden kan lämna feedback, ställa frågor eller lägga 

fram klagomål. Det är dessutom viktigt att kunden snabbt får svar på sina frågor samt 

att frontlinjen är tillmötesgående. Även Chaffey m.fl. (2009) diskuterar vikten av att 

bygga relationer med kunder genom kommunikation via Internet. Företag bör visa att de 

inte har glömt bort kunden, vilket kan verkställas genom regelbundna utskick av e-mail 

eller sms med mera. Författarna betonar att det viktigt att kunden känner sig bekväm 

och kan komma med klagomål eller feedback till företaget. Enligt Bhanu och 

Magiswary (2010) har dessa faktorer medfört att E-CRM system har utvecklats, för att 

kunna hantera och vårda kundrelationer virtuellt. Dessa E-CRM system har blivit 

populärare i dagens internetbaserade värld som kan användas för att effektivsera vanlig 

CRM. Detta diskuterar även Galvin och O’Connor (2001) som lyfter fram instiftandet 

av E-CRM är ett viktigt verktyg för relationsskapande via Internet. Genom E-CRM kan 

företag upprätta en digital kunddatabas som ger marknadsförarna möjlighet att 

individualisera marknadsföringen till varje kund. E-CRM skapar även förutsättningar 

för företag att upprätta en tvåsidig dialog med kunden.  

Derfler m.fl. (2001) betonar att de bästa virtuella servicelandskapen skapar personliga 

lösningar för sina kunder genom att interagera med dem via hemsidan samt via E-CRM. 
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Dessa personliga lösningar kan till exempel innebära lagring av kunders tidigare 

köpvanor eller företagets interaktioner med kunden. Gummesson (2008) resonerar att 

informationstekniken och E-CRM system har skapat stora förutsättningar gällande 

effektivitet i kundservice. Internet och E-CRM har underlättat även för småföretagen att 

kunna lagra kunduppgifter och interaktionsmönster. Tidigare var endast stora företag 

som kunde tekniskt samt kostnadsmässigt, hantera komplexa CRM system. 

3.1.4 Fördelar och nackdelar med den digitala utvecklingen 

En positiv aspekt av Internet som Badivuku-Pantina och Berisha-Namani (2009) lyfter 

fram, är att Internet har skapat en mötesplats för kunder och företag som tidigare inte 

hade skådats. Internet fungerar således som ett massivt kommunikationsmedium som 

kan nå ut till en omfattande mängd människor. Ji och Sun (2009) diskuterar vidare att 

Internet innebär nya fördelar gällande att skapa nya kreativa produkter och tjänster. En 

annan positiv aspekt är att Internet lättare kan hantera en mer effektiv samt global 

affärsverksamhet. Tack vare Intranät har samarbetet mellan de anställa på långa avstånd 

förbättrats samt förverkligats markant. Andra faktorer såsom outsourcing och direkt 

försäljning, har även förverkligas tack vare internetutvecklingen. Vidare diskuterar 

Charlesworth m.fl. (2007)  kring följande fördelar och nackdelar med Internet; 

Tabell 1: Fördelar och nackdelar med Internets utveckling. Källa: Charlesworth, m.fl. (2009, ss.10-11) 

Fördelar med Internet Nackdelar med Internet 

Lägre kostnader och effektivare hantering 

av transaktioner. 

Kundservice försvåras och försvagas 

online. 

Internets globala nätverk hjälper företag att 

hitta nya leverantörer och distributörer för 

att kunna behålla konkurrenskraftiga 

fördelar.  

Allmänheten kan lättare få reda på folks 

privatliv, genom SPAM och chatt. 

Människor är därför misstänksamma 

över bedrägeri, nätfiske, hackers, 

datavirus samt över säkerhet och 

stabilitet i överlag på Internet. 

E-handeln gör det möjligt för företag att 

bedriva handel 24 timmar om dygnet. 

Internet är därmed ett snabbt och flexibelt 

kommunikationsverktyg. Detta har 

resulterat i att antalet människor som 

shoppar online växer ständigt. 

Internet ger ingen möjlighet för kunden 

att uppnå en sinnesupplevelse vid 

inköp, vilket försvagar köpprocessen då 

kunden inte kan röra eller exempelvis 

smaka på produkterna innan köp. 
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3.2 Virtuella servicelandskap 

3.2.1 Virtuella servicelandskapens förutsättningar 

Enligt Fyall och Garrod (2005) kan informationstekniken skapa bättre försäljnings- och 

marknadsföringskanaler för servicebaserade produkter såsom turism. Enligt Zeithaml 

m.fl. (2006) kan aktörer inom tjänstesektorn kommunicera ut vad för sorts upplevelse 

deras tjänster innebär mer effektivt genom Internet. Eftersom tjänster präglas av en 

abstrakt karaktär, är det viktigt att tjänsteaktörer kommunicerar ut de fysiska aspekterna 

tydligt i marknadsföringen. De fysiska aspekterna kan klargöras via en virtuell 

mötesplats. På hemsidan kan tjänsteaktören visa bilder, videofilmer och ge kunden en 

”rundtur” innan köp. Echeverri och Edvardsson (2002) påpekar att vissa tjänster till och 

med kan ”provas ut” innan köp via nätet. Internets kommunikation underlättar dessutom 

visualisering av tjänsters interaktiva egenskaper än genom de traditionella medierna. 

Detta påpekar även Alakoski m.fl. (2009) och resonerar vidare att de virtuella 

servicelandskapen kan skapa en mental bild hos kunden, där tjänsten ses som materiell. 

Författaren tar upp ett exempel på hotellhemsidor, där kunden har chans att se hur 

rummen är inredda och utrustade via filmklipp.  

Rafaeli och Vilnai-Yavetz (2006) argumenterar att fördelen med ett virtuellt 

servicelandskap är att företag minskar sina kostnader. En annan fördel är att företagen 

når lättare ut till en massiv kundpublik som kan surfa in på det virtuella 

servicelandskapet dygnet runt. Kostnadsfördelar diskuterar även Buhalis (2003) och 

tillägger även att arbetstempot samt arbetsrutiner effektiviseras. Företag som har ett 

virtuellt servicelandskap skapar en knytpunkt mellan företaget, samarbetspartners och 

kunder. Författaren påpekar vidare att företag kan lättare och snabbare anpassa sig efter 

teknik, trender och förändringar genom informationstekniken som hjälpmedel än vad de 

kan göra via en fysisk butik. Därför betonar författaren att företag bör tillämpa någon 

form av digital teknik i sina verksamheter, för att kunna upprätta långsiktiga relationer 

med kunder såväl samarbetspartners.  

Sweeney (2009) anser att tjänsteaktörer bör betrakta de virtuella servicelandskapen som 

en försäljningskanal. En lyckad hemsida är en sådan som ger mycket information om 

deras tjänsteutbud samt skapar ett enkelt och smidigt bokningssystem för kunden. 

Författaren påpekar att ju enklare ett företag gör det för kunden att boka, desto mer 

villiga kommer de bli att boka. Gummesson (2008) framhåller dock att den digitala 
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tekniken inte kan ersätta face-to-face-kontakt. Författaren lyfter fram att teknik skapar 

endast ett effektivare verktyg för att personalen ska kunna ge en personlig service på 

plats, till exempel genom kunddatabaser. Detta är speciellt hänvisat till tjänsteföretag 

som karaktäriseras av hög interaktion med kunderna, till exempel reseaktörer. Döring 

och Preisinger (2008) tar upp ett exempel ur resebranschen, där en del kunder föredrar 

att boka face-to-face med en reseaktör på grund av komplikationer. Idag är kunder 

alltmer stressande, vilket resulterar i att de inte har tid att boka resa genom obegripliga 

sökmotorer och gränssnitt eller om andra tekniska problem uppstår.  

3.2.2 Säkerhet via Internet 

Enligt Andreou m.fl. (2001) har kunderna högre förväntningar på att de tekniska 

attributen ska vara mer utvecklade i det virtuella servicelandskapet än i det fysiska. 

Detta förutsätter att funktionaliteten som exempelvis transaktionssystem, ska fungera 

smidigt för att kunden ska anse det som säkert och trovärdigt. Att transaktioner ska vara 

enkelt och smidigt att genomföra framhåller även Lianrong och Lei (2009). Författarna 

påpekar att kunden inte har tid att boka resor genom långsamma system och att kunden 

blir missnöjd om transaktionsprocessen är alltför komplicerad. Goode och Harris (2010) 

argumenterar att företag bör utgå från kundernas preferenser om hemsidor, särskilt när 

det kommer till finansiella – och säkerhetssystem. Författarna resonerar att företag inte 

alltid har samma uppfattning som kunden har om vad som bör inkluderas på hemsidan, 

hur den ska utformas samt hur betalningen ska ske. För att kunden ska uppleva 

hemsidan som pålitlig, krävs det att företagen utgår från hur kunden vill att betalningen 

ska utformas. 

Ekberg (2005) lyfter fram att kunden är misstänksam gentemot nya hemsidor och att de 

märker när en hemsida inte är seriös. Författaren lyfter fram att första intrycket är 

viktigt för kunden och ett bra intryck är en förutsättning om kunden vill göra affärer 

med företaget. Enligt Frankel (2007)  känner kunder fortfarande en viss osäkerhet med 

att ge ut sina kontonummer på en hemsida, vid köp av en vara eller tjänst. Författaren 

beskriver att denna oro har uppkommit allteftersom att fler bedrägerier har inträffat. 

Även Ekberg (2005) diskuterar att det finns bedragare på Internet. Eftersom Internet har 

blivit ett sådant stort kommunikationsmedium och framförallt ett billigt sådant, lockar 

det dessvärre in människor som bedriver en oseriös verksamhet. Dessa bedragare kan 

vilseleda folk med en till synes professionell hemsida.  
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Frankel (2007) lyfter dock fram att säkerhets återgärder för att skydda kunderna mot 

bedragare har ökat i takt med bedrägeriernas ökning. Författaren påpekar att dyra 

tjänster som exempelvis resor måste kännas tryggt för kunden att kunna skicka iväg en 

stor summa pengar digitalt. Ju högre summor, desto högre säkerhet måste det finnas för 

att transaktionen ska upplevas som trygg för kunden. Ekberg (2005) tillägger att det är 

viktigt att aktörer i alla branscher arbetar hårt med att få kundernas förtroende. Detta 

håller även Frankel (2007) med om och råder företag att utgå från hur kunden vill 

betala, därav att det ska finnas olika valmöjligheter för dem att välja mellan. 

3.2.3 Förtroende 

Enligt Frankel (2007) är det viktigt att kunden kan känna en säkerhet via ett service -

landskap och att företaget i sig är seriöst, eftersom alltmer tjänster utförs digitalt. 

Andreou m.fl. (2001) betonar att skapandet och strävandet efter att bygga starka 

relationer och förtroende är två viktiga aspekter att inkludera vid satsning på internet -

kommunikation. Den digitala tekniken kan hjälpa företagen att bevara samt skapa 

långvariga relationer mellan involverade parter. Författaren ger ett exempel på att 

virtuella servicelandskap kan ha ett forum för att skapa tvåsidiga dialoger med 

kunderna.  

Frankel (2007)  argumenterar att näthandeln måste fungera på samma sätt som en vanlig 

butik, där kunderna måste kunna komma med invändningar och kritik till företaget om 

de önskar. Därför bör det vara enkelt för kunden att kontakta någon på företaget. Goode 

och Harris (2010) resonerar även att kontaktservicen ska vara lättillgänglig för kunden. 

Författarna råder företag att visa deras telefonnummer på sin webbsida för att kunden 

enkelt ska kunna ringa företaget vid behov. Detta är särskilt viktigt att applicera om 

företaget säljer dyra produkter. Även Ekberg (2005) argumenterar för vikten av tydliga 

kontaktuppgifter på det virtuella servicelandskapet och tillägger att företag även ska 

personifiera kontaktuppgifterna. Med detta menar författaren att personalen bör ha en 

bild på sig själv samt personliga e-mailadresser. Helst ska företagen undvika att ha e-

mailadresser som lyder ”info@företag.se”, vilket kan anses som opersonligt för kunden. 

Frankel (2006) argumenterar för olika faktorer som kan skapa en säkerhets – samt 

förtroendekänsla för kunden kring virtuella servicelandskap. Det är viktigt att hemsidan 

är läsbar och att budskapet inte går att missförstå utav kunden.  Författaren råder även 

företag att utföra Bench marking och inspireras av andra framgångsrika företag som har 
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lojala kunder till sin hemsida. Lexhagen (2009) argumenterar även att informationen 

ska vara representativ och kunna illustrera vad företaget står för samt vad det säljer för 

sorters tjänster. Dock påpekar Rafaeli och Vilnai-Yavetz (2006) att det är en 

förutsättning att företagen publicerar verklighetstrogna bilder på deras virtuella 

servicelandskap. Annars riskerar kunden att bli lurad av förskönande bilder som bygger 

alltför höga förväntningar på servicemötet.  

3.2.4 Design, image och budskap  

Rafaeli och Vilnai-Yavetz (2006) argumenterar att det är viktigt att hemsidan är 

designad på ett estetiskt tilltalande sätt som utstrålar ett professionellt intryck för 

kunden. Zeithaml m.fl. (2006) argumenterar att visuella symboler som gestaltas i 

virtuella såväl fysiska servicelandskap, representerar företagets varumärke och bygger 

upp kundens förväntningar på servicebemötandet. Rafaeli och Vilnai-Yavetz (2006) 

påpekar att det är viktigt att satsa på det estetiska utformandet, speciellt på virtuella 

servicelandskap, eftersom kunden lättare kan växla servicelandskap via nätet än fysiskt. 

Sweeney (2008) påpekar att hemsidor måste designas efter målgruppens preferenser och 

vad de har för behov, även när det kommer till grafisk design. 

3.2.5 Interaktion 

Rafaeli och Vilnai-Yavetz (2006) påpekar att den personliga kontakten face-to-face 

försvinner via ett virtuellt servicelandskap, vilket kunder kan anse som negativt. För att 

motverka detta, kan företag till exempel applicera en virtuell kundtjänst där kunderna 

kan chatta med personalen. Andreaou m.fl. (2001) argumenterar att serviceföretag bör 

förstå att kunden vill ha social kontakt i det virtuella servicelandskapet med både 

personal och andra kunder, för att bygga relationer. Recce (2010) anser att alla sorters 

företag ska transformera det virtuella servicelandskapet till en mer interaktiv mötesplats. 

Författaren lyfter fram att det krävs i framtiden att företag omvandlar sina hemsidor till 

en mer interaktiv karaktär, där kunden kan interagera med varumärket på hemsidan. Till 

exempel bör olika hemsidor inkludera ett forum, en blogg eller dylikt på hemsidan som 

kunden kan följa och får möjlighet att samtala med andra kunder. 

Enligt Sweeney (2008) är det viktigt att tjänsteaktörer kan locka tillbaka kunder till 

hemsidan, eftersom det kan generera merköp. Författaren lyfter fram att en högre 

besöksfrekvens kan realiseras genom exempelvis tävlingar som kunden kan ta del av. 

Tjänsteaktörer, specifikt reseaktörer kan även upprätta en uppdaterad eventkalender på 
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olika resemål och intressanta restips för att locka kunder att besöka hemsidan regel -

bundet. Ett annat sätt för att locka kunder till hemsidan och interagera med dessa 

virtuellt, är via chattfunktioner enligt Recce (2010). Författaren påpekar att företagen 

ökar försäljningen med 25 procent samt att 80 procent av kunderna blir nöjdare om de 

får ett bemötande av personalen via hemsidan. Om kunderna inte önskar att chatta med 

en representant från företaget, kan en möjlighet vara att de kan klicka på hemsidan om 

de föredrar att bli uppringda av personalen istället. Författaren diskuterar även att de 

virtuella servicelandskapen kan ha en så kallad ”sensory technology detects” som 

känner av när en kund besöker hemsidan. Då får kunden upp ett fönster där frontlinje -

personalen frågar ”kan jag hjälpa dig med något?” och agerar som en personlig 

assistans till kunden. 

3.3 Digital marknadsföring 

3.3.1 Karaktärsdrag för digital marknadsföring 

Enligt Beynon-Davis (2004) är den digitala marknadsföringen alltid närvarnade till 

skillnad från traditionell marknadsföring. Traditionell reklam ger kunderna möjlighet att 

slänga reklamblad eller byta kanal på TV:n om de önskar. Däremot tvingas kunden att 

titta på olika sorters reklam vid ett besök på en hemsida och kan inte klicka bort dessa 

reklamannonser. Ofta är marknadsföringen på olika hemsidor rörliga bilder som gör att 

kunden lätt tappar fokus om denne till exempel läser nyheter, vilket kan upplevas som 

ett irritationsmoment för kunden. Sweeney (2008) påpekar att digitala magasin kan 

skapa en mer genuin känsla för den tärda kunden eftersom de slipper banners och annan 

överflödig reklam. I dessa digitala magasin, tillkommer ofta länkar till relevanta 

hemsidor längst ned i artiklar, vilket ger kunden en valfrihet att besöka deras virtuella 

servicelandskap på ett mindre säljande angreppssätt. En annan positiv aspekt som 

Chaffey m.fl.(2009) lyfter fram är att den digitala marknadsföring lättare kan skräddar- 

sys efter individer, till relativt låga kostnader om man jämför med traditionell 

marknadsföring. Ekberg (2005) resonerar vidare att Internet har blivit ett medium som 

alla kan ha tillgång till och kan utnyttja. 

