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Abstrakt 
Syftet med det här examensarbetet är att undersöka hur digitaliseringen påverkar 

tjänsteorganisationer inom turism- och besöksnäringen.  

 

Den metod som har använts är intervjuer med chefer och anställda i sex olika 

organisationer inom turism- och besöksnäringen. Examensarbetet har en induktiv ansats 

där den kvalitativa empirin styrt studien framåt och där teorin ger en djupare förståelse 

för studien.  

 

Teorin har använts för att få en bättre förståelse för hur organisationerna arbetar med 

förändringar. Teorin som har använts är strategi, strategiprocess och ständiga 

förbättringar.  

 

Vi har kommit fram till att omvärldens digitala förändring har en stor påverkan på 

organisationernas digitalisering vilket gör att verksamheterna nu försöker utveckla sina 

digitala kommunikationsverktyg för att nå ut till fler turister.  

 

Nyckelord 
Digitalisering, digitala verktyg, förändring, sociala medier, tjänsteorganisationer, 

turism. 
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1 Begreppsapparat 
 

InfoPoints - en enklare form av turistinformation (visita.se, 2015-12-21). 

Visit - Visit Sweden är ett kommunikationsföretag som arbetar med att marknadsföra 

varumärket Sverige och svenska destinationer och upplevelser internationellt” 

(partner.visitsweden.com 2, 2015-12-22). När en stad, som Karlskrona, heter Visit 

Karlskrona är det detsamma som Visit Sweden men att de arbetar med att 

marknadsföra staden Karlskrona.  

Ambassadör - En person som representerar någon annan människa eller organisation, 

i den här studiens fall representerar ambassadören destinationen.  

Digitala verktyg - är ett samlingsnamn när vi menar flertalet av de olika verktygen 

som sociala medier, hemsida, e-post, digitala pekskärmar och digitala skyltar. 

Sociala medier - samlingsnamn på kommunikationskanaler där användare 

kommunicerar med varandra direkt genom text, bild eller ljud (ne.se 1, 2015-12-02). 

Facebook - en webbplats där människor bygger upp sitt nätverk och ha en nätbaserad 

gemenskap (ne.se 2, 2015-12-21). 

Instagram - en mobilapplikation där människor delar bilder (ne.se 5, 2015-12-21). 

Instameet - när Instagramanvändare träffas för att ta foton och filmklipp tillsammans 

(instagram.com 1, 2016-01-06).  

Twitter - en webbplats där användare nätverkar i form av mikrobloggar (ne.se 6, 

2015-12-21). 

Snapchat - bilder eller video som delas till användarens vänner, och där användaren 

kan välja hur många sekunder mottagaren kan se deras bilder (sv.wikipedia.org, 

2015-12-21) 

Pinterest - en nätverkstjänst där främst bilder och videoklipp delas (ne.se 3, 2015-12-

21). 

Youtube - en webbplats där videoklipp distribueras och konsumeras (ne.se 4, 2015-

12-21).  

Hashtag - en typ av etikett som används på sociala nätverk, som gör det enklare för 

användare att hitta meddelanden med ett visst tema eller innehåll (en.wikipedia.org, 

2015-12-21). 

Booking.com och Hotels.com - företag där människor kan boka boende online 

(booking.com, 2015-12-22; hotels.com, 2015-12-22). 
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2 Bakgrund 
 

Turismindustrin visar på en stark tillväxt (partner.visitsweden.com 1, 2015-10-27) 

och är den snabbaste växande industrin i Sverige. Turismindustrin växer på grund av 

att efterfrågan av paketerade upplevelser och boende ökar, både från internationella 

och nationella besökare (business-sweden.se, 2015-12-21). Under 2014 hade Sverige 

56,6 miljoner gästnätter och turismens totala omsättning uppgick till 268,5 miljarder 

kronor (tillvaxtverket.se 1 & 2, 2015-12-21). I samhället utvecklas digitaliseringen 

snabbt på flera fronter (Brynjolfsson & McAfee, 2014), exempelvis har datorer blivit 

så vanligt i människors omgivning att de inte reflekterar över hur mycket de förlitar 

sig på artificiell intelligens (Yoo, 2010).  

 

Forskning enligt Eunjung och Jin (2015) tyder på att 60 % av de som är 15 år eller 

äldre tenderar att söka reseinformation via Internet. Den digitalt uppkopplade 

turismen verkar således vara en logisk fortsättning på samhällets digitala trend, och 

särskilt lämplig för en industri likt turism- och besöksnäringen som är informations-

intensiv (Werthner, Koo, Gretzel & Lamsfus, 2015). Turistbyråer har länge enbart 

varit en geografiskt baserad verksamhet där organisationerna kan dra nytta av 

digitala verktyg (Brynjolfsson & McAfee, 2014). I dagens uppkopplade samhälle 

önskar sig turister samma tillgång till turistinformation digitalt via Internet som de 

kan få genom en bemannad turistbyrå och inte enbart när turistbyrån har öppet, utan 

när turisten vill ha information (kalmarposten.se, 2015-12-22). Dagens människor 

vänder sig allt mer till artificiell intelligens när de söker information istället för att 

fråga en verklig person det vill säga att de söker efter information digitalt 

(Brynjolfsson & McAfee, 2014). 

 

2.1 Digitaliseringen 
Digitalisering påverkar organisationer på olika sätt, dels via utvecklingen av tekniken 

i form av information och kommunikation. Det skapar även förutsättningar för nya 

arbetsmetoder och arbetstillfällen då Internet och digitaliseringen ger upphov till nya 

produkter och tjänster. Det är bland annat omvärldens digitalisering som ger olika 

förutsättningar för att organisationer ska kunna utveckla sin verksamhet (Alvesson & 

Sveningsson, 2014). Redan 1993 skrev Tapscott och Caston att ett paradigmskifte 

höll på att ske inom informationsteknologin på grund av den globala förändringen 
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som pågick. Det gamla sättet att använda sig av datorer som främst var för att minska 

kontorskostnaderna blev åsidosatt då den gamla metoden ansågs vara otillräckliga för 

att hantera den nya världen. Tapscott och Caston (1993) menar att världen under 90-

talet gick in i en andra era av informationsteknik där affärsapplikationer av datorer 

och ledarskapet av teknologin gick igenom en förändring. Organisationer som inte 

kunde anpassa sig till den ny eran och navigera en väg genom övergången var 

sårbara och undveks av kunderna då det fanns en risk att de gick till de 

organisationer som kunde hantera övergången. Samtidigt har sambandet mellan 

teknologi och turism uppmärksammats genom åren, från 70-talets bokningssystem 

via datorer till 2000-talets mobilteknologi där turisten själv kan söka information och 

exempelvis boka logi (Werthner et al., 2015). 

 

Förändring är en norm inom organisationer, det vill säga att organisationer måste 

förändra sig för att följa med omvärlden då den hela tiden utvecklas. Digitalisering är 

en typ av förändring och under början av 2000-talet skedde stora digitala 

förändringar för organisationer. De fokuserade på att anamma med den nya tekniken 

och tävla inom den globala marknaden för att inte tappa marknadsandelar gentemot 

sina konkurrenter. Det finns därför olika aspekter som organisationer kan ta hjälp av 

för att förändras, det är bland annat anställningar som gör att nya arbeten skapas, 

konsumenter som blir mer krävande, globalisering som gör att fler organisationer 

konkurrerar med varandra samt teknologin som har utvecklats i allt snabbare takt och 

som flertalet av alla människor använder sig av varje dag (Connor, Lake & 

Stackman, 2003). Den digitala turismen enligt Werthner et al. (2015) ses som en 

logisk fortsättning på den digitala trenden som råder då turismindustrin drar nytta av 

intelligenta system, som datorer och smarttelefoner. 

 

Digitaliseringen har gjort att teknologin har avancerat i allt snabbare takt och 

organisationer har chans att förändras radikalt (Werthner et al., 2015; svd.se, 2015-

10-27). Hela världen består idag av modernisering, urbanisering samt teknisk 

digitalisering som bidrar till en individualiserad livsstil och kultur (Sugiyama, 

Shirahada & Kosaka, 2015). Vart människan än befinner sig i världen kommer de att 

omringas av datorer och digitaliseringen (Yoo, 2010). På grund av bland annat 

digitaliseringen har människan i allt högre utsträckning börjat göra saker 

självständigt vilket har gjort att den fysiska kommunikationen har minskat mellan 
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organisationen och kunden (Sugiyama et al., 2015). Om den här utvecklingen 

fortsätter i samma takt kommer människor i framtiden vara så vana vid den 

digitaliserade världen att de inte kommer klassificera den fysiska platsen mer verklig 

än den virtuella (Yoo, 2010). Det kan påverka den fysiska kommunikationen, som att 

människor kommunicerar digitalt istället för ansikte mot ansikte, i det moderna 

samhället (Sugiyama et al., 2015).   

 

Det gör att organisationer kommer vara beroende av datorer och digitalisering. 

Tjänsteföretag har utvecklats teknologiskt i allt snabbare takt de senaste åren genom 

att använda sig av Internet och digitaliseringen. Vilket även har skapat nya 

innovativa tjänster som kommunikatör över sociala kanaler. Nu finns det en digital 

värld som visserligen skapar nya problem som större konkurrens men samtidigt ger 

organisationer chansen att skapa kreativa lösningar (Barrett, Davidson, Prabhu & 

Vargo, 2015). Bland annat kan reseproducenter lättare sälja sina resor direkt till 

konsumenten via Internet utan någon återförsäljare, även att det har tillkommit 

företag som är återförsäljare till alla olika boende (Buhalis & Licata, 2002). 

Tjänsteorganisationer kan genom digitala verktyg skapa en snabb lösning att nå ut till 

sina kunder genom exempelvis sociala medier. Det medför en virtuell 

kommunikation där organisationer och kunder inte behöver vara på samma fysiska 

plats för att kommunicera, vilket har underlättats av digitaliseringen och Internet 

(Yoo, 2010).   