Frankel (2007) beskriver att AIDA-modellen (Attention, Interest, Desire och Action) är 

en grundläggande marknadsföringsmodell att använda sig av när ett företag 

marknadsför sig via Internet eller någon annan marknadsföringskanal. Dubois (2011) 

förklarar att modellen innebär att kunden först uppmärksammar produktens eller 
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tjänstens existens, sedan blir intresserade av vilka fördelar produkten eller tjänsten 

innefattar. Utefter detta bygger kunden upp ett behov och vill köpa produkten eller 

tjänsten. Denna modell visualiseras i figur 1 och har länge använts för att nå ut 

marknadskommunikation till kunden på ett smidigt och effektivt sätt. Frankel (2007) 

poängterar vidare att företagen ska sätta tydliga fördelar i sin marknadsföring, alltså 

framhäva handel över nätet som en lösning, vilket kan tillämpas via AIDA- modellen. 

 

Figur 1: AIDA- modellen. Källa: Dubois (2011, s.43) 

Fyall och Garrod (2005)  poängterar att olika generationer använder Internet i olika 

grad, vilket företag bör ha i åtanke. Författaren resonerar att Internet är särskilt populärt 

hos den yngre generationen. Floah och Treiblmaier (2006) påpekar att ålder har ett 

samband med teknikanvändning och förmågan att samla in massiv information minskas 

ju äldre människan blir. Soloman m.fl. (2010) poängterar att den äldre generationen inte 

vill ha ett överflöd av information i marknadsföringen, eftersom de roas mindre av 

flashiga samt bildrika annonser. Den yngre generationen är däremot vana att 

kommunicera via mobiler och annan teknik, vilket resulterar i att de uppskattar digital 

marknadsföring mer generellt.  

3.3.2 Digitala marknadsföringsmetoder 

Frankel (2007) understryker att säljande texter och layout är viktigt inom digital 

marknadsföring. Om en kund inte uppfattar vad ett företag vill framföra i deras digitala 

marknadsföring på det virtuella servicelandskapet, kommer kunden känna sig förvirrad 

och vilja besöka en annan webbsida. Reece (2010) påpekar att företag som marknadsför 

sig via hemsidor med nya erbjudanden och dylikt, måste tänka på att de ska ha en tydlig 

och kort rubrik. Den första paragrafen bör därför ge en överblick över annonsen och vad 

företaget vill sända ut för budskap. Sjöberg (2009) argumenterar att det är viktigt för 

företag att tänka på vart annonserna placeras på en hemsida eller söktmotor. Författaren 

råder att annonsen ska placeras där kunden oftast skrollar med muspekaren på datorn. 

Reece (2010) påpekar att företag enbart ska förmedla maximum två meddelanden vid 
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internetannonser, eftersom att det kan bli för mycket information för kunden att ta in om 

det är fler.  

Charlesworth m.fl. (2007)  beskriver en marknadsföringsmetod som ofta används på 

Internet är ”sökmotorsmarknadsföring”. Denna metod innebär att kunder använder en 

särskild sökmotor för att söka upp en specifik hemsida. Författarna poängterar att det 

kostar att tillhöra en sökmotor som sökresultat. Enligt Charlesworth m.fl. (2007) är 

sökordsmarknadsföring en av de nya, effektiva marknadsföringsmetoderna som Internet 

har skapat. Vidare diskuterar författarna att sökmotorer ökar trafiken till ett företags 

hemsida.  Enligt Chaffey m.fl. (2009) finns det två huvudtyper av sökords -

marknadsföring vilket är ”sökordsoptimering” som innebär att företagen försöker 

komma högst upp i sökmotorer. Charlesworth m.fl. (2007) påpekar att företag bör 

tillhöra de tio första alternativen hos de flesta sökmotorer, för att företaget ska vara 

framgångsrika i sin sökordsmarknadsföring. Den andra huvudtypen som Chaffey m.fl. 

(2009) förklarar är den så kallade ”betalning-per-klick” marknadsföringen som innebär 

att företagen har en annons med en relevant text samt länk till deras hemsida. Denna 

annons kommer fram när kunden söker på en viss rubrik eller vissa sökord.  

Charlesworth m.fl. (2007) menar att marknadsföring via e-mail är ett billigt, snabbt och 

enkelt sätt att nå ut med information till befintliga kunder samt nya kunder. Sjöberg 

(2009) påpekar att via nyhetsbrev utger företaget ett ökat seriöst intryck för kunden. 

Nyhetsbrevet är ett bra marknadsföringsmedium eftersom det kan innehålla information 

om vad som har hänt, vad som kommer att hända samt ge speciella erbjudanden till 

kunden. Dock förekommer det vissa risker med e-mail marknadsföring, vilket både 

Chaffey m.fl. (2009) samt Charlesworth m.fl. (2007) diskuterar. Författarna förklarar att 

det finns en del e-mail som kallas för spam. Dessa e-mail kommer kontinuerligt och har 

ingen avsändare samt kan dyka upp utan att kunden har bett om att få dessa. Spam är e-

mail som oftast förekommer i så kallade e-mailkedjor. I dessa e-mailkedjor får flera 

olika personer samma e-mail som oftast inte riktat till en speciell målgrupp.  

Enligt Sjöberg (2009) har sociala medier blivit allt vanligare idag och ses som ett enkelt 

samt smidigt sätt att få ut snabb information till en massiv kundskara. Chaffey m.fl. 

(2009) förklarar att individer kan kommunicera och utbyta information samt skapa egna 

profiler via sociala medier. Författarna påpekar att sociala medier underlättar 
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kommunikation mellan parter i en grupp eller individuellt markant. Evans (2008) 

rekommenderar därför att företag ska applicera sociala medier i sin marknadsförings – 

strategi, för att influera sina kunder samt för att få deras respekt. Även Chaffey m.fl. 

(2009) råder företag att finnas tillgängliga via sociala medier eftersom alltfler kunder 

vill kommunicera via dessa medier.  

Sjöberg (2009) rekommenderar att det är speciellt viktigt att vara tillgänglig på 

Facebook som är det största mediet med över 150 miljoner användare. Recce (2010) 

tillägger att sedan Facebook introducerades 2004, har mediet ökat i en blixtsnabb 

hastighet och blivit framgångsrikt. Författaren anser att Facebook är en bra 

marknadsföringskanal men poängterar att alla produkter eller tjänster inte kan säljas och 

marknadsföras effektivt via Facebook. Författaren exemplifierar detta genom att påpeka 

att byggverktyg inte säljs lika bra på Facebook som underkläder gör. Sweeney (2008) 

resonerar att sociala medier kan innehålla olika typer av marknadsföring och att det blir 

vanligare med marknadsföring via dessa medier. Ett sätt att marknadsföra sig via sociala 

medier är via videoklipp som läggs upp, där kunder använder en viss produkt eller har 

åkt till ett visst resemål. Sjöberg (2009) påpekar att företag kan skapa en grupp, där 

användare som är intresserade kan gå med i och få information om ett företag samt om 

deras produkter eller tjänster. På denna grupp förklarar författaren att gruppens skapare 

kan lägga in ny information eller erbjudanden, för att öka chanserna att potentiella 

kunder behåller ett intresse för företaget. Recce (2010) påpekar att det bästa med 

marknadsföringen via sociala medier, särskilt via Facebook, är att man kan skapa ett 

samtalsämne mellan användarna om en produkt, tjänst eller ett företag.  

Reece (2010) beskriver Twitter som ett annat socialt nätverk som finns tillgängligt på 

marknaden. Twitter grundades år 2007 och är en typ av socialt nätverk som handlar om 

att användarna skriver korta inlägg, istället för att ha en individuell kontaktsida. Twitter 

ska enligt författaren bara svara på frågan; ”Vad gör du nu?”. Tjostheim och 

Fesenmaier (2010) påpekar dock att Twitter inte är lika populärt som Facebook i dags -

läget, eftersom Twitter grundades något senare än Facebook.  

Evans (2008) poängterar att företag måste inse att det inte längre går att styra 

marknadsföringen eftersom det är kunden som styr dessa konversationer via sociala 

medier. Solomon m.fl. (2010) och Sweeney (2008) resonerar även kring detta och lyfter 
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fram att dagens kunder föredrar att höra rekommendationer från andra kunder om vilka 

produkter samt tjänster som är bra respektive dåliga. Sweeney (2008) förklarar att detta 

kallas ”Consumer Generated Media” (CGM), vilket innefattar kunders diskussioner, 

delning av information samt rådgivning i sociala medier, bloggar och forum. Till 

exempel är tripadvisor.com ett framgångsrikt exempel på en forumsajt som ger 

kunderna möjlighet att diskutera sina reseupplevelser. Om reseaktörerna sätter sig in i 

kundernas upplevelser som presenteras i dessa forum, hjälper detta reseaktörerna att 

bygga upp dialoger samt personliga relationer med deras kunder.  

Evans (2008) lyfter fram bloggar som enklaste verktyget för att tillämpa CGM. Chaffey 

m.fl. (2009) definierar en blogg som en personlig dagbok eller nyhetskälla från en 

person på Internet. På bloggen kan privatpersoner lämna kommentarer, vilket genererar 

interaktion och feedback till bloggens skapare. Sweeney (2008) beskriver för- och 

nackdelar med bloggar, där fördelarna innebär att den lätt går att uppdatera. Detta 

underlättar för att kunder ska bli mer intresserade av att läsa bloggen regelbundet. Dock 

beskriver författaren nackdelar med bloggar såsom att de är tidskrävande. Det är även 

en överskattad marknadsföringsmetod, eftersom att kunder oftast inte följer en blogg 

med syfte att köpa en viss produkt. Bloggen resulterar därmed mer som ett nöje att läsa 

än som en försäljning - och marknadsföringsfunktion.  

3.3.3 Digitala relationer 

 Frankel (2007) beskriver att en del av marknadsföringen via Internet består av att 

produkt- eller tjänstleveransen ska följas upp av e-mail. Författaren rekommenderar att 

företag ska ge tips och råd i form av e-mail eller liknande till kunden, om vilka andra 

produkter eller erbjudanden som företaget har. Genom e-mail kan företag lättare skapa 

framtida affärer och en relation till kunden. Gustavsson (2007) resonerar också att 

företag ska belöna sina lojala kunder, för att bygga långsiktiga relationer med dem. 

Författaren resonerar att företag kan använda sig av prisreduceringar och olika 

erbjudanden, eftersom detta skapar ett mervärde till kunden. Sweeney (2008) lyfter fram 

att det finns en typ av marknadsföring som kallas ”interactive-based permission 

marketing” som handlar om att kunden blir intresserad av en hemsida och dess innehåll 

via erbjudanden. Detta innebär mer konkret att hemsidan innehåller ett erbjudande som 

gör att kunden vill interagera med företaget. Ett exempel på detta är hotell som på deras 
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hemsidor kan erbjuda kunden att bli medlem i deras klubb och därmed få en gåva från 

företaget som tack. 

Zeithaml m.fl. (2006) beskriver att förtroendebyggande är viktigt för företag, särskilt för 

serviceföretag där kunder betalar mer pengar för att få en tjänst utförd. Kunden måste 

känna en trygghet med företaget för att vilja interagera med det. Detta kan realiseras via 

emotionell marknadsföring som exempelvis en slogan som skapar känslor hos kunden. 

Förtroende kan även skapas via word-of-mouth marknadsföring vilket Chaffey m.fl. 

(2009) lyfter fram. Word-of-mouth uppkommer när ett företag ger sina kunder ett skäl 

till att börja prata om företagets produkter eller tjänster med varandra. Genom word-of-

mouth kan man bygga relationer mellan företag och kunder samt sprida sitt budskap via 

kunderna. Enligt Solomon m.fl. (2010) lyssnar dagens företag mer på sina kunder än 

tidigare, för att kunna anpassa sina produkter och tjänster bäst till dem. Detta möjliggörs 

genom relationsmarknadsföring som enligt författarna innebär att företag kontinuerligt 

håller kontakten med sina kunder via nyhetsbrev och dylikt.  

3.4 Resebranschen och informationstekniken 

3.4.1 E-handel av resor 

Enligt Findahl (2010) använder 85 % av svenskarna Internet, varav 74 % av 

Internetanvändarna bokar eller köper resor via nätet. Dock är den vanligaste aktiviteten 

inom e-handel sammanhang att leta information om olika produkter och tjänster, vilket 

motsvarade 87 % av alla Sveriges Internetanvändare. Författaren betonar att det inte 

finns någon markant skillnad mellan kvinnors och mäns köpbeteende vid köp av 

turismprodukter på nätet, då dessa tjänster köps lika mycket av båda könen. Detta håller 

även Statistiska centralbyrån (2010) med om och resonerar vidare att researrangemang 

och semesterinkvartering är det som bokas mest frekvent över Internet. En fjärdedel av 

alla Sveriges internetanvändare har bokat semesterinkvartering under det första 

kvartalet 2010, medan en tredjedel av dessa har bokat researrangemang. Lexhagen 

(2008) påpekar att turismprodukter såsom flyg och hotell är de mest köpta via Internet. 

Möschl och Zehrer (2008) förutspår att efterfrågan inom turism kommer att öka 

trippelfaldigt fram till år 2020. Denna förutspådda ökning beror på att e-handeln inom 

turism har blivit mer omfattande på sådan kort tid. 
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3.4.2 Påverkningsfaktorer  

Informationstekniken har skapat en ny era för affärsverksamheter, vilket Buhalis (2003) 

applicerar även på resebranschen. Författaren lyfter fram att samlandet av massiv 

information samt bearbetning och tillämpning av denna information är särskilt viktig 

inom resebranschen. Detta beror mycket på den komplexitet som turismprodukter 

innefattar, då dessa består en immateriell karaktär, vilket resulterar i att kunden inte kan 

”prova” ut tjänsten innan köp. Lexhagen (2008) lyfter fram att resebranschen är 

omfattande industri som består av ett flertal olika branscher för att kunna erbjuda ett 

enhetligt turismerbjudande för kunden. Connell och Page (2006) resonerar att ett 

turismerbjudande kan inkludera allt från transport, boende, catering till naturresurser, 

nöjesaktiviteter, shoppingbutiker och turistbyråer. På grund av detta, påpekar Lexhagen 

(2008) att utvärderingsprocessen försvåras för kunden, eftersom kunden måste ta 

hänsyn till ett flertal olika branscher innan köpbeslut. Buhalis (2003) argumenterar 

därför fram att på grund att tjänsters komplexitet, måste reseaktörer kunna presentera 

sig själva mer visuellt och auditivt. Det är även viktigt att reseaktör kan ge ut gedigen 

information för att kunna påverka att kunden just ska köpa deras tjänst. Detta 

underlättas genom att använda sig av effektiva kommunikations- och 

informationsverktyg som Internet och IT tillämpar. Detta diskuterar även Zeithaml m.fl. 

(2006) som lyfter fram att informationstekniken och virtuella servicelandskap kan skapa 

verktyg för reseaktörerna att lättare visualisera turismprodukten de säljer.  Blose m.fl. 

(2005) samt Sweeney (2009) argumenterar att dagens kunder förväntar sig att olika 

reseaktörer är tillgängliga på Internet med information, helst via en egen virtuell 

plattform. Blose m.fl. (2005) påpekar att Internet kan ses som en turisminformations- 

portal, där kunden kan finna massvis med information från ett flertal reseaktörer. 

Buhalis (2003) resonerar att resebranschen har ökat i storlek samt komplexitet i 

kundernas efterfrågan av turismprodukter. Utbudet av turismprodukter på marknaden 

har därmed ökat i både mängd såväl i kvalité. Detta argumenterar även Poon (2006) och 

tillägger att på grund av dessa faktorer har det uppkommit en ny sorts turist, den så 

kallade ”nya turisten”. Den nya turisten söker efter mer individuellt utformade turism -

produkter, vilket således resulterar i att dagens turist är svårare att få nöjd. Dessa nya 

turister är även mer självständiga, flexibla och har därmed mer kunskap om 

resebranschen än tidigare. Författaren tillägger att dagens turister har högre inkomster 

än tidigare och större valmöjligheter, vilket präglar dagens massiva och 
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hyperkonkurrerande resemarknad. Hultén m.fl. (2008) argumenterar för att dagens 

kunder vill och tar sig tid att konsumera mer fritidsaktiviteter än tidigare. Att ha ett gott 

liv och självförverkligande är numera mer prioriterat i livet. Detta är något som även 

Poon (2006) påpekar och lyfter fram att dagens kunder arbetar för att spendera mer på 

sin fritid i jämförelse med förr i tiden. Förr arbetade kunderna för att enbart överleva.  

Buhalis (2003) påpekar att informationstekniken har underlättat administration och 

skapat nya möjligheter för att hantera den ökade efterfrågan på turismprodukter hos 

kunderna. Connell och Page (2006) påpekar att Yield management, det vill säga hur 

företag matchar utbud med efterfrågan, har effektiviseras och förbättras tack vare 

informationstekniken. Genom reservationssystem och kunddatabaser kan reseaktörer, 

speciellt inom flygbranschen, lättare se fluktuationer vid olika säsonger och därav 

anpassa efter kundernas efterfrågan. Tack vare detta kan reseaktörerna ta ut rätt pris vid 

rätt säsong.  