 

2.2 Tjänsteorganisationer 

I allmänhet betraktas turism som ett informationsbaserat fenomen där produktion och 

konsumtion sker samtidigt på samma plats vilket gör att besökare även ses som 

kunder. I motsats till fysiska produkter eller varor, så kan inte turismprodukter och 

tjänster direkt ses, kännas eller höras i förväg (Eunjung & Jin, 2015). 

Tjänsteorganisationer inom besöksnäringen producerar service till sina kunder som 

består av arbetsinsatser eller prestationer (Andersson, 2013). Service har allt större 

betydelse för människor då de konsumerar mer service i förhållande till produkter 

(Rentzhog, 2000). Tjänsteföretags informella kunskap blir då betydande eftersom de 

i första hand inte erbjuder några fysiska produkter, vilket gör att verksamheten är 

beroende av hur kommunikationen till deras kunder förmedlas. Informationen som 

företaget förmedlar ska motsvara kundens förväntning om hur värdefull 
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informationen bör vara (Angelini & Bianchi, 2015). Det blir allt viktigare att 

organisationer direkt får ut en tydlig och rättvis bild av det de ska förmedla eftersom 

information sprider sig snabbare än förr tack vare den digitala kommunikationen som 

uppstått via Internet och massmedia (Greenhalgh, Robert, Macfarlane, Bate & 

Kyriakidouet, 2004). Bland annat kan destinationer få negativa omdömen på 

reseforum om destinationernas egen information varit missvisande eller om 

besökaren inte varit nöjd med sin upplevelse (tripadvisor.se, 2015-12-03). Det 

tjänsteorganisationer bör ta i beaktning i deras förändringsarbete mot en mer digital 

verksamhet är att ny teknik som hjälper att förmedla information enbart är ett 

hjälpmedel. Det vill säga att tjänsteorganisationer fortfarande måste skapa en bra 

relation till sina kunder för att verksamheten ska fortsätta vara trovärdig. Det räcker 

således inte med att ha nya innovativa kommunikationskanaler för att 

organisationens tjänster ska bli bättre, även om det kan hjälpa till (Hasenfeld, 1983). 

 

Förr hade organisationer en envägskommunikation med sina kunder där 

verksamheten informerade besökaren. Idag använder sig företag av Internet och 

sociala medier för att nå ut till fler och för att få en mer dynamisk tvåvägs 

kommunikation med deras kunder (Goldkind, 2015; Hellman & Bergman, 2009). 

Sociala medier är en bra kanal för att förstå onlineturism, där skapar, delar och 

utbyter människor information och idéer. Den informationen som delas omfattar 

intressen, erfarenheter, aktiviteter, åsikter eller verkliga anslutningar. Allt fler 

tjänsteorganisationer och privatpersoner har börjat förstå vikten av sociala medier 

och har börjat använda sig av det regelbundet, däremot är syftena samt effekterna 

olika (Eunjung & Jin, 2015; Goldkind, 2015; Hellman & Bergman, 2009). 

Organisationer strävar efter att utveckla relationer med viktiga målgrupper via 

samverkan och sociala medier då relationer mellan två eller fler parter är grunden för 

att använda sociala nätverkssajter (Waters, Burnett, Lamm & Lucas, 2009; Yoo, 

2010).  

 

Tjänsteorganisationer använder sig främst av digitaliseringen för förmedling av 

information, bilder samt videoklipp men även för att ha en dialog med sina kunder. 

Interaktivitet spelar en viktig roll när relationer på nätet utvecklas gentemot 

verksamhetens intressenter (Waters et al., 2009). Det är viktigt att företagen har en 

god förmåga att kunna uttrycka sig på ett enkelt och informativt sätt på sociala 
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medier för att det inte ska uppstå förvirring kring det som uttalas. Responsen från 

kunder kan bli irrelevant för organisationen om det redan skett ett missförstånd vid 

informationen vid den sociala plattformen (Setia, Venkatesh & Joglekar, 2013).  

 

2.3 Problemdiskussion 
Förändringar i en organisation kan bero på olika funktionskrav, politiska 

begränsningar eller beteendeattributförändringar vilket kan leda till stora 

omstruktureringar och förbättringar inom tjänsteorganisationer. Utan tillräcklig 

kontroll kan sådana förändringar också störa det nya systemets funktionalitet och 

prestanda. Det är viktigt att uppskatta effekten av en föreslagen ändring och hur 

förändringen kan ske på ett effektivt sätt för att undvika att det blir avbrott i systemet 

(Alam, Ahmad, Akhunzada, Nasir & Khan, 2015). Organisationers 

förändringsarbeten drivs av möjligheten till förbättring. Det finns däremot 

svårigheter som kan uppstå, förändringar i organisationen kan betyda förändrade 

arbetsmetoder för de anställda vilket i sin tur kan leda till en konflikt mellan dem och 

ledningen (Senior & Fleming, 2006). I många fall är det de anställda på golvet som 

ser vad som behövs förändras för att göra arbetet mer effektivt (Carlzon, 2008). 