3.4.3 Hyperkonkurrens och traditionella resebyråer 

Fyall och Garrod (2005) argumenterar att turismmarknaden präglas av högre 

konkurrens än tidigare, vilket har bidragit till att alltfler reseaktörer har tillkommit på 

marknaden. Detta har skapat fördelar för kunderna eftersom de har mer turismprodukter 

att välja mellan bland olika reseaktörer. Dock påpekar författarna att det är svårare för 

reseaktörer att gå med ekonomisk vinst tack vare den ökade konkurrensen. Buhalis 

(2003) lyfter fram att reseaktörerna måste vara alerta och anpassningsbara till de 

förändringar samt trender som sker i dagens samhälle. Genom att använda informations-

teknik som ett verktyg inom hela organisationen, kan reseaktörer stärka sin marknads -

position samt vara mer innovationsrika. Om reseaktörer väljer att inte anpassa sig till 

utvecklingen, anser författaren att dessa företag riskerar att förlora konkurrensfördelar 

på lång sikt samt möta svåra motgångar. 

Enligt Connell och Page (2006) har nya metasökssajter som kombinerar ett flertal 

researrangörer i en enda sökning, resulterat som ”resebyrådödare”. Författaren betonar 

att metasökssajter har underlättat för kunden att skapa sina egna resepaket. Detta önskar 

kunden att göra alltmer idag, tack vare att de kan skapa dynamiska resepaket som passar 

deras individuella preferenser. Buhalis (2003) diskuterar även att traditionella 

resebyråer måste anpassa sig mer till den digitala utvecklingen på grund av konkurrens 

från metasökssajter. Konkurrensen präglas även utav att ökad direktförsäljning från 
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flygbolag och hotell, vilket har resulterar i att alltfler kunder bokar direkt hos dessa 

researrangörer. Författaren betonar att ökad anpassning inte är rekommenderat enbart 

för stora resebyråer utan även de mindre, nischade sådana. Resebyråerna måste även 

försöka överträffa den allmänbildade kundens behov och önskemål i sina resepaket. 

Dock lyfter Davidson m.fl. (2009) fram att många traditionella resebyråer inte har 

kompetens eller resurser att anpassa sig till den digitala tekniken. På grund av att 

metasökssajter erbjuder en pris- och kvalitetsjämförelse service för kunderna på ett 

samlat ställe, resulterar detta i en stor nackdel för resebyråerna. Genom metasöks -

sajterna kan kunderna få en större överblick över hela resebranschen, vilket kan 

resultera i dem väljer att boka direkt hos leverantören istället för genom resebyrån.  

På grund av ökad konkurrens på marknaden, förutspår Möschl och Zehrer (2008) att 

traditionella resebyråer kommer att försvinna allt mer i framtiden. Detta beror även på 

att informations – och kommunikationstekniken gör det möjligt för kunderna att själva 

söka samt samla information, vilket minskar nödvändigheten att gå till en resebyrå för 

att få experthjälp. Detta lyfter även Davidson m.fl. (2009) fram och påpekar att 

rekommendationssajter som tripadvisor.com bidrar till att kunderna tar del av mer 

kunskap samt information kring olika turismprodukter. Detta resulterar i att kunden 

redan har mycket information och tips om en viss destination eller kring en särskild 

turismprodukt. Detta minskar anledningen för kunden att besöka en resebyrå för att få 

information som de redan besitter. Buhalis (2003) råder att resebyråer ska agera som 

rådgivare istället för informationsgivare åt deras kunder, för att de ska lockas att ta 

kontakt med resebyrån. Davidson m.fl. (2009) råder därför reseaktörer att lägga mindre 

vikt på den fysiska butiken. På grund av att kunden är alltmer engagerad i teknik och 

surfar regelbundet på Internet, måste alla sorters reseaktörer lära sig att använda Internet 

som ett effektivt kommunikationsmedium och finnas tillgängliga.  Författaren tillägger 

att de reseaktörer som anpassar sig mest till teknologin och erbjuder personlig service 

inklusive expertservice, kommer bli de ledande reseaktörerna i framtiden. Connell och 

Page (2006) påpekar att de reseaktörer som väljer att anpassa sig mer till den digitala 

utvecklingen, ökar deras chanser att förbättra relationer med samarbetspartners såväl 

som kunder. 

Fyall och Garrod (2005) lyfter fram att små reseaktörer har allt svårare att konkurrera på 

dagens marknad, speciellt om de endast tillämpar sig av traditionell marknadsföring. 
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Lexhagen (2009) diskuterar även att resebranschen präglas av ett stort antal småföretag 

som inte har en omfattande budget att spendera på marknadsföring. Ett sätt att komma 

över detta är att investera i digital marknadsföring som inte är lika dyrt i längden. Dock 

framhäver författaren att det kan krävas stora investeringskostnader, vilket även Connell 

och Page (2006) framhåller. Till exempel förekommer det höga kapitalkostnader vid 

utrustning av bokningssystem, hemsidor med mera. Lexhagen (2009) argumenterar 

emellertid att dessa kapitalkostnader jämnar ut sig under tidens gång eftersom digital 

marknadsföring är billigare i jämförelse med traditionell.  

3.4.4 Framtiden 

Enligt Tillväxtverket (2009) kommer samhället se mer av den mobila utvecklingen i 

framtiden än tidigare. Författarna påpekar att den mobila tekniken är den mest spridda 

elektronikprodukten bland konsumenterna på sådan kort tid. Tillsammans med Internet, 

är den mobila uppkopplingen de snabbast växande kommunikationsteknologierna i 

modern tid. Även Sweeney (2008) och Charlesworth m.fl. (2009) argumenterar att den 

mobila marknadsföringen har ökat och förutspår att den kommer att öka.  Charlesworth 

m.fl. (2009) argumenterar vidare att handel via mobiltelefoner kommer att öka inom 

snart framtid i samband med ökad Wifi och lägre uppkopplingskostnader. Författarna 

ser ett mönster på dagens marknad, där alltfler människor vill koppla upp sig via sina 

mobiltelefoner. Genom smartphones har kunden möjlighet att koppla upp sig vart som 

helst och när som helst.  

Tillväxtverket (2009) påpekar att mobilen ger en köpstödjande samt ständig tillgänglig 

databas för kunden, vilket resulterar i en alltmer ökad konsumentmakt. Författarna 

betonar att det är därför viktigt för reseaktörer att applicera mobila teknikstrategier för 

att hänga med i utvecklingen. Detta är något som även Sweeney (2008) samt Tjostheim 

och Fesenmaier (2008) resonerar och förutspår att mobilen kommer användas mer i 

resesammanhang i framtiden. Till exempel kan kunden få hjälp med kartor och 

geografisk vägledning via GPS i mobilen. Information blir mer lättillgänglig via 

mobilen oavsett vart kunden är. Till exempel kan kunden surfa in på mobilen för att 

kolla öppettider på vissa turistattraktioner. Således kan den mobila tekniken underlätta 

de funktionella bitarna för resenären genom att fungera som ett multiverktyg. Sweeney 

(2008) tillägger att kunder samt reseaktörer även enkelt kan uppdatera en blogg eller 

liknande via sin mobil på bara ett par sekunder.  
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4. Teoretisk och Empirisk analys 

I detta kapitel har vi sammanställt vår empiriska studie och lyft fram de intressanta 

karaktärsdragen som resulterats i studien. Det empiriska materialet har sedan vävts 

ihop med det teoretiska underlaget som vi har presenterat i kapitlen 1 samt 3. Denna 

analys presenteras i ämnena resebranschens anpassning till den digitala utvecklingen, 

virtuella servicelandskap, digital marknadsföring samt framtiden för den digitala 

utvecklingen.  Här nedan beskrivs en kort sammanfattning av de sju intervjupersonerna, 

för att underlätta läsningen. 

 Bengt Erwast, Verkställande direktör för UCPA 

 Sven-Ove Gunnarsson, Marknadsansvarig för Lingmerths resebyrå 

 Kicki Hägervik Ohlsson, Verkställande direktör för JK Safaris 

 Katarina Myrberg, Chefsredaktör på Travel News  

 Sara Pontander, vikarierande marknads- och produktchef på Kilroy 

 Ulrika Rudqvist, Internetstrateg hos reklambyrån Hilanders, e-handelsexpert på 

Internetworld samt krönikör för Travel News 

 Michael Zettergren, Verkställande direktör för AdventureLovers  

4.1 Resebranschens anpassning till den digitala utvecklingen 

Zettergren beskriver Internet som ”ett viktigt fenomen att anpassa sig till eftersom 

tekniken har blivit ett allt viktigare inslag i dagens samhälle”. Detta instämmer alla 

våra intervjupersoner med, vilket kan samfogas med Groucutt och Griseris (2004) 

resonemang om att Internet har blivit en trendfaktor i vårt samhälle. Idag är Internet en 

stor del av människans livsstil som har påverkat hur vi kommunicerar med varandra på 

jobbet såväl som privat. Dock skiljer intervjupersonernas åsikter något till vilken grad 

resebranschen bör anpassa sig till den digitala utvecklingen. Zettergren lyfter fram att 

Internet har ökat konkurrensen, vilket har resulterat i att kunder kan välja att boka olika 

sorters resor bland mängder av reseaktörer. Detta resulterar i att reseaktörer måste 

arbeta konstant med att sticka ut i bruset på den komplexa internetmarknaden. Detta 

påpekar även Charlesworth m.fl. (2007) samt Fyall och Garrod (2005), då dessa 

författare beskriver att marknaden har blivit mer konkurrensutsatt tack vare den nya 

tekniken.  

Rudqvist påpekar att det är viktigt att reseaktörerna hänger med i utvecklingen för att få 

kunder, då dessa använder digital teknik alltmer. Enligt Tillväxtverket (2009) är den 
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mobila tekniken den mest spridda elektronikprodukten bland konsumenterna som 

förutspås att öka mer inom en snar framtid. Författarna påpekar därför att det är viktigt 

för reseaktörer att applicera mobila teknikstrategier för att hänga med i utvecklingen. 

Rudqvist lyfter fram att det är en förutsättning att reseaktörer anpassar sig till den 

digitala utvecklingen för att bli framgångsrika på marknaden. Detta hänvisar vi till 

Buhalis (2003) argument om att resebranschen måste bli mer flexibel och effektiv för att 

anpassa sig efter kundernas skiftande behov och efterfrågan. Resebranschen lever i 

ständig global och teknisk konkurrens som kräver att reseaktörerna måste vara alerta 

och anpassningsbara till förändringar samt trender i samhället.  

Hägervik Ohlsson anser dock att anpassningsgraden beror på vilken sorts reseaktör man 

är och vad denna reseaktör väljer att sälja för sorts resa. Hon särskiljer mellan två olika 

sorters resor; ”point-to-point” resor och ”komplexa resepaket” som innehåller ett flertal 

komponenter. Till exempel är det viktigare för reseaktörer som säljer komplexa rund -

resor i Afrika, att satsa på det personliga bemötandet. Kunderna vill få mycket 

information samt rådgivning innan de vågar boka sådana dyra resor, vilket gör det ännu 

mer befogat för kunden att tala med en expert för att känna sig säkra. Därför anser hon 

att det är svårt för reseaktörer som säljer sådana komplexa resor, att endast tillämpa sig 

av en virtuell kontakt. Pontander betonar också att kunden önskar en personlig kontakt 

vid köp av en komplexa resepaket. Hon påpekar vidare att det inte alltid räcker med en 

e-mail kontakt för att uppnå en personlig kontakt med kunden. Myrberg diskuterar även 

detta, dock argumenterar hon att det inte är väsentligt om den personliga kontakten sker 

via telefon, e-mail eller face-to-face i en butik. Gummesson (2008) jämför den 

personliga face-to-face kontakten med virtuell kontakt via hemsidor. Enligt författaren 

kan inte tekniken ersätta face-to-face kontakt. Tekniken skapar endast ett effektivare 

verktyg för att personalen att kunna ge en personlig service på plats. Detta är speciellt 

hänvisat till resebranschen som präglas av hög interaktion med kunderna. Pontander 

påpekar även att tekniken kan underlätta för personalen att förbättra servicen. Genom 

till exempel interna Intranät system, kan frontlinjen få information om vilka 

uppdateringar som verkställs på hemsidan. Detta system håller Kilroy på att bygga upp 

för tillfället. Pontander förklarar ytterligare att det är viktigt att inte enbart marknads- 

och informationsavdelningen känner till uppdateringarna. Hon påpekar att 

försäljningsavdelningen och frontlinjen ska vara konstant uppdaterade till informationen 
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som släpps på hemsidan. Detta är för att kunden ska kunna få ett seriöst och 

professionellt bemötande vid kontakt med frontlinjen.  

Gunnarsson påpekar att det är viktigt att reseaktörer anpassar sig till den digitala 

utvecklingen, speciellt utifrån ett kostnadsperspektiv. Den digitala tekniken gör det 

möjligt för reseaktörer att effektivisera kostnader genom att det krävs mindre personal -

resurser för att serva fler kunder. Detta kan relateras till Galvin och O’Connor (2001) 

som argumenterar att informationstekniken har skapat stora fördelar gällande 

effektivitet i kundservice. Tack vare den digitala teknikens utveckling, har exceptionella 

databaser kunnat skapas som kan lagra tidigare information och interaktioner med 

kunder. Detta bidrar till att frontlinjen kan skräddarsy sin service gentemot den 

individuella kunden.  

Pontander understryker att skapandet av e-biljetter har förenklat samt underlättat det 

administrativa arbetet markant för reseaktörerna. Inte minst ur en kostnadssynpunkt har 

e-biljetterna medfört stora fördelar. Även kunderna uppskattar detta eftersom de slipper 

vänta på att få hem biljetterna på posten. Detta är en närhet till Buhalis (2003) 

diskussion kring e-biljetterna som ett framgångsrikt resultat från informationsteknikens 

utveckling. E-biljetter sänker inte endast arbetskostnader, de förkortar även den 

traditionella distributionskedjan och ökar effektivitet hos flygbolagen. Tack vare digital 

teknik, kan flygbolagen realisera mer direktförsäljning och kampanjer som säljer 

nedsatta flygbiljetter vid lågsäsong. Myrberg resonerar även kring flygbolagens ökade 

direktförsäljning, då hon poängterar att 70 procent av alla flygbokningar som gjordes i 

Skandinavien för tio år sedan, skedde via resebyråer. Idag har flygförsäljningen via 

traditionella resebyråer sjunkit ned till 40 procent. Denna ökade konkurrens på 

marknaden diskuterar även Möschl och Zehrer (2008) som förutspår att traditionella 

resebyråer kommer att försvinna alltmer i framtiden. Detta beror på att informations – 

och kommunikationstekniken gör det möjligt för kunderna att självständigt samla in 

information. Detta minskar nödvändigheten att gå till en resebyrå för att få experthjälp. 

Gunnarsson, som arbetar som marknadsansvarig i en traditionell resebyrå, ser att 

kunden har en tendens att boka mer resor via nätet, speciellt privatresor. Dock anser han 

att det finns människor som inte har tid att leta resor på Internet eftersom det är ”tids -

krävande för kunden att leta sig igenom djungeln av aktörer på nätet”. Därför tror 

Gunnarsson att det finns en klick av mer bekväma människor som vill ha resan bokad 
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via en traditionell resebyrå, där de kan få personlig och expertservice. Kunderna får 

dessutom en resa bokad direkt via en face-to-face-kontakt och slipper därmed att 

jämföra olika reseaktörer i pris och kvalitet. Detta resonemang har en viss närhet till 

Döring och Preisingers (2008) som påpekar att kunder föredrar att boka via reseaktörer 

face-to-face om komplikationer uppstår vid bokningar via massiva söktmotorer. 

Enligt Myrberg har reseförsäljningen genomgått ett skifte tack vare Internets utveckling, 

vilket har resulterat i att försäljningen av resor har ökat markant på Internet. Detta 

poängterar även Möschl och Zehrer (2008) som förutser att efterfrågan inom turism 

kommer att öka trippelfaldigt tills år 2020. Myrberg resonerar vidare att resor köps mer 

på Internet än andra produkter och tjänster. E-handeln inom resor har en omsättning på 

37 miljarder kronor, vilket är omfattande i jämförelse med e-handel av andra varor och 

tjänster tillsammans. Annan e-handel omsätter ca 25 miljarder kronor tillsammans enligt 

Myrberg. Detta stödjer även Statistiska centralbyrån (2010) som lyfter fram att 

researrangemang och semesterinkvartering är det som bokas mest frekvent över 

Internet.  