 

Det kan uppkomma ytterligare svårigheter med att förändra en tjänsteorganisation. 

Ett exempel är att kostnaderna för förändring kan bli större än planerat samtidigt som 

det är svårt för organisationen att förutse framtidens behov. Det är även viktigt för 

organisationer att förändras för att följa med i samhällets utveckling (Burke, 2011). 

Däremot är det många organisationer som förändras för förändringens skull, utan 

eftertanke på om det gynnar verksamheten (Grey, 2009). De 

kommunikationsmöjligheter som kommit fram tack vare digitaliseringen i samhället 

har blivit allt mer attraktiva för organisationer inom besöksnäringen. Företagen 

behöver nu inte finnas fysiskt på plats för att leverera tjänsten utan kan istället 

leverera sin service från en dator, mobil eller annan elektronisk utrustning. 

Verksamheterna är helt enkelt inte lika platsbundna som förr gällande 

kommunikationen (Page & Connell, 2014) och som Goldkind (2015) påpekar är 

kommunikation mellan två parter viktig för tjänsteorganisationer. Idag finns det fler 

kanaler, som sociala medier, för att kunna ha en tvåvägskommunikation mellan 

organisationer och kunder (Hellman & Bergman, 2009). Turismorganisationer 

använder sig av tvåvägskommunikation för att skapa personliga interaktioner med 
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konsumenten för att få respons som kan hjälpa till att utveckla verksamheten 

(Werthner et al., 2015).  

 

Organisationers kunder får allt mer information om verksamheten och dess 

konkurrenter tack vare digitaliseringen (Werthner et al., 2015). På så sätt ökar 

konkurrensen mellan liknande verksamheter eftersom konkurrerande företag strävar 

efter att utveckla relationerna med kunderna via digitala verktyg (Waters et al., 2009) 

exempelvis med en informativ hemsida och kommunikation via sociala medier. Som 

bland annat Page och Connell (2014) konstaterar har digitaliseringen blivit mer 

attraktiv för turismindustrin och som Barrett (2015) hävdar har digitaliseringen i 

tjänsteföretag utvecklats i allt snabbare takt de senaste åren. Istället för att ha varit 

platsbundna kan turismorganisationer nu ge liknande service via dator eller telefon, 

det vill säga att kunden och verksamheten inte behöver vara på samma plats (Page & 

Connell, 2014). Fysiska organisationer i besöksnäringen bör ändra sitt arbetssätt från 

att enbart ge service på plats till att kunna ge service digitalt för att följa med i 

samhällsutvecklingen och då även globaliseringen (Burke, 2011; Page & Connell, 

2014). Samtidigt som organisationer förändras i takt med samhället och dess 

globalisering, måste de ha en plan som främjar verksamheten så de inte förändras för 

förändringens skull (Grey, 2009). 

 

Det som kan konstateras av den tidigare forskningen är att digitaliseringen blir allt 

mer utbredd i samhället (svd.se 2015-10-27; Yoo, 2010; Barrett et al., 2015; 

Sugiyama et al., 2015). Samtidigt som tidigare forskning påpekar att ämnena 

digitalisering och tjänsteorganisationer förändras i snabbare takt (Burke, 2011; Grey, 

2009) vilket då även sker inom turism- och besöksnäringen (Page & Connell, 2014). 

Vi kan tack vare det se en koppling mellan digitaliseringen och dess påverkan på 

besöksnäringens tjänsteorganisationer. Däremot vet vi inte vilka specifika faktorer 

inom digitaliseringen som påverkar organisationerna, därför anser vi att den här 

studien är av relevans för att få en djupare förståelse för ämnet.  
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2.3.1 Problemformulering 

 

 Vilka specifika faktorer inom digitaliseringen har störst påverkan på 

turismorganisationernas digitala förändring? 

 Hur väljer tjänsteorganisationer i turism- och besöksnäringen genom digitaliseringen 

att interagera med besökarna? 

 

2.3.2 Syfte 

Syftet med examensarbetet är att undersöka hur digitaliseringen påverkar 

turismverksamheterna.  
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3 Metod 
 

3.1 Ansats 
I den här studien valde vi att utgå från den empirisk data som framkom under de 

intervjuer som genomfördes för att sedan relatera det till redan befintlig teori. 

Studien utgick från ett organisatoriskt perspektiv för att se vilken påverkan 

digitaliseringen har på de undersökta organisationerna, vilket krävde en bred 

insamling av empiriskt material. Vi har därför utfört intervjuer med personer inom 

olika organisationer för att sedan jämföra det empiriska materialet med passande 

befintlig teori för att få en djupare förståelse för ämnet. Arbetsmetoden kan liknas 

vid en induktiv ansats där forskaren ser relationen mellan verklighet och teori (Patel 

& Davidson, 2011). Induktiv metod beskrivs som upptäcktens väg, att forskaren via 

empiri tar reda på ett nytt ämne istället för att bevisa något teoretiskt befintligt. 