På grund av den ökade intensiteten av resebokningar på Internet, anser Myrberg att 

delar av resebranschen ligger långt fram gällande digital marknadsföring och teknisk 

utveckling. Dock påpekar hon att det skiljer sig mellan olika reseaktörer. Myrberg anser 

att de mest framgångsrika reseaktörerna är charterföretagen och de internetbaserade 

reseaktörerna som säljer point-to-point resor på Internet. Hon exemplifierar detta genom 

att betona eTRAVELis starka framgång de senaste åren som dessutom har köpt upp de 

större internetbaserade reseaktörerna.  Enligt Myrberg är eTRAVELi den största aktören 

på marknaden som år 2009 hade en omsättning kring 8 miljarder kronor. Hon diskuterar 

vidare att på grund av att de internetbaserade reseaktörerna generar störst ekonomisk 

vinst i jämförelse med traditionella resebyråer, är detta ett bevis på att dessa virtuella 

reseaktörer har övertagit marknaden. Denna diskussion har en närhet till Connell och 

Page (2006) som lyfter fram metasökssajter som resebyrådödare. Författaren betonar att 

metasökssajter underlättar för kunden att skapa sina egna dynamiska resepaket samt att 

de inte behöver lika mycket rådgivning. Detta anser även Myrberg som poängterar att 

kunderna ”behöver definitivt inte ringa till Ticket och fråga om flygbokning”.  Detta kan 

även ses som närhet till Bornemann m.fl. (2006) som påpekar att dagens konsument har 
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mer kunskap om marknaden än tidigare. Även Poon (2006) lyfter fram detta genom att 

diskutera att ”den nya turisten” har mer erfarenhet om resemarknadens utbud.  

Dock anser inte Rudqvist att resebranschen anpassar sig särskilt mycket efter den 

digitala utvecklingen i jämförelse med andra branscher. I början 2000-talet kom det 

många utmanare på marknaden inom e-handel av turism som exempelvis Travellink, 

Travelpartner och Seat24. Dessa aktörer pressade resebranschen att utvecklas, därav att 

tillämpa mer digital marknadsföring samt bokningssystem på hemsidorna. Dock 

påpekar Rudqvist att anpassningen har minskat på grund av det monopol som 

uppkommit på marknaden, vilket inte bidrar till konkurrens. Vikten att vara nytänkande 

på marknaden förtydligar Kuratko (2009)  som betonar att implementering av 

entreprenöriella tankebanor är en förutsättning för att företag ska kunna utvecklas.  

Zettergren tror att många fler använder Internet idag än för bara ett par år sedan, vilket 

han tror beror på att kunden anser att det är bekvämare att söka information och boka 

resor hemma. Rudqvist anser även att fler kunder väljer att boka resor via Internet 

eftersom att det är smidigare samt mer tidseffektivt. Hon påpekar vidare att dagens 

kunder drar sig ifrån att fråga experter om råd, då de istället hjälper varandra via 

Internet. Detta stödjer även Sweeney (2008) som lyfter fram att Consumer Generated 

Media (CGM) ger kunderna möjlighet att diskutera sina reseupplevelser i sociala 

medier, bloggar och forum. Till exempel är Tripadvisor.com en framgångsrik hemsida 

där kunderna kan betygsätta bland annat hotell och ge rekommendationer.  

Enligt Rudqvist har samhället genomgått en förändring tack vare den digitala 

utvecklingen. Hon berättar att idag sköts fler ärenden över Internet, utöver räkningar 

som kan betalas via Internet. Till exempel kan dagens konsumenter köpa vardagliga 

varor som mat över nätet, vilket även Solomon m.fl. (2010) påpekar. Författaren 

poängterar även att dagens konsumenter är ständigt uppkopplade på Internet och vill 

konsumera samt digitalisera vardagliga rutiner. Rudqvist diskuterar vidare att val av 

tjänster har en mer framträdande roll än tidigare. Förr valde kunder sin personliga bank 

efter geografisk närhet, medan dagens kund väljer den bästa internetbanken baserad på 

upplevd kvalitet. Detta kan relateras till Schmitt (2003) som berättar att marknadens 

utbud präglas av mer heterogenitet eftersom dagens kunder kräver mer kvalitet. 
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Zettergren och Hägervik Ohlsson resonerar att de är alldeles för små organisationer i 

nuläget för att kunna ha råd med att applicera mer digital teknik och marknadsföring. 

Zettergren betonar att han tror starkt på internetutvecklingen och att det är viktigt att 

vara uppdaterad till den. Dock krävs detta att företaget blir större i sin storlek samt 

omsättning, för att det ska kunna gå runt. Digital teknik kräver en del kapitalkostnader 

vid investeringar. Detta argument kan sammanfogas med Connell och Page (2006) som 

anser att en negativ aspekt av digital tekniken är att reseaktörerna måste investera höga 

kapitalkostnader till utrustning av exempelvis bokningssystem.  

Hägervik Ohlsson och Erwast understryker att de inte heller har den kompetens som 

krävs för att satsa på mer utvecklad teknik och digital marknadsföring. Vikten av 

humankapital och gedigen kompetens bland personalen betonar Ji och Sun (2009). 

Författarna argumenterar att det krävs att personalen får regelbunden utbildning för att 

kunna hålla sig uppdaterade till förändringar inom digital teknik. Dock anser både 

Hägervik Ohlsson och Erwast att de inte har behovet av mer IT kompetens i nuläget, 

eftersom de vill ha en selekterad målgrupp. JK Safaris riktar sig mot en målgrupp som 

vill uppleva en gedigen och spännande Afrikaupplevelse, medan UCPA satsar på 

gruppresor och gemenskapsresor i de Franska Alperna. En satsning på digital 

marknadsföring såsom sökordsmarknadsföring, ökar förutsättningen att kunder börjar 

strömma in till hemsidan och vill boka mängder av resor. Detta anser både Hägervik 

Ohlsson samt Erwast att de inte har tillräckligt med kapacitet att möta i nuläget. Att 

Internet är en massiv kommunikationsmarknad, framtonar Beynon-Davis (2004) som 

påpekar att Internet har större möjligheter att nå ut till fler konsumenter än via 

traditionella medier. Internet skapar därmed effektivare kommunikationsvägar. Erwast 

anser dock att ”reseföretagen inte ska överdriva betydelsen av digitala utvecklingen”. 

Han påpekar att det är viktigare att reseaktörerna satsar på skapa en hållbar tjänst, 

istället för att fokusera för mycket på nya och digitala marknadsföringsstrategier. Detta 

håller även Hägervik Ohlsson med och påpekar att ”så länge en reseaktör har en stark 

och lojal kundgrupp, kommer de att finnas på marknaden”. Därför tror hon inte att 

internetutvecklingen kommer att ta död på JK Safari som researrangör, om de fortsätter 

att tillämpa sig av endast traditionella marknadsföringsmetoder.  

Erwast önskar att UCPA kunde nå ut till den yngre generationen, dock tror han att det är 

svårt när de inte har tillräckligt med kompetens inom IT. För närvarande är det en äldre 
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målgrupp som väljer att resa med företaget och som har råd med det. För att nå ut till 

yngre människor krävs det en större anpassning till IT, för att kunna möta den yngre 

kundens behov. Pontander håller med Erwast och betonar att reseaktörer som arbetar 

med den yngre generationen måste vara ständigt uppdaterad till den digitala tekniken. 

Att ålder har samband med teknikanvändning lyfter Floah och Treiblmaier (2006) fram, 

då de påpekar att förmågan att samla in massiv information minskas ju äldre människan 

blir. Soloman m.fl. (2010) poängterar att den äldre generationen inte vill ha överflöd av 

information i marknadsföringen, eftersom de roas mindre av bildrika annonser. 

Pontander lyfter fram att smartphones har blivit en viktig trend i samhället. För att 

kunna nå ut till yngre generationer som är Kilroys målgrupp, är det väsentligt att 

anpassa sig till den mobila utvecklingen. Detta gör Kilroy i nuläget eftersom de håller 

på att byta gränssnitt och webbsystem som är anpassat för smartphones samt surfplattor.  

4.2 Virtuella servicelandskap 
Enligt Erwast är det virtuella servicelandskapet en viktig aspekt att tillämpa inom ett 

företag. ”Det är där folk söker information” resonerar han och påpekar att det är viktigt 

att lägga ned mycket energi på hemsidan. Detta kan ses som en närhet till Zeithaml m.fl. 

(2006) som diskuterar vikten av att skapa virtuella servicelandskap inom servicesektorn. 

Genom virtuella servicelandskap kan reseaktörer lättare uppdatera information samt 

visa tjänsters karaktärsdrag mer konkret genom bilder och filmer.  

Zettergren påpekar att det är viktigt att reseaktörerna är givmilda med detaljrik 

information på deras virtuella servicelandskap som kunden kan ta del av. Pontander 

samt Gunnarsson anser att en hemsida är viktig att skapa ur informations- och 

inspirationssyfte. Dock påpekar Gunnarsson att Lingmerths hemsida ”är viktigare än 

vad vi själva tror”. Han förklarar detta genom att betona att ju mer ett företag lägger 

energi på sin hemsida, desto mer kunder kommer att engagera sig på hemsidan. Detta 

har Gunnarsson själv märkt när han har varit aktiv med att uppdatera hemsidan med 

erbjudanden och utskick, vilket har resulterat i högre besöksfrekvens av kunder. Detta 

konstaterande har en viss närhet till Sweeneys (2008) resonemang kring webbsidor, 

eftersom hon poängterar att hemsidor bör designas efter målgruppens preferenser och 

behov. Det är också viktigt att reseaktörerna kan locka tillbaka kunder att besöka hem -

sidan eftersom det kan generera merköp. Författaren lyfter därmed fram att en högre 

besöksfrekvens kan realiseras genom exempelvis tävlingar och rabatter.  
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Pontander betonar även vikten av att en hemsida ska generera in trafik och vara sälj -

drivande. Dock anser både Pontander och Gunnarsson en hemsida kräver mycket energi 

och underhåll för att den ska bli framgångsrik. Gunnarsson framhäver att det krävs 

mycket tid och personella resurser vid jobb av den virtuella plattformen. Detta håller 

Pontander med om, då hon resonerar att ”så fort man är klar med en uppdatering och 

dylikt, måste man börja om igen”. Dock anser hon att det är värt mödan eftersom det 

ökar chansen att kunden förblir intresserad samt lojal, vilket även Frankel (2007) 

påpekar. Därför råder författaren att företag bör regelbundet kontrollera och undersöka 

hemsidans funktioner samt innehåll. 

Pontander betonar även att den grafiska designen har en betydelse för det virtuella 

servicelandskapet. Reseaktörer kan genom den grafiska designen visualisera sitt 

budskap ut till kunderna, därav deras varumärke. Detta har en koppling till Rafaeli och 

Vilnai-Yavetz (2006) argument om att hemsida ska vara estetiskt tilltalande för kunden. 

De visuella attributen på hemsidan ska utstråla ett professionellt intryck, för att kunden 

ska få en bra bild av varumärket och bygga upp positiva förväntningar.  

Erwast understryker att en större majoritet av UCPAs kunder har hittat företaget tack 

vare Internets kommunikationsnät. Även Pontander betonar att 90 procent av deras 

kunder har surfat in på hemsidan innan de kontaktar företaget. Detta resulterar i att det 

virtuella servicelandskapet är en viktig del av affärsverksamheten. Rafaeli och Vilnai-

Yavetz (2006) argumenterar att det virtuella servicelandskapet är en massiv 

kommunikationskanal som kan nå ut till en mångfaldig kundskara. Detta berättigar att 

reseaktörer bör satsa på det virtuella servicelandskapet. Enligt Blose m.fl. (2005) 

förväntar sig dagens kunder att olika reseaktörer ska finnas tillgängliga på Internet med 

information, helst via en egen virtuell plattform.  

När det kommer till bokningssystem anser Pontander att det är viktigt att boknings -

systemet ska vara enkelt att förstå och att genomföra för kunden. Detta är något som 

även Hägervik Ohlsson argumenterar för, eftersom hon personligen kan känna en 

irritation om bokningsfunktioner inte fungerar som de ska. Att transaktioner ska vara 

enkelt och smidigt att genomföra, framhåller även Lianrong och Lei (2009). Författarna 

påpekar att kunden inte har tid att boka resor genom långsamma system och att kunden 

blir missnöjd om transaktionsprocessen är alltför komplicerad. Pontander lyfter även 
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fram att det är viktigt att betalningen känns säker och trygg för kunden, vilket 

Zettergren också påpekar. Detta kan relateras till Goode och Harris (2010) som påpekar 

att företag ska utgå från hur kunden vill att betalningen ska ske. Detta är en förut -

sättning för att kunden ska uppleva betalningssystemet som säkert och professionellt. 

Zettergren och Gunnarsson vill satsa mer på att bygga upp ett bokningssystem via deras 

virtuella plattform. Hägervik Ohlsson poängterar att JK Safari även inte har ett 

bokningssystem på deras hemsida. Istället satsar de på att nå ut till kunderna via en 

tryckt katalog. Hon beskriver hemsidan därmed som en ”död katalog på Internet” 

eftersom den endast finns där i informations – samt inspirationssyfte. Gunnarsson 

påpekar däremot att det är viktigt att interagera kunden i bokningen och att det kommer 

ha en viktigare betydelse i framtiden. Detta är framförallt i syfte för att bygga ännu 

starkare och direkta relationer med kunderna. Detta har en närhet till Sweeney (2009) 

som betonar att bokningssystem bör tillämpas på ett virtuellt servicelandskap för att 

underlätta bokningsmöjligheterna för kunden.  

Hägervik Olsson vill även utveckla det virtuella servicelandskapet i framtiden, då hon 

har en dröm om att skapa en mer interaktiv hemsida. Hemsidan skulle då agera mer som 

”en medarbetare i företaget” och hjälpa företaget med att locka kunder till hemsidan. 

Hägervik Ohlsson skulle mer konkret sagt vilja anställa en IT-tekniker som skapar 

formulär, bokningsfunktioner, länkar till intressanta nätverk samt genererar trafik till 

hemsidan. Detta skulle gärna kopplas ihop med social medier som Facebook, Twitter 

med flera. Att transformera hemsidan till en mer interaktiv sådan diskuterar även Recce 

(2010). Författaren lyfter fram att framtiden kräver att företag omvandlar sina hemsidor 

till en mer interaktiv karaktär, där kunden kan interagera med varumärket. Dock anser 

Hägervik Ohlsson att framtidsplanerna på en mer interaktiv hemsida får utvecklas i 

samband med att företaget växer. Därför trycker hon mer på face-to-face kontakten än 

teknik i nuläget. Detta gör även Gunnarsson som påpekar att deras ”hemsida ska verka 

som en port för att kunden ska komma och besöka deras butiker”.  

Myrberg poängterar att ”om en reseaktör har en hemsida ska de ha en bokning”. 

Bokningsverktyg bör vara en standard för reseaktörer att kunna sända ut ett seriöst 

intryck på Internet. Hon betonar att en reseaktörs hemsida kan verka som mindre seriös 

om den inte har bokningsmöjligheter. Vikten av att sälja tjänster samt produkter på 
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Internet, lyfter även Sweeney (2009) fram och påpekar att försäljning ska vara ett mål 

med hemsidan. Författaren påpekar att ju enklare ett företag gör det för kunderna att 

boka, desto mer villiga kommer de att bli till att boka. Rudqvist påpekar att instiftandet 

av bokningsverktyg via hemsidan är minst lika viktigt för de små reseaktörerna som de 

stora, för att kunna anses som professionella på marknaden.  

Hägervik Ohlsson framhäver att det är enklare att framstå som professionell via 

Internet, då hon anser att vem som helst kan skapa en proffsig hemsida med hjälp av 

publiceringsverktyg. Att det finns lurendrejare på Internet, diskuterar även Ekberg 

(2005). Eftersom Internet har blivit ett sådant stort kommunikationsmedium, lockar det 

in människor som inte bedriver en seriös verksamhet. Dessa lurendrejare kan vilseleda 

folk på grund av att hemsidan ser professionell ut. Därför måste alla aktörer i alla 

branscher arbeta hårt med att få kundernas förtroende.  

Rudqvist argumenterar att reseaktörerna ska vara mer säljdrivande i alla kanaler de 

använder. Just nu ökar applikationer till smartphones och surfplattor i popularitet, vilket 

resebranschen borde utnyttja mer. Eftersom hon jobbar som internetstrateg får hon 

många förfrågningar från olika reseföretag om att skapa applikationer. Dock har det 

förekommit att reseaktörer vill ha en applikation utan bokningsmöjligheter. Detta anser 

hon är som ”en butik utan kassa”, vilket hon påpekar att det är en relativt märklig idé. 

Om reseaktörer skulle börja sälja mer i varje led, via applikationer samt sociala medier, 

tror hon att resebranschen skulle utvecklas mer. Det faktum att man inte tvingar kunden 

att gå till en butik som är beläget vid en särskild geografisk plats, stärker argumentet att 

vara mer säljdrivande i alla kanaler. Dagens kunder kan konsumera på vilken plats de än 

befinner sig på tack vare informationstekniken, vilket borde utnyttjas av reseaktörerna. 

Utvidgandet av tidsrummet har en närhet till Barney (2004) som påpekar att det fysiska 

avståndet mellan människor minskas på Internet samt att människor kan välja vilken tid 

som helst för att kommunicera med andra.  

Angående det personliga bemötandet via det virtuella servicelandskapet, lyfter 

Zettergren och Rudqvist fram att det är en generationsfråga i vilken mån kunden önskar 

att interagera face-to-face eller virtuellt med personalen. Zettergren anser att äldre 

människor väljer att gå in till en reseaktör istället för att boka resan över Internet, 

eftersom att de känner sig generellt mindre bekväma med att boka över nätet. Detta kan 
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ses som en närhet till Fyall och Garrod (2005) som poängterar att Internet är särskilt 

populärt bland yngre målgrupper än äldre. Rudqvist påpekar att hon ser även ett 

mönster bland de lite yngre generationerna och framhäver att ”70-talister älskar att 

ringa, 80-talister älskar att maila och 90-talister älskar att chatta”. Hon framtonar att 

den virtuella kontakten håller på att få ett starkare genomslag i samhället tack vare 

utvecklingen av smartphones och sociala medier. Rudqvist påpekar därmed att den 

fysiska butiksförsäljningen minskar i betydelse samt mängd.  Pontander lyfter också 

fram att det föregår ett skifte med det fysiska servicelandskapet, eftersom kunder inte 

besöker butikerna lika mycket som de gjorde förr. Detta tolkar hon som att de flesta av 

deras kunder har blivit mer bekväma av sig, vilket leder till att de föredrar att boka på 

Internet. Även Davidson m.fl. (2009) påpekar att det föregår ett skifte med det fysiska 

servicelandskapet och alltfler butiker har stängts ned. Detta beror på att kunderna har 

blivit mer vana att boka resor via Internet. 

Enligt Rudqvist är det inte svårare att bemöta kunden virtuellt, huvudsaken är att man 

bemöter kunden personligt via e-mail eller chatt. En fördel med den digitala 

utvecklingen är att det är lättare att lagra kundinformation, vilket reseaktörer kan 

använda till sin fördel i servicebemötandet. Detta har en närhet till Derflers m.fl. (2001) 

resonemang kring att dagens reseaktörer kan vårda sina kundrelationer genom E-CRM 

system. Rudqvist diskuterar vidare att många människor upplever att det är jobbigt att 

sitta i långa telefonköer. För att lösa dessa telefonköer är det bättre att tillämpa en chatt -

funktion på servicelandskapet. Pontander resonerar även kring vikten att tillämpa mer 

chattservice på hemsidan, för att ge en mer personlig service virtuellt. Detta diskuterar 

även Recce (2010) som påpekar att företagen ökar försäljningen med 25 procent om de 

satsar på interaktiva chattrum på hemsidan. Författaren understryker också att 80 

procent av kunderna blir nöjdare om de får ett bemötande av personalen via hemsidan. 

Dock lyfter Pontander fram att det krävs att reseaktörerna utbildar säljarna att uttrycka 

sig noggrant i skrift när de ska interagera med kunder virtuellt. Försäljning och 

rådgivning digitalt måste vara informativt men inte för säljande. Om försäljningen och 

rådgivningen är för säljande riskerar reseaktörer att gå miste om deras kunder. Hon 

påpekar vidare att säljarna inte heller får vara för korta i sina svar, vilket kan upplevas 

som otrevligt för kunden. Detta resonemang har även en viss närhet till Ji och Sun 

(2009) som betonar vikten av regelbunden utbildning och utveckling av personalen. 
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Pontander och Myrberg argumenterar att det är viktigt att hemsidor ska kunna ge klar 

och tydlig information om hur kunden kan kontakta reseföretaget, för att få personlig 

service. Myrberg påpekar att om en kund inte kan få tag på någon av personalen via 

Internet, måste kunden ha möjlighet att ringa personalen. Det viktigt med support och 

att kunden ska kunna ha support lättillgängligt, särskilt inom resebranschen om något 

skulle gå snett i samband med bokning eller under resans gång. Vikten av att vara tydlig 

och visa sina kontaktuppgifter lättillgängligt diskuterar även Ekberg (2005). Författaren 

betonar även att företagen ska personifiera kontaktuppgifterna och råder företag att 

undvika att ha e-mailadresser som lyder ”info@företag.se”. En mer personlig kontakt -

service ger ett trevligare intryck för kunden. Hägervik Ohlsson trycker även på vikten 

av att ha god support som också är personlig. I nuläget med tanke på företagets 

situation, anser hon att det är viktigare att företagets personal ger god och personlig 

service till kunderna face-to-face, än att satsa på virtuell kommunikation. Erwast som 

endast jobbar med virtuell kommunikation i sitt företag medger att han tycker att det är 

synd att personalen inte får träffa sina kunder, eftersom de inte har någon fysisk butik. 

Därför önskar Erwast att utveckla en särskild ”boka - billigt- rabatt om du ringer via 

telefon” till skillnad från deras konkurrenter som tillämpar en bokningsrabatt via 

Internet.  Genom en sådan rabatt skulle personalen på UCPA få mer chanser att prata 

med deras kunder innan de köper resor.  

4.3 Digital Marknadsföring 
Zettergren anser att det är viktigt med rubricering, det vill säga att rubriken ska vara 

kort och kan fånga folks uppmärksamhet snabbt. Han betonar att detta är viktigt att 

tillföra inom digital marknadsföring eftersom att; ”det tar max 5 sekunder för att göra 

ett gott intryck på kunden”. Detta har en närhet till Sweeney (2008) som diskuterar att 

interactive-based permission marketing är ett sätt för att få kunden mer intresserad av att 

surfa mer i det virtuella servicelandskapet. Denna marknadsföring innebär att kunden 

blir lockad att interagera med ett företags hemsida via erbjudanden. Frankel (2007) 

resonerar även kring detta och påpekar att det är viktigt att företag har säljande och 

pedagogiska texter på hemsidan som engagerar kunden till köp. Zettergren diskuterar 

vidare att reseaktörer bör satsa helhjärtat på marknadsföringen eftersom det är viktigt att 

synas. Reseaktörer bör därför lära sig vilken marknadsföring som är mest lämplig inom 

sina budgetramar, speciellt om man är ett litet företag. ”I den mån man har pengar är 

det bara att slå så hårt på trumman som man bara kan” tillägger Zettergren.  



48 

 

Enligt Erwast saknar UCPA kompetens för att kunna satsa på digital marknadsföring. 

Därför satsar inte UCPA särskilt mycket på sociala medier. Erwast berättar företaget 

istället satsar på word-of-mouth, vilket han anser är den metoden som fungerar bäst för 

att få lojala kunder. Även Zettergren poängterar att ”man kan annonsera hur mycket 

som helst i flashiga resetidningar men word-of-mouth är verkligen den bästa 

marknadsföringskanalen.”  Detta kan relateras till Chaffey m.fl. (2009) diskussion 

kring word-of-mouth som påpekar att detta är en effektiv marknadsföringsmetod som 

baseras på kundernas goda rekommendationer. Zettergren resonerar vidare att word-of-

mouth är särskilt lämpligt i Sverige, eftersom svenskar ofta är blyga och försiktiga. 

Svenskarna litar mer på sin familj och sina vänner än på annonser enligt Zettergren.  

Gunnarsson anser inte att Lingmerths använder sig av digital marknadsföring. Dock 

påpekar han att företaget använder sig mycket av Internet, bland annat via 

kunddatabaser och nyhetsbrevutskick till kunderna. Även Pontander påpekar att Kilroy 

använder sig av nyhetsbrev och kunddatabaser för att kunna skräddarsy individuella 

erbjudanden till kunden. Detta har en närhet till Frankel (2007) som argumenterar att 

erbjudanden via e-mail lockar kundernas uppmärksamhet. Gunnarsson diskuterar vidare 

att Lingmerths har skapat en särskild undersida på deras hemsida som finns tillgänglig 

för deras affärskunder. Dessa undersidor går ut på att företagens anställda får ett särskilt 

loggin till undersidan, där de kan ta vara på speciella erbjudanden. Gunnarsson påpekar 

att denna undersida kompletterar nyhetsbreven, vilket tillsammans sammanfogas till en 

personlig och värdefull tjänst för kunden. Detta har en närhet till både Charlesworth 

m.fl. (2007) samt Sjöberg (2009) som betonar att nyhetsbrev är ett bra 

kommunikationsmedium som kan få kunden att känna sig speciell via sådan personlig 

service. Charlesworth m.fl. (2007) påpekar att mediet dessutom är billigt och snabbt.  

Myrberg anser att reseaktörer bör bygga starka relationer med sina kunder och hänga 

med i den tekniska utvecklingen såsom applikationer, sociala medier och bloggar. 

Zettergren anser inte att applikationer är lika vanligt inom resebranschen, dock förutspår 

han att bloggar kommer att öka. För AdventureLovers del, är bloggarna det mest 

använda digitala marknadsföringsmediet. Zettergren berättar att han bloggar mest om 

resor han själv har varit med om, dock förekommer det att även kunder kontaktar 

honom om deras reseupplevelser. Bloggen på hemsidan har även länkats samman med 

företagets Facebooksida, där kunden kan gilla och kommentera resebloggen. Sweeney 
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(2008) beskriver att fördelen med en blogg är att den enkel att uppdatera, vilket gör den 

mer intressant. Dock poängterar författaren att kunder inte följer bloggar i syfte med att 

leta efter produkter och tjänster, utan läser den ur nöjessyfte.  

Gunnarsson, Zettergren, Pontander, Myrberg och Rudqvist anser att Facebook är ett 

viktigt digitalt kommunikationsmedium att använda sig av. Detta beror på att man kan 

nå ut mängder av olika målgrupper till en lägre kostnad. Dock är det största problemet 

underhåll och uppdatering av Facebooksidan. Gunnarsson anser att den största 

kostnaden för att bedriva en Facebooksida är de personalkostnaderna som uppkommer 

med att ha en anställd som uppdaterar och underhåller Facebooksidan. Dock påpekar 

Sjöberg (2009) och Chaffey m.fl. (2009) att det är viktigt att företag finns tillgängliga 

på Facebook eftersom det är det största sociala mediet på marknaden. Många av dagens 

kunder vill kommunicera via sociala medier, vilket motiverar att företag ska vara 

tillgängliga på dessa medier. Gunnarsson påpekar att sociala medier har möjlighet att 

leverera nyheter snabbare än vad många andra medier gör. Han nämner vulkanutbrottet 

på Island som ett exempel, då informationen kom ut snabbare på Facebook än vad den 

kom ut på flygbolagens hemsidor. Gunnarsson informerar att Lingmerths har haft en 

Facebooksida som de lagt ned men som de i nuläget funderar på att ta upp igen. Dock 

vill han vara säker på att sociala medier genererar försäljning, eftersom det krävs tid och 

personal kostnader för att det ska bli framgångsrikt. Hägervik Ohlsson nämner även att 

JK Safaris inte bedriver marknadsföring på sociala medier. Hon förklarar att detta beror 

på att deras kundgrupp inte vill boka via Internet, utan de föredrar att boka face-to-face.  

Gällande Twitter, är Zettergren, Pontander, Myrberg och Gunnarsson överens om att 

Twitter inte är särskilt populärt ännu på den svenska marknaden. Därför anser de inte att 

det är någonting som de vill satsa på i dagsläget. Detta har en närhet till Tjostheim och 

Fesenmaier (2010) som även påpekar att Twitter inte har fått lika mycket popularitet 

som Facebook. Gunnarsson påpekar även att Twitter kräver stora personella resurser 

som kostar, även om kostnaden för sociala medier i sig inte är stor. 

Rudqvist argumenterar att ingen människa i samhället har greppat hur stort Internet är 

och vilka möjligheter som finns där. Många tror att sociala medier enbart är en 

marknadsföringskanal och att det räcker med att finnas tillgänglig via en Facebook. 

Därför poängterar Rudqvist att företag bör jobba mer med relationsmarknadsföring via 
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sociala medier, vilket hon anser kommer att spela en alltmer viktigare roll i framtiden. 

Detta har en närhet till Sweeney (2008) diskussion kring CGM via sociala medier och 

bloggar. Via dessa medier kan företag ta till vara på kundernas rekommendationer och 

behov, vilket har nämnts tidigare i 5.1 Resebranschens anpassning till den digitala 

utvecklingen. Genom CGM kan reseaktörer bygga starkare relationer till sina kunder. 

Detta framhäver även Chaffey m.fl. (2009) och diskuterar att relationsbyggande via 

sociala medier kan skapas genom tvåsidiga dialoger med kunden samt ett mer 

vänskapligt bemötande. Pontander påpekar att kundernas kommentarer och åsikter är 

värdefulla eftersom det kan vara svårt för reseaktörer att vara ständigt uppdaterade inom 

alla områden. Genom att medverka via sociala medier eller ett forum, kan företag på ett 

effektivt sätt ta vara på kundernas råd om vad som kan förbättras. Detta resulterar i 

slutändan att företaget blir mer framgångrikt.  

Rudqvist anser att för många av dagens reseaktörer tar efter andra reseaktörers 

marknadsstrategier, utan eftertanke på att vara mer kreativ samt innovativ. Hon 

argumenterar därför att många reseaktörer har gått miste om mobilens potentiella 

utveckling, eftersom inte många reseaktörer satsar på detta idag. Enligt Charlesworth 

m.fl. (2009) vill fler människor koppla upp sig via sina mobiltelefoner eftersom det 

mobila formatet är enkelt att ta med överallt. Rudqvist argumenterar vidare att 

reseaktörer inte har insett vikten av mobilteknik vilket hon exemplifierar genom att 

betona ”5 miljarder människor på jorden har mobil, 2,5 miljarder har TV medan 1,5 

miljarder har tandborste.” Dessa siffror visar ganska tydligt att det går att sälja vad som 

helst på marknaden, bara företagen skapar ett behov för produkten och säljer denna. 

Rudqvist råder reseaktörerna att sluta se den digitala marknadsföringen såsom Facebook 

uppdateringar och Twitter meddelanden som ”någonting gulligt.” Hon rekommenderar 

att reseaktörerna ska vara mer djärva i den digitala marknadsföringen och ha i åtanke att 

det faktiskt kan generera mer intäkter via de digitala medierna. Det är först då som rese-

aktörerna verkligen har lyckats med den digitala marknadsföringen. 

4.4 Framtiden för den digitala utvecklingen 
Pontander förutser att framtiden kommer att skapa enklare bokningsmöjligheter samt 

underlätta inspirationskapande på hemsidorna, tack vare mer mobilanvändning. Hon 

tror också att fler reseaktörer kommer att formatera om deras webbformat anpassat till 

smartphones. Gunnarsson, Myrberg samt Pontander betonar även sociala mediers 
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utveckling och att detta kommer att öka alltmer i framtiden. Pontander påpekar att det är 

viktigt att reseaktörerna hänger med i den digitala utvecklingen eftersom den förändras 

snabbt. Hon resonerar att ”Facebook applikationer kanske är ur tiden nästa år”. 

Pontander samt Rudqvist lyfter fram att det är viktigt att reseaktörerna är ständigt 

uppdaterade om vad som sker på marknaden i samband med digital marknadsföring. 

Reece (2010) lyfter även fram sociala mediers betydelse och beskriver att Facebook är 

ett snabbt växande socialt nätverk som förutspås att expandera mer i framtiden. 

Solomon m.fl. (2010) tillägger att dagens kunder vill kunna utföra fler ärenden samt 

kommunicera via Internet. 

Hägervik Ohlsson, Zettergren, Myrberg, Rudqvist och Gunnarsson tror att verksamheter 

kommer läggas ut mer på Internet än idag samt att applikationer av olika slag kommer 

att bli vanligare. Det kan även ses som närhet till Sweeney (2008) som förklarar att den 

mobila marknadsföringen kommer att öka, eftersom att dagens företag såväl som 

kunder kan uppdatera sin blogg och dylikt via mobilen när de vill. Myrberg och 

Zettergren anser även att mobilen kommer att bli alltmer central i framtiden. Zettergren 

planerar att introducera applikationer till smartphones samt använda sig mer av teknik i 

framtiden. Pontander betonar även den mobila utvecklingen och tror att den traditionella 

marknadsföringen kommer att minska alltmer. Hon förutser att den digitala marknads- 

föringen kommer att ligga på 80 procent medan den traditionella kommer att satsas 20 

procent på. Detta beror främst på att Internet är ett billigare medium än traditionellt, 

speciellt sociala medier som praktiskt taget är helt gratis. Detta har en närhet till Ekberg 

(2005) som även resonerar Internet är ett kostnadsreducerat samt ett brett 

kommunikationsmedium, i jämförelse med traditionella medier. 

Rudqvist diskuterar att så kallad ”social-shopping” kommer att bli ett fenomen som kan 

öka i framtiden. Med social-shopping menar hon till exempel när en kund bokar en resa, 

ska kunden kunna via Facebook se om dennes vänner har bokat en likadan resa under 

samma tidsperiod. Genom detta kan kunden tajma in en resa när vänner reser till samma 

destination. Myrberg diskuterar även detta, då hon framtonar att den mobila 

utvecklingen kommer skapa en helt ny värld för resetips till kunderna. Genom lokal 

marknadsföring via mobilen kan kunden ta vara på resetips på plats vid resemålet. Dock 

lyfter Myrberg fram att det är dyrt med mobilsurf utomlands men förutspår att billiga 

varianter kommer att utvecklas i framtiden. En sådan sak som att en del av dagens hotell 
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erbjuder gratis Wifi påvisar att uppkopplingen kommer finnas närvarande överallt. 

Detta kan ses som närhet till Fesenmaier och Tjostheim (2008) samt Sweeneys (2008) 

diskussion om att använda mobilen mer i resesammanhang. Till exempel kan kunden ta 

del av kartor via GPS i mobilen. Information blir mer lättillgänglig via mobilen oavsett 

vart kunden är. Alltså kan den mobila tekniken underlätta de funktionella bitarna för 

resenären genom att fungera som ett multiverktyg under resans gång vid behov.  