Teorin i en induktiv studie används för att förtydliga den empiriska informationen 

samtidigt som den ska vara enkel och vara allmänt accepterad (Holme & Solvang, 

1997). Vi var medvetna om risken att arbeta på det här sättet då vi inte visste teorins 

omfattning när studien påbörjades eftersom teorin baseras på ett empiriskt underlag 

(Patel & Davidson, 2011).  

 

För att kunna analysera materialet behövde vi ta fram en bred bas av empirisk data. 

Det gjordes genom att hålla kvalitativa diskussionsintervjuer med informanterna om 

ämnet digitalisering som gav oss nya infallsvinklar inom området. Vi ville inte ta 

fram något fast frågeformulär utifrån en befintlig teori eftersom vi inte ville ha några 

förutfattade meningar inför intervjuerna utan ha ett öppet sinne. Det kan kopplas ihop 

med den induktiva arbetsmetoden där empirin vägleder forskaren framåt i studien 

(Holme & Solvang, 1997). Genom att hålla diskussioner fick vi personliga berättelser 

vilket gav djupare insikt kring hur informanternas arbetade fungerade. Efter de sju 

intervjuerna som genomfördes kände vi att våra informanter gav liknande empirisk 

information vilket gjorde att vi valde att inte undersöka fler organisationer vilket kan 

jämföras med det Hartman (2004) beskriver som mättnad, det vill säga när nya 

intervjuer inte tillför något nytt till studien. Vi kunde inte se att den insamlade data 

skiljde sig åt på grund av geografisk placering, därför kontaktades inte heller någon 

organisation som befann sig utanför ett radieavstånd på 100 kilometer. Det empiriska 

underlaget analyserades och kategoriserades för att jämföras med befintliga teorier. 
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Vår arbetsmetod har inslag av grundad teori. Grundad teori är ett tillvägagångssätt 

där empirisk data blir analyserad för att generera teorier (Denscombe, 2009). Att inte 

utgå från redan befintliga teorier, likt en deduktiv studie, gör att forskarens 

ansträngningar att ta fram nya hypoteser eller begrepp inte hindras av förutfattade 

meningar (Glaser, 2010). Grundad teori kan således ses som en kvalitativ metod. Det 

ska dock beaktas att de två första som skrev om metoden, Barney Glaser och Anselm 

Strauss, vare sig såg grundad teori som induktiv eller deduktiv utan något där 

emellan (Hartman, 2001). I grundad teori ska varje fas av undersökningen reflekteras 

för att hitta nya vägar att utforska (Denscombe, 2009). Vi kodade det empiriska 

materialet för att finna gemensamma kategorier. Glaser (2010) menar att om 

forskaren har förmågan att koda empirin underlättar det arbetet med att finna tydliga 

kategorier.    

 

3.2 Datainsamlingsmetoder 
3.2.1 Val av informanter och insamlingsteknik 

Vi har intervjuat anställda på turistbyråerna i Kalmar, Karlskrona, Växjö, 

Oskarshamn och Öland samt anställda på Ronneby kommun som arbetar med bland 

annat turism- och besöksnäringen. Innan vi började med studien hade vi läst i 

Blekinge Läns Tidning att Ronneby kommun hade avvecklat den bemannade 

turistbyrån och ersatt den med digitala pekskärmar vilket var en intressant vinkel 

eftersom de andra verksamheterna använder sig av bemannade turistbyråer. Genom 

att intervjua anställda på Ronneby kommun, som arbetar med turism- och 

besöksnäringen, fick vi inte enbart information från personer som arbetar i 

bemannade turistbyråer som övriga informanter gjorde. Vi valde att intervjua 

verksamheter inom en radie på 100 kilometer från Kalmar. Avståndet valdes för att 

kunna hålla samtliga intervjuer på informanternas arbetsplats samt att inom det 

avståndet var tre av de sex undersökta destinationerna med på topp tio listan som 

Sveriges bästa sommarstäder 2015 (reseguiden.se, 2015-11-23). Det tolkade vi som 

att det här området inom radien är attraktiv för turism- och besöksnäringen.  

 

I vår första intervju som var med turistchefen på Kalmar turistbyrå fick vi tips om att 

kontakta de som arbetade på Attraktiva Oskarshamn eftersom vår informant på 

Kalmar turistbyrå ansåg att de på turistbyrån i Oskarshamn kunde tillföra information 

till vår studie vilket de även gjorde. Det kan ses som ett snöbollsurval där en 
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informant föreslår ytterligare individer som skulle kunna tillföra något till studien 

(Jakobsson, 2011).  

 

Vår studie består av både primär- och sekundärdata vilket datainsamling kan bestå av 

enligt Booth, Colomb och Williams (2004). Vi har främst använt oss av information 

som vi har fått direkt från informanterna för att ta fram det empiriska materialet. 

Vilket kallas för primära källor och är det material som forskaren får direkt från 

informanten, det vill säga förstahandskällor (Booth et al., 2004). Men vi har även 

nyttjat sekundärdata i form av tidningsartiklar, information från respondenternas 

hemsida samt dokument från respondenterna. Från Kalmar turistbyrå fick vi ett 

dokument om deras och hela Destination Kalmars policy angående sociala medier. 