Zettergren poängterar risken med Internet och teknikens utveckling. Han resonerar att 

”där det finns pengar finns det tjuvar” och förklarar att risken med hackers som kan 

knäcka betalningssystem, kommer att vara allt vanligare i framtiden. Detta kan således 

leda till att kunder börjar tappa förtroende för Internet.  Detta har en närhet till Zeithaml 

m.fl. (2006) som lyfter fram att förtroende är viktigt att satsa på mellan företag och 

kund, särskilt när det kommer till betalning via Internet. Resor är en dyr tjänst som 

kunder köper, därför vill kunden känna en trygghet i att pengarna kommer fram och att 

kunden inte utsätts för bedrägeri. Även Frankel (2007) resonerar kring detta och lyfter 

fram att i takt med att bedrägerierna på Internet ökar, desto säkrare blir 

betalningssystemen. 

Zettergren, Hägervik Ohlsson, Gunnarsson, Rudqvist, Pontander samt Myrberg 

argumenterar att face-to-face kontakten i butik kommer att minska i framtiden. 

Interaktionen mellan företag och kund kommer därav präglas mer av virtuell interaktion 

via e-mail och chatt. Hägervik Ohlsson resonerar att det är ett skifte i vårt samhälle 

sedan 30 år tillbaka, då hon lyfter fram att ”det kunde ta en hel dag för folk att köpa 

tulpaner”. Samhället har blivit alltmer tidsbegränsat och högteknologiskt, vilket 

förminskar den personliga kontakten enligt henne. Rudqvist påpekar att de fysiska 

butikerna håller på att försvinna och kommer att ersättas mer med virtuella service -

landskap i framtiden. Pontander delar samma tankebanor, då hon förutspår att den 

framtida kontakten mellan kund och företag kommer att bli mer ”personlig kontakt på 

Internet”. Dock är det en förutsättning att det verkligen blir en personlig kontakt via 

exempelvis chattfunktioner. Om inte, tror hon att det kommer finnas en viss mån av 

face-to-face kontakt kvar för de kunder som önskar det. Gunnarsson och Myrberg 

förutspår att det alltid kommer finnas en grupp människor som kommer föredra en face-

to-face kontakt framför en virtuell interaktion. Myrberg poängterar att en del resebyråer 

kommer att finnas kvar med deras fysiska servicelandskap för att kunna synas på plats, 
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dock bara på få platser där reseaktörerna har mest kunder. Detta har även en närhet till 

Möschl och Zehrer (2008) som nämnde tidigare att en ökad konkurrens gör att 

traditionella resebyråer kommer att försvinna mer. Gunnarsson analyserar vidare att det 

är ”den fysiska kostnaden” som kommer att överväga om kunden vill interagera face-

to-face eller virtuellt. Med den fysiska kostnaden påpekar han att kunden tar sig tid att 

boka resan; kollar reseutbud och priser via ett flertal reseaktörers virtuella service -

landskap. Om kunden är stressad, kommer de anse att ”tid är pengar” och därav vilja 

ha en resa bokad direkt via en resebyrå.  

Dock påpekar Zettergren att han hade önskat att ha fler face-to-face bemötanden med 

sina kunder innan de köper paketresor hos företaget. Zettergren önskar fler sådana 

bemötanden eftersom äventyrsresor är fysiskt krävande resor som inte passar alla sorters 

människor. Genom ett personligt möte kan Zettergren enklare ge råd till den potentiella 

kunden, om denne bör åka på en sådan resa utifrån individens fysik och hälsa. Detta är 

även en närhet till Gummessons (2008) argument om att face-to-face kontakten inte kan 

ersättas utav teknik, utan att tekniken är endast ett komplement för personalen.  

Myrberg, Rudqvist samt Pontander anser att reseaktörer i framtiden ska satsa på chatt – 

funktioner. Detta kommer att bli en ny form av personlig kontakt mellan kunden och 

företaget. De resonerar vidare att en virtuell kontakt kan bli personlig om kunden får 

välja vem i personalen de vill chatta med. Pontander kallar dessa för ”staff profiles” där 

kunden ska kunna välja vem från personalen denne vill chatta med utifrån personalens 

expertkunskap. Pontander illustrerar denna känsla som ”att kunden ska kunna chatta 

med Henke på Kilroy som är specialist på jorden-runt-resor”. Detta kan samfogas med 

Recce (2010) diskussion kring interaktiva chattrum som har nämnts tidigare i 5.2 

virtuella servicelandskap samt i 4.2.5 Interaktion i den teoretiska referensramen. Detta 

har även en närhet till Frankel (2007) som poängterar att det virtuella servicelandskapet 

ska designas efter vad kunden vill inkludera på hemsidan, därmed även kommunikation. 

Rudqvist förutspår att kommunikation via sociala medier kommer öka, vilket även 

Chaffey m.fl. (2009) påpekar. Rudqvist analyserar vidare att webbsidor förmodligen 

kommer att tappa kunder samt besökare. Istället kommer hemsidorna ersättas med 

sociala medier samt med olika applikationer, där försäljningen kommer att ske. Även 

Pontander är inne i samma tankebanor och förutspår det kommer bli lättare att boka 
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resor via Facebook. Idag sprids information via många led; Facebook, Twitter samt 

hemsidor med flera. Därför skulle det underlätta både för kunden och för företaget om 

all information samt försäljning skedde via en och samma kanal.  

Hägervik Ohlsson förutspår att marknaden kommer bli alltmer mättad, inte minst bland 

de äldre generationerna, vilket kommer resultera i att de vill koppla ned sig mer. Där- 

emot anser hon att yngre generationer, speciellt 90-talister kommer att fortsätta att 

koppla upp sig. Detta beror på att de är födda i denna högtekniska tidsepok. Därför kan 

de även utvecklas med den digitala utvecklingen och lättare ta till sig den mer 

avancerade tekniken i framtiden. Rudqvist anser att vi kommer att gå in i en så kallad 

on-demand generation, vilket kommer karaktäriseras av kunder som är vana att få vad 

de vill, när de vill. Hon ger ett exempel på detta och förklarar att det finns en matbutik i 

Stockholm som levererar mat enbart på natten till kunder. Hon resonerar vidare att 

kunder i framtiden kommer att kunna begära vad som helst, när som helst och ska 

kunna få detta när de ber om det. Detta har en närhet till Tillväxtverkets (2009) 

konstaterande om att dagens konsumenter har mer konsumentmakt tack vare ständig 

tillgänglig internetuppkoppling. 

Rudqvist förutser att framtiden kommer innebära mer monopoliserande på marknaden, 

då nya reseaktörer kommer till marknaden och konkurrerar ut de som inte har anpassat 

sig till den nya tekniska utvecklingen. Detta har en närhet Fyall och Garrod (2005) som 

påpekar att dagens reseaktörer har svårare att generera ekonomisk vinst tack vare den 

ökade konkurrensen. Rudqvist diskuterar vidare att reseaktörer borde inspireras av 

starka kvalitetsvarumärken i andra branscher såsom Apple när det kommer till 

varumärkesbyggande och försäljningsteknik. Rudqvist anser att framtidens 

marknadsföring bör utgå mer från vad kunden vill ha. Just nu har resebranschen fastnat 

med att konkurrera med låga priser, därav inte insett potentialen med digital teknik. 

Detta håller även Erwast med om och påpekar att UCPA inte kan sänka sina priser på 

resepakten. Detta skulle resultera i att företaget ”får ett dåligt rykte för att det skulle 

minska tjänstens kvalitet”. Rudqvist tillägger i denna diskussion att kunder gärna 

betalar lite mer för någonting exklusivt som verkligen präglas av god kvalité. Inom 

resebranschen skulle flygbolag kunna erbjuda gratis WiFi på långflyg eller låna ut 

surfplattor till resenärerna.  
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5. Slutdiskussion 

I detta slutkapitel kommer vi presentera besvarandet på forskningsfrågorna samt syftet 

som har präglat denna uppsats. Denna slutdiskussion kommer därmed inkludera en 

personlig reflektion och tankar kring uppsatsens tema. I slutet av detta kapitel kommer 

rekommendationer till reseaktörer samt råd till vidare forskning att presenteras. 

5.1 Besvarande av uppsatsens forskningsfrågor och syfte 

5.1.1 Forskningsfrågor 

Att den digitala tekniken har påverkat samhället och är en stor del av människors samt 

företagens vardag, var vi medvetna om innan vi började skriva denna uppsats. Därför 

var vi intresserade att undersöka djupare hur resebranschen påverkades av den digital -

tekniska trenden. Vi tyckte att detta var speciellt intressant eftersom resebranschen både 

har ökat i efterfrågan samt utbud de senaste åren.  De forskningsfrågor som vi antog i 

denna uppsats var därmed följande: 

 Vad är det som påverkar reseaktörernas anpassningsgrad till den digitala 

utvecklingen? 

 Ur vilka syften bygger reseaktörerna upp sina virtuella servicelandskap? 

 Hur stor vikt lägger reseaktörerna på digital marknadsföring? 

 Vad kan reseaktörer göra för att anpassa sig mer till den digitala utvecklingen i 

framtiden? 

I nedanstående avsnitt har vi strukturerat varje forskningsfråga var för sig som vi ämnar 

besvara. Vi har valt för enkelhetens skull att först presentera ett kortfattat svar på varje 

forskningsfråga, för att förtydliga vårt resonemang. Vid diskussionen kring forsknings -

frågor 1 samt 4, kommer vi även presentera modeller för att illustrera våra slutsatser. 

Efter forskningsfrågorna, kommer syftet att besvaras och diskuteras. 

5.1.2 Forskningsfråga 1  

 Vad är det som påverkar reseaktörernas anpassningsgrad till den digitala 

utvecklingen? 

Kort och koncist svar: Reseaktörer anpassar sig till den digitala utvecklingen utifrån 

aktörernas storlek, därav hur mycket resurser, kompetens och kapacitet de har. 

Ett mönster som vi ser utifrån vårt empiriska material samt vår teoretiska referensram, 

är att den digitala utvecklingen är viktig att anpassa sig till, såväl nu som i framtiden för 
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reseaktörer. Detta grundar sig i att IT, teknik och Internet är en stor del av människans 

vardag, inte bara när det kommer till rutiner utan även för kommunikation. Detta 

påverkar alla människor, alla sorters branscher och hela samhället. Till exempel 

använder vi människor Internet för att underlätta vår vardag genom att betala räkningar, 

shoppa, boka resor och kommunicera med vänner samt andra konsumenter.  

Vi håller med teoretiker som lyfter fram den digitala tekniken som ett paradigmskifte, 

tack vare informationstekniken har människor fått tillgång till alltmer gedigen kunskap. 

Detta har omvandlat maktskiftet på marknaden, från producent till konsument. Eftersom 

kunden har mer kunskap samt erfarenheter om resebranschen idag än tidigare, anser vi 

att det är en motiverad anledning till varför reseaktörer bör anpassa sig mer till den 

digitala utvecklingen. Det är därmed viktigt att reseaktörer utgår från vilka behov 

kunden har och skräddarsyr sitt utbud samt service utifrån vad kunderna vill ha. Detta 

tycker vi inte att alla reseaktörer gör i dagsläget, på grund av att många mindre aktörer 

inte satsar fullt ut på att applicera mer digital teknik samt marknadsföring. De flesta av 

de mindre reseaktörerna satsar mer på den personliga kontakten face-to-face och har till 

exempel inte råd med att ha ett bokningssystem på hemsidan. Även personella resurser 

är mindre, vilket således resulterar i att de inte har samma möjligheter att satsa på 

sociala medier och CGM. Dock finns det små reseaktörer som till exempel UCPA som 

enbart finns på Internet och klarar sig bra med god word-of-mouth. Det finns även 

mindre reseaktörer som AdventureLovers som satsar personella resurser på bloggar och 

sociala medier, eftersom Zettergren är intresserad och insatt inom digital teknik. Vi kan 

därmed konstatera att även intresse och engagemang inom teknik, spelar in hur en rese -

aktör anpassar sig till utvecklingen.  

Utifrån vår empiri ser vi därför ett tydligt mönster mellan reseaktörers storlek i samband 

med hur de anpassar sig till den digitala utvecklingen. Detta har vi sammanställt i tabell 

2 (se nedan), där vi har jämfört små samt större reseaktörers förutsättningar. Dock vill 

vi framhäva att denna tabell grundar sig i det empiriska samt teoretiska materialet vi har 

fått fram, vilket inte är till för att generalisera hela resebranschen. Eftersom vi har 

intervjuat endast en större reseaktör (Kilroy) som dessutom främst satsar på en yngre 

målgrupp, är vi medvetna att denna jämförande tabell inte är placerbar på hela 

resebranschen generellt. Dock anser vi att större reseaktörer oavsett vilken målgrupp de 

har, satsar mer på den digitala utvecklingen såsom applikationer på smartphones, 
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sociala medier samt bygger upp en interaktiv hemsida. De större aktörerna har mer 

ekonomiska och personella resurser att använda än de flesta små reseaktörer. Ju större 

resurser, desto mer satsning på digital teknik och marknadsföring eftersom detta präglar 

dagens samhälle alltmer och är en trendfaktor. En annan aspekt att lyfta fram i samband 

med internetanpassning är till vilken generation reseaktörerna vill nå ut till. Zettergren, 

Pontander, Erwast och Rudqvist poängterade i den teoretiska och empiriska analysen att 

den yngre generationen använder sig av mer digital teknik än den äldre. Detta ställer 

därför krav på reseaktörer såsom Kilroy som vänder sig mot en yngre målgrupp, att 

anpassa sig till de yngre kundernas behov om att finnas tillgängliga på Internet.  

Vi anser dock att de små aktörerna vill anpassa sig mer till den digitala utvecklingen i 

framtiden och inser att det är viktigt. Dessvärre har de inte resurser, kompetens eller 

kapacitet att tillämpa det i nuläget.   

Tabell 2: Jämförande tabell mellan små och stora reseaktörer. Källa: Egen 

Små reseaktörer  Stora reseaktörer 

Mindre resurser. Mer resurser.  

Har mindre möjlighet att anställa 

kompentent IT personal eftersom de 

oftast präglas av små organisationer. 

Har anställt kompetent personal och 

har råd till det, eftersom de består av en 

större organisation. 

Vissa reseaktörer har inte kapaciteten 

att möta en ökad kundgrupp. 

Har större kapacitet samt större 

kundgrupp. 

Vissa reseaktörer har en äldre 

målgrupp och säljer dyra resor som 

inte riktar sig till alla kunder.  

Riktar sig även till en yngre målgrupp 

som använder sig mycket av Internet 

samt smartphones.  
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5.1.3 Forskningsfråga 2  

 Ur vilka syften bygger reseaktörerna upp sina virtuella servicelandskap? 

Kort och koncist svar: Virtuella servicelandskap byggs främst upp ur information -, 

inspirations- och förtroendesyften. Större reseaktörer bygger även upp dessa i 

försäljnings- samt interaktionssyften. 

Utifrån vår empiriska studie konstaterar vi att alla intervjupersoner tycker att hemsidan 

är viktig att applicera som kommunikationskanal gentemot kunderna. Vi anser att det 

virtuella servicelandskapet oftast är det första intrycket kunden får med en reseaktör. 

Speciellt i sådan bransch som resor, kollar kunden upp information via hemsidan först 

innan de kontaktar den specifika reseaktören. Därför betonar vi att reseaktörers hemsida 

verkar främst som en informations – och inspirationsfunktion. Det är där kunden kan få 

en ytterligare bild om reseaktören och en chans att interagera med deras varumärke. När 

det kommer till interaktion med kunden, anser vi att reseaktörer satsar olika på hur detta 

ska ske. Vissa mindre reseaktörer som JK Safaris och Lingmerths satsar mer på face-to-

face kontakten för att få in kunderna i butiken, istället för att tillämpa en virtuell 

kontakt. Andra reseaktörer stora som små, satsar på att interagera kunden via bloggar 

och sammanfoga hemsidan via länkar till deras Facebooksida. Större reseaktörer som 

Kilroy satsar mer på den interaktiva funktionen på hemsidan och applicerar även chatt 

möjligheter för kunden. Vi anser att större reseaktörer börjar sträva alltmer efter att 

skapa en personlig virtuell interaktion med kunden.  

Ett annat mönster som vi kan se i vår empiriska studie är att färre kunder väljer att kliva 

in i det fysiska servicelandskapet, vilket har resulterat i att flera resebutiker har stängt. 