Sekundärdata är andrahandskällor i form av artiklar och litteratur etcetera som är 

baserade på primärdata (Bryman & Bell, 2013).  

 

Lind (2014) menar att intervjuer är vanligt förekommande när forskaren vill ha 

kvalitativ information. Intervjuerna gjordes ansikte mot ansikte eftersom vi ville få 

en personlig kontakt med våra informanter. En intervju som utförs ansikte mot 

ansikte gör att författarna kan uppfatta det kroppsliga språket enklare än över 

exempelvis mejl och telefon (Kvale & Brinkmann, 2014). Under intervjuerna fanns 

alltid huvudämnet digitalisering med, däremot hade vi inga strukturerade frågor utan 

vi hade diskussioner med informanterna kring huvudämnet. Genom att utföra 

intervjuerna på det viset fick vi ut en bred och kvalitativ data från samtliga 

informanter. Om vi haft en deduktiv ansats hade vi utgått från teori och då skulle 

frågorna varit strukturerade men då hade vi förmodligen inte haft ett lika öppet sinne 

inför och under intervjuerna. Vi ville få en djupare förståelse för verksamheterna och 

valde därför att utgå från induktiv ansats där intervjuerna bestod av diskussioner 

istället för strukturerade frågor. Samtliga intervjuer genomfördes av oss båda, 

studiens författare, eftersom tillsammans har vi mer förkunskaper inom turism- och 

besöksnäringen då vi studerat turism på universitetet. Dessutom har vi arbetat inom 

servicesektorn och har då även en viss praktisk erfarenhet av branschen. Att vara fler 

än en person vid intervjutillfällena är i enlighet med Trosts (2010) riktlinjer om att 

två intervjuare är fördelaktigt för att genomföra en bättre intervju. 
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Vi höll intervjuer på ett sätt som kan liknas vid kvalitativa intervjuer för att få ett så 

pass innehållsrikt material som möjligt. Kvalitativa intervjuer kännetecknas med att 

svaren som erhålls är innehållsrika och har kvalitet (Dalen, 2015; Kvale & 

Brinkmann, 2014). Avsikten med att ha kvalitativa intervjuer är för att upptäcka och 

identifiera egenskaper hos något, förslagsvis den som intervjuas uppfattningar om 

fenomenet (Patel & Davidson, 2011). Under intervjuerna fördes diskussionerna på 

det sätt som föll sig bäst för just den intervjun, vilket Patel och Davidson (2011) 

menar är en låg grad av standardisering. Målet med sådana intervjuer är att få 

informanterna att berätta med deras egna ord, känslor, preferenser och prioriteringar 

snarare än vad forskaren tycker (Aldridge & Levine, 2001). Därför ansåg vi att 

kvalitativ data var av relevans för oss då kvantitativ metod skulle ge oss numerisk 

data (Denscombe, 2009) vilket inte skulle ge oss en lika djup förståelse för studiens 

ämne.  

 

3.2.2 Introduktion av organisationerna och informanterna  

Den intervjuformen vi använde oss av var personliga intervjuer där vi träffade 

informanterna på plats. Vi har haft sju intervjuer varav tre var med ensamma 

informanter. Verksamheterna vi intervjuade befinner sig i tre olika län; Kalmar, 

Blekinge och Kronoberg. Från Kalmar turistbyrå AB, som är ett kommunalt 

aktiebolag, intervjuade vi Stefan Johnson som är turistchef och han har erfarenhet 

inom turismbranschen sedan 80-talet (Johnson, 2015-11-13). Vi intervjuade även 

Lina Einarsson som är turistinformatör på Kalmar turistbyrå AB, hon har en 

turismutbildning som bakgrund och arbetar mycket med företagets sociala medier 

och den digitala kommunikationen (Einarsson, 2015-11-13). På Karlskrona turistbyrå 

AB, som är ett kommunalt aktiebolag, intervjuade vi Terje Pedersen som är 

turistchef och han har erfarenhet inom turismbranschen sedan slutet på 80-talet 

(Pedersen, 2015-11-25).  

 

På Växjö & Co AB, som är ett medlemsägt aktiebolag och som ansvarar för 

turistbyrån i Växjö, intervjuade vi Helén Stenow och Martina Batur. Stenow är 

turistinformatör som arbetar med turistbyråns hemsida och den digitala 

kommunikationen, och hon har erfarenhet inom turismbranschen sedan mitten på 90-

talet. Batur är kommunikatör på Växjö & Co och hon har hand om företagets digitala 

kommunikation på sociala medier (Stenow & Batur, 2015-11-26). På Attraktiva 

Oskarshamn AB, som ägs av den ideella föreningen Attraktiva Oskarshamn och har 
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som uppdrag av kommunen att sköta stadens turistbyrå intervjuade vi Marika 

Karlstad och Johanna Asp. Karlstad är turistinformatör med en turismutbildning i 

grunden och hon är huvudansvarig för sociala medier. Asp är turistinformatör och 

arbetar även med den ekonomiska delen samt med företagets sociala medier 

(Karlstad & Asp, 2015-11-20).  

 

På Ronneby kommun intervjuade vi Jeanette Rosander som är turism- och 

evenemangssamordnare på kommunen och hon har arbetat med turismen i Ronneby 

sedan början av 90-talet. Rosander hade även hade bjudit in Nina Giacomelli, 

kommunikatör som arbetar med den digitala kommunikationen på Kultur och 

fritidsförvaltningen och Heike Rosenquist, informatör som arbetar med information 

om hela Ronneby, till intervjun. Intervjun med dessa tre gjordes för att få en bredare 

intervju då Ronneby inte har en bemannad turistbyrå längre (Rosander, Giacomelli & 

Rosenquist, 2015-11-25). På Öland turistbyrå som är kommunala, intervjuade vi 

Madelene Hallström och Lotta Engelholm. Hallström är receptionsansvarig och 

arbetar mycket med bokning, hon har erfarenhet av branschen sedan början på 2000-

talet. Engelholm är bokningsansvarig och har erfarenhet av turismbranschen sedan 

mitten på 70-talet (Hallström & Engelholm, 2015-11-26).  

 

Både Kalmar och Karlskronas turistbyråer är kommunala aktiebolag som till viss del 

är styrda av kommunens folkvalda politiker (Johnson, 2015-11-13; Pedersen, 2015-

11-25) medan Oskarshamns och Växjös turistbyråer inte är politiskt styrda 

aktiebolag då de är privatägda (Karlstad & Asp, 2015-11-20; Stenow & Batur, 2015-

11-26). Visit Ronneby samt Öland turistbyrå är fullt kommunala och inte aktiebolag 

som de andra fyra turistbyråerna är (Rosander, Giacomelli & Rosenquist, 2015-11-

25; Hallström & Engelholm, 2015-11-26). Alla informanter som ställde upp visade 

ett intresse för vårt ämne digitaliseringen inom turism- och besöksnäringen vilket kan 

kopplas till det Aldridge och Levine (2001) skriver i sin bok att de informanter som 

ställer upp på att låta sig intervjuas gör det på grund av att de vill hjälpa forskarna. 

Men oftast är det även för att de har ett intresse i ämnet och hoppas på att 

undersökningen kommer göra att det blir en social förbättring. Vid alla intervjuer har 

vi använt oss av röstinspelning för att i efterhand kunna lyssna om för att analysera 

tonfallen och svaren. Men även för att vi skulle kunna koncentrera oss på 

diskussionerna för att kunna ställa följdfrågor och kunna lyssna på svaren utan att 
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behöva anteckna som även Trost (2010) talar för. Till en början ville vi ha enskilda 

intervjuer för att informanterna inte skulle instämma med varandras svar och för att 

vi skulle få en närmare kontakt med informanterna som Bjørnholt och Farstad (2014) 

skriver är lättare att få än när det är fler deltagare på intervjuerna. Av de 

organisationer som intervjuades och som hade mer än en informant var det bara 

möjligt på Kalmar turistbyrå då resterande verksamheter inte kunde avvara den tiden 

för enskilda intervjuer. På de andra intervjuerna med flera deltagare märkte vi att det 

blev djupare diskussioner istället för att informanterna instämde på varandras svar. 

En fördel med att ha gruppintervjuer är att forskarna sparar tid (Bryman & Bell, 

2013) och tack vare det kunde vi ha fler intervjuer med fler organisationer istället för 

med fler informanter. 

 

Vi samlade in liknande information från alla våra informanter. Att få exakt samma 

information gick inte då våra informanter arbetar på olika sätt. Men eftersom alla 

informanter gav oss liknande data som kunde kategoriseras fick vi ett bra underlag 

att analysera. Det kan liknas vid tvärsnitt eller engelskans surveys, som är 

undersökningar av insamlad information som använts för att beskriva, jämföra eller 

förklara enskilda och samhälleliga kunskaper, känslor, värderingar, preferenser och 

beteenden. En undersökning kan vara ett självadministrerande frågeformulär det vill 

säga att någon svarar på det ensam eller med hjälp, men det kan även vara en 

undersökning med hjälp av en intervju som görs personligen eller på telefon (Fink, 

2013). En social undersökning är en typ av forskningsstrategi. Det handlar om ett 

strategiskt beslut om sättet att samla in och analysera data (Aldridge & Levine, 

2001). Vi hade kunnat göra en fallstudie för att fördjupa oss inom en organisation. 

Men för att få större överblick och kunna dra slutsatser över hur digitaliseringen 

påverkar turism- och besöksnäringen intervjuade vi flera organisationer.   

 

I den här studien nämner vi Attraktiva Oskarshamn även som Oskarshamn turistbyrå, 

Växjö & Co nämns även som Växjö turistbyrå samt Visit Karlskrona och Karlskrona 

turistbyrå är detsamma. När vi nämner Visit Ronneby menar vi turismen i Ronneby 

kommun då de inte har någon bemannad turistbyrå. Det finns inget rätt eller fel i 

vilka av de här namnen som kan användas då organisationerna själva gör det. Vi 

blandar namnen för att få en flytande text som annars hade blivit upprepande och 

hämmat läsningen. 
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3.3 Studiens utförande 
Alla intervjuer utfördes under informanternas arbetstider och på deras arbetsplatser. 