Därför blir det virtuella servicelandskapet viktigare för reseaktörer, stora som små, 

massproducenter som nischade aktörer. Dock är en hemsida tidsödande som kräver 

mycket personella såsom ekonomiska resurser för att den ska bli framgångsrik. Utifrån 

vår empiriska studie, ser vi även här att de små reseaktörerna har mindre ekonomiska 

och personella resurser att tillämpa på det virtuella servicelandskapet i jämförelse med 

de större.  Stora reseaktörer tillämpar bokningsfunktioner på hemsidan medan mindre 

reseaktörer oftast inte har de ekonomiska resurserna. Pontander lyfter fram i den 

teoretiska och empiriska analysen att det är viktigt att en hemsida är säljdrivande, vilket 

vi håller med om. Med tanke på att on-demand generationen börjar växa fram, anser vi 

att det är viktigt att reseaktörer tillämpar en bokningsfunktion för att inte gå miste om 
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kunder. Dessa nya on-demand kunder vill kunna ha frihet att boka en resa när som helst 

på dygnet. Eftersom mobiler och smartphones ökar markant i popularitet, utvidgar detta 

även tillgängligheten för surf enligt oss. Det är smidigare att surfa via mobilen eftersom 

den lättare kan tas med överallt än vad en dator kan. Därför anser vi även som Rudqvist 

lyfter fram i den teoretiska och empiriska analysen, att reseaktörer bör sälja sina 

turismprodukter i alla sorters kanaler såsom via applikationer på smartphones. 

Myrberg kommenterade i den teoretiska och empiriska analysen att en reseaktör kan ses 

som oseriös om de inte tillämpar en bokningsfunktion på deras hemsida. Dock anser vi 

att detta beror på vilken sorts reseaktör det är samt vilken sorts turismprodukt de säljer. 

Om en välkänd charterarrangör inte har en bokningsfunktion, skulle det te sig som 

oseriöst enligt oss. Detta beror på att deras turismprodukter är enkla av sin karaktär och 

kan lätt beställas av den alltmer självständige turisten. Däremot för en mindre rese -

arrangör som säljer komplexa turismprodukter som JK Safaris, anser vi att det är mindre 

viktigt att tillämpa en bokningsfunktion. Många av deras kunder önskar en face-to-face 

kontakt istället för enbart virtuell.  Dock som vi lyfte fram i ovanstående stycke, 

kommer det bli svårare att bemöta den kommande on-demand generationens behov om 

tillgänglighet utan ett bokningssystem.  

En annan aspekt som vi har kommit underfund med utifrån empirin, är att konkurrensen 

och Internet har underlättat att fler reseaktörer har tillkommit på marknaden. Därför 

måste reseaktörer ge ett professionellt intryck på hemsidan, vilket syftar både till 

hemsidans funktion samt till den grafiska designen. Enligt oss är förtroendeskapande 

därmed viktigare i virtuella servicelandskap än i fysiska, eftersom kunden inte har 

möjlighet att träffa personalen face-to-face. Med detta i bakgrund, drar vi en slutsats att 

virtuella servicelandskap även byggs upp ur ett förtroendesyfte, det vill säga ett löfte till 

kunden att hemsidan är seriös samt professionell. Vikten av att bygga upp ett förtroende 

och säkerhet för kunderna på det virtuella servicelandskapet, har Zettergren och 

Pontander lyft fram i den teoretiska och empiriska analysen. Vi anser därmed att seriösa 

reseaktörer satsar på att ge ett professionellt intryck till kunden genom detaljrik 

information om deras verksamhet samt tillämpar lättnavigerade kontaktuppgifter på 

hemsidan.  
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5.1.4 Forskningsfråga 3 

 Hur stor vikt lägger reseaktörerna på digital marknadsföring? 

Kort och koncist svar: Alla våra intervjuade reseaktörer inser att digital 

marknadsföring kommer bli viktigare i framtiden, framförallt sociala medier. Dock drar 

inte alla nytta av den digitala marknadsföringen i dagsläget.  

Den största förändringen som vi ser utifrån den empiriska studien är att fler reseaktörer 

använder eller planerar att använda sociala medier inom en snar framtid. Många av våra 

intervjupersoner anser att sociala medier är en stor del av samhällets kommunikation, 

vilket vi även vill betona. Därför är det viktigt för reseaktörer att finnas tillgängliga på 

sociala medier, vilket många reseaktörer har insett. Dock anser vi inte att alla ser sociala 

medier som en marknadsföringskanal, vilket vi tycker att de borde arbeta mer med. 

Sociala medier som Facebook underlättar marknadsföringen eftersom det går lättare och 

snabbare att uppdatera marknadsföringen via dessa medier än via traditionella. Vissa 

reseaktörer påpekade emellertid att det krävs mycket tid och arbete att hålla Facebook -

sidan uppdaterad, för att locka kunder. Dock vill vi anmärka att det är viktigt att satsa 

dessa personella resurser på sociala medier, eftersom CGM har blivit ett sådant slående 

koncept. Kunder vill kommunicera med varandra via sociala medier samt engagera sig 

på hemsidor som tripadvisor.com. Vi ser ett mönster på dagens marknad att kunder 

gärna tar till vara på andra konsumenters råd istället från reseaktörerna. Därför är det 

väsenligt att reseaktörer lägger mer energi på sociala medier och kommunicerar ut deras 

budskap till kunderna, för att generera positiv word-of-mouth.  

Andra sociala medier som lyfts fram i den teoretiska och empiriska studien, är Twitter 

och bloggar. Många reseaktörer påpekade att Twitter inte har blivit stort i Sverige än, 

därför används det inte lika mycket som Facebook. Vi anser att det endast är ett fåtal 

aktörer som har ett konto hos Twitter och använder det kontinuerligt. Därför råder vi att 

reseaktörer att avvakta lite med att satsa på Twitter tills det har fått mer genomslag på 

marknaden. Däremot anser vi att bloggar är ett framgångsrikt medium som många 

reseaktörer använder sig av. Bloggarna är en bra marknadsföringskanal eftersom det ger 

kunderna både inspiration och en interaktion med reseaktören. 

Utifrån den teoretiska och empiriska analysen, kan vi även konstatera att digitala 

marknadsföringsmetoder som sökordsoptimering används av få reseaktörer. Detta 

grundar sig enligt oss att detta medium är relativt dyrt samt att reseaktörer måste lägga 
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ner tid på det för att det ska kunna bli lönsamt. Därför tror vi att endast större 

reseaktörer tjänar på att använda sig av sökordsoptimering. Däremot är e-mailutskick en 

populärare metod hos reseaktörerna, då många reseaktörer skickar ut nyhetsbrev och 

erbjudanden till kunders privata e-mailadress. Dock anser vi att detta kan vara en 

tveksam marknadsföringsmetod, eftersom utifrån våra egna erfarenheter har kunden inte 

alltid tid att öppna e-mailutskick. Detta gäller även från företag som kunder har en bra 

relation till. Eftersom man som kund får många e-mailutskick från företag, resulterar 

detta i att det blir ganska tidskrävande för kunden att läsa igenom alla utskick. E-

mailutskick är endast framgångsrikt om företag har ett riktigt bra erbjudande som lockar 

kunden redan i rubriken att öppna e-mailet. Därför betonar vi som även Zettergren 

påpekade tidigare, att rubricering är viktigt i digital marknadsföring. 

En slutsats som vi ser utifrån den empiriska studien är att många reseaktörer inser att 

digital marknadsföring kommer bli viktigare i framtiden, speciellt sociala medier. Dock 

vi vill lyfta fram även i denna forskningsfråga att inte alla små reseaktörer har de 

ekonomiska och personella resurserna som krävs att applicera, speciellt när det kommer 

till sökordsoptimering. Vi anser emellertid att användningen av digital marknadsföring 

håller på att öka, eftersom många reseaktörer använder sig av de billigare medierna som 

sociala medier, bloggar och e-mailutskick. Det som är positivt med dessa 

kommunikationskanaler är att reseaktörer kan marknadsföra sig effektivare till en 

bredare grupp av kunder.  

5.1.5 Forskningsfråga 4 

 Vad kan reseaktörer göra för att anpassa sig mer till den digitala 

utvecklingen i framtiden? 

Kort och koncist svar: Reseaktörer av alla slag bör satsa mer helhjärtat på sociala 

medier samt CGM, mobil teknik, personlig virtuell kontakt samt visualisering av 

turismprodukter. 

Utifrån vår teoretiska och empiriska analys, konstaterar vi att framtiden kommer att 

innehålla mer personlig service via Internet och det virtuella servicelandskapet. Vi tror 

även som Rudqvist förutspådde i den teoretiska och empiriska analysen, att framtiden 

kommer innehålla mer relationsmarknadsföring via Internet. Face-to-face kontakten 

håller redan på att förminskas markant, vilket kommer resultera i att fler kunder önskar 

att ha en personlig kontakt virtuellt. Enligt oss är det inte hållbart att internetbaserade 
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reseaktörer tillämpar endast ett transaktionsperspektiv i sin kundkommunikation. Därför 

rekommenderar vi reseaktörer att ändrar sin försäljningstaktik till ett mer 

relationsperspektiv i framtiden. Många reseaktörer positionerar sig idag genom att sälja 

sådana billiga resor som möjligt på internetmarknaden. Därför ser vi potential för 

nischade och kvalitetsinriktade reseaktörer att ta mer plats på internetmarknaden genom 

relationsbyggande, eftersom det är få reseaktörer som tillämpar denna service på nätet. 

Vi tror också att kvalitetsresor till lite högre priser kommer att få ett uppsving i 

framtiden med tanke på den nya turisten är mer individuell i sin karaktär och vill resa 

för självförverkligande motiv. 

Eftersom vi förutspår att den personliga virtuella kontakten kommer att öka i framtiden, 

anser vi att reseaktörer bör tillämpa chattfunktioner i det virtuella servicelandskapet. 

Dagens kunder är mer uppkopplade och har inte tid för face-to-face kontakt, vilket 

kommer öka behovet av personlig virtuell kontakt. Pontander nämnde i den teoretiska 

och empiriska analysen, att personalens personlighet och kompetens bör vara mer fram -

trädande på hemsidan. Genom att kunderna får välja vem i personalen de vill chatta 

med, personifieras service, vilket vi anser kommer bli viktigare i framtiden. 

Ett mönster som vi även ser utifrån vår teoretiska och empiriska analys, är att 

marknadsföringen har digitaliseras alltmer, vilket vi tror kommer att öka mer i fram -

tiden. Mycket av detta beror på att digital marknadsföring är billigare än traditionell 

marknadsföring. Rudqvist påpekade i den teoretiska och empiriska analysen, att den 

traditionella marknadsföringen kommer att försvinna helt i framtiden. Dock håller vi 

inte helt med om detta eftersom det alltid kommer finnas ärenden som kunden inte kan 

eller inte vill sköta via Internet. Detta motiverar att den traditionella marknadsföringen 

kommer finnas kvar till viss mån. Speciellt vid bokning av komplexa resor, kommer 

kunden kräva en personlig kontakt vilket inte alltid kan realiseras med en chattfunktion 

för alla kunder. Därför anser vi att det viktigt att reseaktörer ändå finns tillgängliga för 

sina kunder via traditionella funktioner, för de kunder som önskar att prata med 

personalen face-to-face. 

Vi tror även att CGM kommer bli ännu mer framträdande på marknaden eftersom fler 

av dagens kunder engagerar sig i sociala medier och rekommendationssajter som 

tripadvisor.com. Idag lyssnar kunder mer på råd som kommer från familj, vänner och 
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andra konsumenter, vilket vi lyfte fram 5.14 Forskningsfråga 3. Detta tror vi kommer 

avspegla framtiden ännu mer, vilket motiverar att reseaktörer bör ta vara på kundernas 

tips via dessa kommunikationsmedier. Vi tror även att sociala medier kommer få en 

ökad betydande roll på marknaden. Därför råder vi reseaktörer att tillämpa mer för -

säljning och marknadsföring via dessa medier.  

Vi tror även att internetanvändningen kommer att öka i framtiden, eftersom att ny 

teknik såsom smartphones, applikationer och surfplattor gör det möjligt för människor 

att ständigt vara uppkopplade. Detta kommer att passa on-demand generationens behov 

om att få vad dem vill, när dem vill. Fortsättningsvis, anser vi att utvecklingen kring 

applikationer och webbformat anpassat till smartphones samt surfplattor har blivit allt 

vanligare idag och kommer att öka i framtiden. Genom denna teknik tror vi att de 

virtuella servicelandskapen kommer att bli viktigare. Vi anser att hemsidor är perfekta 

tillvägagångssätt för reseaktörer att visualisera sina turismprodukter genom bilder och 

filmer. Därför rekommenderar vi reseaktörer att använda sig ännu mer av detta, speciellt 

av filmer eftersom det är ett framgångsrikt sätt för att inspirera kunden. Genom filmer, 

kan kunder känna sig att de redan är på plats på resan och få en bild om vad de vill göra 

på det fysiska servicelandskapet.  

Slutligen, förutspår vi att framtiden kommer att präglas av följande fenomen; on-

demand generationen, digitalisering samt interaktion. Detta har vi illustrerat i figur 2 

(se nedan) som visar hur dessa fenomen möts i en mittpunkt och sammanvävs. Vi anser 

att dessa fenomen går ihop och kommer prägla det framtida samhället alltmer. Genom 

digitaliseringen, möjliggörs interaktion mellan kunder och företag när som helst på 

dygnet, från vilken plats som helst i realtid. Detta motsvarar därmed on-demand 

generationens preferenser. Digitalisering och virtuell kommunikation förutspår vi 

kommer spela en ännu mer framträdande roll i framtiden. Därmed argumenterar vi för 

att de reseaktörer som anpassar sig till detta, kommer att utveckla konkurrensfördelar. 
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Figur 2: Digitalisering, on-demand generation och interaktion som samspel i framtiden. Källa: Egen 

5.1.6 Syfte 

För att underlätta läsningen vill vi påminna om uppsatsens syfte, vilket lyder följande: 

Uppsatsens syfte är att vi ska utforska hur digital teknik påverkar resebranschen och 

hur dessa inblandade aktörer anpassar sig till tekniken vid utformandet av virtuella 

servicelandskap. Syftet innebär även att ta reda på hur den digitala tekniken har 

påverkat marknadsföring samt att ta fram förslag på hur aktörer kan anpassa sig mer 

till den digitala tekniken i framtiden.  

Utifrån våra behandlade forskningsfrågor konstaterar vi att den digitala tekniken har en 

omfattande påverkan på dagens samhälle, vilket även avspeglas på resebranschen. Dock 

vill vi betona vid besvarandet av vårt syfte att vi inte kan generalisera påverknings-

faktorer som alla reseaktörer i branschen präglas av. Vi kan endast utgå från det 

empiriska materialet och vad som tidigare har behandlats i våra forskningsfrågor. 

Utifrån det ser vi ett mönster i samhället, där kommunikation har förbättrats markant 

tack vare informationstekniken. Vi vill poängtera att den digitala tekniken har således 

skapat ett paradigmskifte, vilket inte bara avspeglas på resebranschen. Idag underlättas 

framgångrika samarbeten vilket har resulterat i att företag oavsett var de befinner sig i 

världen, kan skapa relationer med andra globala företag utan att träffas fysiskt. Detta 

resulterar att många företag kan utveckla sin kreativa kompetens genom att de väljer de 

samarbetspartners som passar deras förutsättningar och utveckling. Därför har teknisk 

kompetens och kunskap bland människor blivit mer befogat samt viktigt. Tack vare 

bättre samarbeten och kreativetsutvecklande, präglas marknaden av mer konkurrens 

samt skapat möjligheter för massvis med nya aktörer att träda fram.  
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När det kommer till resebranschen ser vi att reseaktörer möter mer konkurrens från 

massiva metasökssajter på Internet samt direktförsäljning från hotell och flygbolag. Vi 

vill även påpeka att den digitala tekniken har förenklat många faktorer inom 

resebranschen, till exempel e-biljetter, boknings – och informationssystem samt 

kommunikation. Dessa förutsättningar har underlättat för både reseaktörerna samt för 

kunderna själva att skräddarsy turismprodukter till paket som möter den individuella 

kundens identitet. Tack vare att kunden har kunnat tagit del av mer information och 

kunskap via Internet, har alltfler traditionella resebyråer blivit tvungna att stänga ned 

deras fysiska servicelandskap. Via de nya virtuella servicelandskapen som reseaktörer 

tillämpar alltmer, kan kunden boka turismprodukter direkt på Internet. Kunderna kan 

även interagera med reseaktörernas personal via chatt, bloggar, mail samt kontakt -

formulär. Tack vare att de yngre generationerna växer upp med dessa virtuella service -

landskap, blir det allt mindre befogat att besöka en reseaktörs fysiska butik. Internet 

möjliggör för reseaktörerna att bedriva affärsverksamhet och försäljning 24 timmar om 

dygnet, vilket kan generera mer ekonomisk vinst. Eftersom den mobila tekniken har 

skapat billigare samt lättare surfmöjligheter, tror vi att e-handeln av resor kommer öka 

ännu mer i framtiden. Gällande marknadsföringen, har reseaktörer kunnat kostnads -

reducera marknadsföringen markant genom exempelvis sociala medier och bloggar. Om 

en reseaktör satsar tid och personella resurser till dessa medier, har aktören mer 

möjlighet att nå ut till en massiv samt lojal kundgrupp. För de reseaktörer som har 

resurser, skapar sökordsmarknadsföring förutsättningar för dessa aktörer att nå ut till en 

ännu större kundskara.  

Avslutningsvis vill vi betona att den digitala tekniken är en del av dagens samhälle och 

vi får en känsla av att framtidens samhälle kommer bli ännu mer digitaliserat. Vi anser 

att den framtida människan kommer ha det allt svårare att inte kunna koppla upp sig via 

smartphones och surfplattor, eftersom den kommande on-demand generation vill få reda 

på information direkt. Vi förutser som vi även har nämnt i 5.1.5 forskningsfråga 4, att 

framtiden kommer präglas mer av relationsmarknadsföring via Internet, speciellt genom 

sociala medier. Vi förutspår att fler reseaktörer kommer betrakta sociala medier som en 

marknadsförings – samt försäljningskanal. För mer rekommendationer se 5.1.5 

forskningsfråga 4 och 5.2 Rekommendationer till reseaktörer nedanför.  
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5.2 Rekommendationer till reseaktörer  
I detta avsnitt, ämnar vi att ge rekommendationer som reseaktörer kan tänka på i 

framtiden gällande digital teknik och marknadsföring samt virtuella servicelandskap. 

Först och främst vill vi betona sociala mediers vikt. Vi anser att sociala medier kommer 

att ha en större inverkan på kunder i det framtida samhället. Vi ser ett mönster på 

marknaden, där det finns ett samband mellan sociala medier, relationsbyggande och 

kunder, vilket vi har illustrerat i figur 3. På grund av att kommunikationen genom 

sociala medier idag har blivit alltmer primärt, har dessa medier skapat ett kundnätverk 

för företag att kommunicera med sina kunder. Därför tror vi att kunderna vill 

kommunicera via sociala medier mer i framtiden. Vi råder reseaktörer att bygga ut sin 

relationsmarknadsföring mer till kunderna genom sociala medier som 

kommunikationskanal. 

 

Figur 3: Sambandet mellan social medier, relationsbyggande och kunder. Källa: Egen  

Eftersom att relationer kommer bli en viktigare faktor i framtiden, anser vi att 

relationsmarknadsföring även ska tillämpas i de virtuella servicelandskapen. Därför 

rekommenderar vi att reseaktörer av olika slag tillämpar personliga chattfunktioner som 

har nämnts tidigare i 5.1.5 forskningsfråga 4. Dock vill vi påpeka att det är även viktigt 

att applicera en multikanal för att kunna nå ut till alla sorters kunder. Med detta menar 

vi att reseaktörer bör kunna erbjuda kunden face-to-face möjligheter via telefon och 

fysiskt servicelandskap, för de som vill samt applicera en mer personlig och virtuell 

kontakt. 

När det kommer till de virtuella servicelandskapen, rekommenderar vi att reseaktörerna 

ska visualisera sina turismprodukter mer via filmer och bildspel för att ge kunden mer 

inspiration. Vi råder även att reseaktörerna ska tillämpa lättillgängliga kontaktuppgifter. 

Om en reseaktör inte har råd med en bokningsfunktion på sin hemsida menar vi att det 
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är ytterst viktigt att ge kunden andra alternativ. Med detta menar vi att reseaktören ska 

ge kunden en e-mailadress eller ett telefonnummer på hemsidan för bokning. Dock 

fodras det att företaget alltid är snabba på respons till kunden. Vi vill tillslut understryka 

vikten av att ta tillvara på de resurser man har inom företaget med eller utan en snäv 

budget. Eftersom att Internet har gjort det möjligt att vara kreativ till ett lägre pris, anser 

vi att det enbart krävs en vilja och kompetens för att lyckas på den digitala 

konkurrensmarknaden. 

Vi vill också poängtera att reseaktörer bör ta mer hänsyn till on-demand generationen. 

On-demand generationen kommer att kräva vad den vill och när den vill på deras egna 

villkor. Därför vill vi upplysa företagen om att de förbereder sig för detta genom att 

satsa på den digitala utvecklingen, speciellt till smartphones i dagsläget.  

5.3 Råd till fortsatt forskning 
Att informationstekniken har påverkat samhället finns det mycket forskning om. Dock 

är det intressant att gå in djupare i olika påverkningsfaktorer samt branschperspektiv för 

att få en djupare bild. I denna studie har vi tillämpat resebranschen som bransch -

perspektiv och diskuterat hur virtuella servicelandskap samt marknadsföring har 

påverkats av informationstekniken. Vi har enbart gjort en studie utifrån reseaktörernas 

perspektiv, därför vill vi påpeka att ett kundperspektiv även är en intressant synvinkel 

att forska kring. Eftersom vi har undersökt informationsteknikens påverkan på virtuella 

servicelandskap samt marknadsföring, har vi inte tillämpat en djupare analys inom varje 

ämne. Därför vill ge råd till fortsatt forskning att undersöka mer om varje ämne var för 

sig, för att få en djupare bild. Vi tror att speciellt sociala medier och mobil teknik är 

intressanta forskningsämnen som skulle kunna ge en intressant bild i samband med 

resebranschen. Det skulle även vara tänkvärt att föra en empirisk studie baserat på större 

reseaktörer på marknaden, sådana reseaktörer som enbart använder sig av digital 

marknadsföring och som inte har ett fysiskt servicelandskap. Ett annat förslag på 

forskning är att utföra olika observationer, där man kan undersöka hur kunder reagerar 

på olika reseaktörers virtuella servicelandskap. I en sådan studie kan man forska om 

vilka virtuella servicelandskap som tilltalar kunden mest och varför, samt vad som gör 

att personen känner förtroende för den specifika hemsidan.   
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Bilaga 1: Intervjuguider 

Allmän intervjuguide 

IT och Internet; hur ser ni på utvecklingen? 

- Hur anpassar ni er till IT utvecklingen? Till exempel via Internet, 

bokningssystem, smartphones osv. Ge gärna exempel. 

- Hur viktigt anser ni att IT och den tekniska utvecklingen är? Både för er som 

företag samt utifrån era kunder 

- Ser ni något förändringsmönster i kundbeteende och deras vanor under de 

senaste fem åren? Har detta något samband med IT? 

- Ser ni något förändringsmönster på dagens resemarknad under de senare fem 

åren? Även här, ser ni något samband med den tekniska utvecklingen och 

IT? 

- Vad tror ni kommer att hända i framtiden på resemarknaden utifrån ett 

teknikperspektiv?  

- Framtiden, har ni några planer på att tillämpa mer av IT och teknik? 

Det Virtuella servicelandskapet – hemsidor och dylikt 

- Hur tänker ni vid utformandet av er hemsida? Är det ett verktyg för kunden 

att boka resa, få information och komma kontakt med er? Vilken vikt lägger 

ni på den grafiska designen och presentationen av ert företag virtuellt? 

- Hur viktigt anser ni att hemsidan är för ert företag och för era kunder? 

- Hur underhåller ni er hemsida? Grafiskt, funktionellt osv. Hur viktigt är det?  

- Vilka planer har ni på att utveckla er hemsida?  

- Kundinteraktion; virtuellt Vs. Personlig kontakt i butik. Ge exempel på hur 

ni ser på kundinteraktioner via nätet och via en fysisk butik  

- Framtiden, vad tror ni kommer att hända härnäst gällande kontakt mellan 

kund och företag via hemsidor? Hur ser ni på den kommande utvecklingen? 
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Internetbaserad marknadsföring 

- Hur använder ni er av Internetbaserad marknadsföring? – Vilka kanaler? Till 

exempel sociala medier, bloggar, mobil marknadsföring, e-

postmarknadsföring, sökmarknadsföring med mera. 

- Hur viktigt anser ni att en tillämpning av Internetbaserad marknadsföring är?  

- Ser ni några mönster på marknaden just nu och hur anpassar ni er till dessa 

nya marknadsföringssätt? Till exempel genom sociala medier, applikationer 

osv. 

- Framtida planer på utveckling? 

- Framtiden, vad tror ni kommer att hända på marknaden av ny, digital 

marknadsföring? 

Intervjuguide för externa parter 

IT och Internet; hur ser ni på utvecklingen? 

- Hur anpassar sig resebranschen till IT utvecklingen enligt er? Till exempel 

via Internet, bokningssystem, Smartphones osv. Ge gärna exempel.  

- Hur viktigt anser ni att IT och den tekniska utvecklingen är för 

resebranschen? 

- Tycker ni att resebranschen bör anpassa sig mer till teknikens snabba 

utveckling? 

- Ser ni något förändringsmönster i kundbeteende och deras vanor under de 

senaste fem åren? Har detta något samband med IT? 

- Ser ni något förändringsmönster på dagens resemarknad under de senare fem 

åren? Även här, ser ni något samband med den tekniska utvecklingen och 

IT? 

- Vad tror ni kommer att hända i framtiden på resemarknaden utifrån ett 

teknikperspektiv? 
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Det Virtuella servicelandskapet – hemsidor och dylikt 

- Hur tänker ni angående olika reseaktörers hemsidor? Är det är bra verktyg 

för företaget att komma kontakt med kunden, få information om olika resor 

eller få en bild av vad den särskilda reseaktören har för image genom grafik 

och bilder? Utifrån en generell synvinkel, ge gärna exempel på reseföretag 

som har en bra hemsida enligt er. 

- Hur viktigt anser ni att hemsidan är för reseaktörer som verktyg samt för 

deras kunder? 

- Anser ni att det är viktigt att man ska kunna boka en resa via hemsidan? Är 

det olika betydelse för olika reseaktörer? Hur viktigt är den grafiska designen 

på hemsidan? 

- Kundinteraktion; virtuellt Vs. Personlig kontakt i butik. Ge exempel på hur 

ni ser på kundinteraktioner via nätet och via en fysisk butik  

- Framtiden, vad tror ni kommer att hända härnäst gällande kontakt mellan 

kund och företag via hemsidor? Hur ser ni på den kommande utvecklingen? 

Internetbaserad marknadsföring 

- Hur tycker ni att olika reseaktörer applicerar Internetbaserad 

marknadsföring? Till exempel genom sociala medier, bloggar, mobil 

marknadsföring, e-postmarknadsföring, sökmarknadsföring med mera.  

- Ser ni några mönster på marknaden just nu för dessa nya 

marknadsföringsstrategier? Till exempel genom sociala medier, 

applikationer osv. 

- Ska resebranschen använda sig mer/mindre av marknadsföringsstrategier via 

Internet? 

- Hur viktigt anser ni att en tillämpning av Internetbaserad marknadsföring är 

för reseaktörer? Jämför gärna med traditionell marknadsföring.  

- Framtiden; vad tror ni kommer att hända på marknaden av ny, digital 

marknadsföring? 
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Bilaga 2: Kompletterande bakgrund 

Denna bilaga bidrar med en kompletterande bakgrund om informationsteknikens 

påverkningsfaktorer på samhället samt väsentliga begrepp mer ingående. För att 

underlätta läsaren har vi även valt att förklara turismens komplexa karaktär i denna 

bilaga. Vi ämnade upprätta denna bilaga för att ge en beskrivande och grundläggande 

bakgrund för den teoretiska referensramen samt teoretisk och empirisk analys.  

Informationsteknikens historia och grundläggande begrepp 
Aspray och Campbell-Kelly (2004) reflekterar över informationsteknikens historia och 

syftar då på datorns begynnelse vid början av 1950-talet. Datorn var då gigantisk till sin 

storlek och hade det första utvecklade datasystemet. Denna dator kunde programmeras 

enkelt samt att den kunde hantera blixtsnabb hastighet. Buhalis (2003) argumenterar att 

informationstekniken har utifrån en historisk synvinkel genomgått fyra faser. Den första 

fasen beskrivs som ”databehandling” och strävade efter effektivisera automatiska 

processer. Denna fas tog plats under 60-talet och författarna förklarar att det främst var 

flygbranschen som använde sig av stordatorer och minidatorer. Horzella (2005) 

poängterar att hela samhället började digitaliseras på 70-talet, då användandet av streck-

koder tog sin början. Streckkoderna resulterade i att företag kunde specificera och lagra 

olika föremål och produkter i en särskild databas. Den andra fasen som Buhalis (2003)  

resonerar kring är när de så kallade ”Management Information Systems” (MIS) byggdes 

upp på 70-talet för att effektivisera de interna organisationsprocesserna. Dessa system 

användes för att stödja beslutsfattande med information men även administrations -

avdelningen fick ta del av denna teknik. Enligt Horzella (2005) började Internet 

användas i syfte att kostnadsreducera bland annat på försäljningsavdelningen inom 

företag under 80-talet. Buhalis (2003) argumenterar även detta och förklarar att den 

tredje fasen skedde när ”Strategic Information Systems” (SIS) uppkom på 80-talet som 

en hjälp till att förbättra organisationsprocesser. Den fjärde fasen som också är den mest 

utvecklade, ägde rum under 90-talet och definieras som ”nätverksepoken”. Med detta 

förklarar författaren att Internet började få ett stort genomslag inom både 

kommunikation och skapade effektivare samarbete globalt, vart man än var lokaliserad. 

Horzella (2005) lyfter fram att under 90-talet började fler organisationer koppla upp 

kassaapparater till databaser på Internet för att lättare komma åt information om kunden.  

Charlesworth m.fl. (2007) lyfter fram att Internet har blivit ett snabbt växande medium i 

samhället. Det tog fyra år för internettekniken att nå ut till 50 miljoner människor, vilket 
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författaren jämför med telefonens utveckling som nådde samma antal användare på 50 

år. Således är det teknologiska skiftet snabbare idag och spelar en alltmer viktigare roll. 

Enligt Ji och Sun (2009) bistod industrin inom informationstekniken till nästan en 

tredjedel av USA:s ekonomiska tillväxt mellan 1995 till 1999. Denna ekonomiska 

utveckling grundade sig i den explosionsartade tillväxten av datoriserade nätverk, 

särskilt Internet och World Wide Web. Enligt Du Toit m.fl. (2001) är Internet och 

Informationstekniken ett snabbt växande fenomen som ständigt förändras samt 

uppdateras. Charlesworth m.fl. (2007) beskriver den snabba internetutvecklingen som  

”technology with many properties that have the potential to transform the competitive 

landscape in many industries at the same time creating whole new industries” 

(Charlesworth m.fl. 2007, s.7).  

Författarna betonar att Internets påverkan på samhället är enastående och att företagen 

måste hålla sig uppdaterade till utvecklingen för att överleva på marknaden.  

Badivuku-Pantina och Berisha-Namani (2009) definierar informationsteknologi ur ett 

brett perspektiv där tekniken syftar på hård – samt mjukvara som används för att lagra, 

ta fram och hantera information. Informationsteknologi är en allmän term som syftar på 

datorer, mediesändning, informationssystem, telekommunikation och datanätverk. 

Ansari m.fl. (2009) lyfter fram att organisationer kan sprida kunskap med hjälp av 

Internet, webbläsare, Intranät, Extranät, expertsystem och Knowledge based systems 

(KBS). Dessa system hjälper organisationer att stödja skapande, delning och utbyte av 

kunskap såväl inom och mellan organisationer. Modern informationsteknik kan 

systematisera, strukturera, lagra, kombinera, sprida samt presentera information av 

värde för att ge mer kunskap till de anställda. Chaffey m.fl. (2009) beskriver Intranät 

som ett internt nätverk inom ett företag, där information om företaget enbart kan nå 

personalen och är därmed lösenordsbaserat.  Ji och Sun (2009) diskuterar att Intranät är 

ett sätt att underlätta informationsdelning från ledning till frontpersonal. Enligt Chaffey 

(2009) är Extranät en del av Internet som är skyddat av ett företag. Extranätet kräver ett 

lösenord för att få kunna användas utav kunder, personalen eller samarbetspartners. 

Buhalis (2003) argumenterar att Extranätet kan underlätta kommunikationen med 

kunder samt kostnadsreducera bokningsfunktionen på hemsidan. 
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Tjänstelogik och resebranschens komplexa karaktär  
Kandampully m.fl. (2001) lyfter fram att service- och tjänstekonceptet är ett multi -

dimensionellt koncept som är svårt att definiera och utvärdera. Detta är komplext i 

industrier med personlig kontakt som turism och fritidsaktiviteter. Grönroos (2007) 

lyfter även fram termerna service och tjänster som komplexa. Författaren resonerar 

vidare att all servicekonsumtion oavsett om det sker virtuellt eller i butik, präglas av ett 

processperspektiv. Processperspektivet innebär att service består av ett flertal aktiviteter 

där olika resurser som människor, varor, information och infrastruktur integreras med 

kundmötet i realtid. En tjänst till skillnad från fysiska varor, produceras samtidigt som 

den konsumeras av kunden. Kunden är därför en viktig ingrediens i 

servicekonsumtionen, vilket författaren betonar att tjänsteaktörer måste förstå att 

kunden är ständigt aktiv och kan själv påverka hur servicemötet kommer att resulteras.  

Grönroos (2006), Kandampully m.fl. (2001) och Zeithaml m.fl. (2006) förklarar vidare 

tjänsters abstrakta karaktär som immateriell, eftersom att tjänster inte går att ta på samt 

att de inte kan lagras. Dock kan inte en tjänst vara helt immateriell eftersom den består 

av fysiska attribut som ingår i tjänsten. Till exempel erbjuder ett hotell fysiska attribut 

som en säng och ett badrum. 

En annan aspekt som reseaktörer bör ha i åtanke, är att service karaktäriseras av 

subjektivitet och heterogenitet, vilket både Grönroos (2007) och Kandampully m.fl. 

(2001) lyfter fram. Varje individ har olika uppfattningar om service och dess kvalitet 

utifrån personliga preferensramar samt behov, vilket påverkar resultatet av det 

slutgiltiga servicemötet. 
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