Då intervjuerna var på informanternas arbetsplatser behövde vi inte uppehålla dem 

från deras arbete längre än nödvändigt. Eftersom intervjuerna pågick under arbetstid 

var vi beredda att vi kunde bli avbrutna. Nackdelar med att hålla intervjuerna på 

arbetsplatsen under arbetstid var att i de flesta fallen uppstod det störningsmoment. 

Kunder behövde bli hjälpta, mobiltelefoner ringde och en av informanterna kom in 

några minuter efter att intervjun startat. Trots störningsmomenten fortsatte 

intervjuerna utan större avbrott och på de intervjuer där det var flera deltagare 

fortsatte diskussionerna även när någon gick iväg eller kom försent. Den enda 

intervjun där ett märkbart avbrott skedde berodde på att det var en ensam informant 

som samtidigt skulle ta hand om verksamhetens reception. Två av intervjuerna i 

studien skedde utan något störningsmoment, båda var med ensamma informanter. 

Ingen av intervjuerna som genomfördes var den andra lik, eftersom varje intervju 

hade någon form av individuell fördjupning samtidigt som digitaliseringen alltid var 

central i diskussionerna.  

 

De två intervjuerna med informanterna på Kalmar turistbyrå genomfördes samma 

dag i ett konferensrum bredvid receptionen. Att intervjuerna var under samma dag 

var praktiskt för både oss och informanterna då vi inte behövde hitta fler tider i våra 

kalendrar. Den första intervjun var med Johnson och därefter med Einarsson. 

Johnson var mycket informativ genom hela intervjun och talade brett om 

digitalisering och andra förändringar som skett inom turism- och besöksnäringen. 

Det öppnade upp för en bra diskussion med följdfrågor som varade i cirka 40 

minuter. Intervjun fick ett kortare avbrott när Johnson var tvungen att betjäna en 

kund. Det var ett praktiskt exempel på att hans arbete kräver flexibilitet och att 

turistbyrån håller många bollar i luften samtidigt. Under intervjun med Johnson fick 

vi djupare insikt kring ämnet och nya synvinklar som vi inte hade tänkt på tidigare. 

En aspekt som Johnson kom in på under intervjun som vi inte tänkt på tidigare var 

digitaliseringens framtid inom turistbyråer. Det tog vi sedan med oss till de andra 

intervjuerna vi hade efteråt. Även den andra intervjun på Kalmar turistbyrå, som var 

med Einarsson hade många djupa diskussioner men det märktes ganska snabbt att 

intervjuerna var olika i sitt innehåll. Einarsson berättade inte lika mycket om 
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förändringar som skett utan mer om hur hon arbetade praktiskt med digitala verktyg. 

Intervjun med Einarsson varade i cirka 35 minuter. 

 

I Karlskrona intervjuade vi Pedersen som var ensam informant från Karlskrona 

turistbyrå. Intervjun hölls ovanför turistbyråns butik, i ett konferensrum och intervjun 

varade i cirka 70 minuter där han gav oss djupgående information med personliga 

berättelser. Att den här intervjun blev längre än intervjuerna med Kalmar turistbyrå 

var för att vi efter de första intervjuerna hade fler infallsvinklar att diskutera. Med 

Pedersen fick vi mycket information om verksamheten och olika digitala lösningar 

inom turism- och besöksnäringen. Samtidigt gav han oss en inblick i vilken lång 

process det kan vara i ett kommunalt aktiebolag för att nå fram till en faktisk 

förändring på grund av att politiker ska vara med i beslutsfattandet.  

 

Intervjun med Karlstad och Asp på Attraktiva Oskarshamn genomfördes efter en 

rekommendation av Johnson på Kalmar turistbyrå eftersom han ansåg att de på 

Attraktiva Oskarshamn kunde ge oss ytterligare empiri i området digitalisering inom 

turism- och besöksnäringen. Vi tog kontakt med Oskarshamn turistbyrå och fick 

positiv respons och bokade in ett möte på kort varsel med Karlstad. Väl på plats i 

Oskarshamn fick vi reda på att Asp skulle medverka på intervjun för att få en bredare 

diskussion. Under intervjun satt vi i lobbyn där Attraktiva Oskarshamn har sitt kontor 

och staden sin turistbyrå. Det medförde att det var människor i rörelse runt oss som 

dels talade i mobiltelefoner samt hämtade kaffe. Likt de två första intervjuerna blev 

det djupa diskussioner då båda informanterna visade intresse för ämnet och var 

öppna med sina svar. Intervjun pågick i cirka 85 minuter. 

 

Intervjun med Växjö & Co skedde på arbetstid men innan deras turistbyrå öppnade 

för besökare och det att inte fanns tid för informanterna Stenow och Batur att ställa 

upp på intervju under turistbyråns öppettider. Intervjun varade i cirka 85 minuter och 

hölls i ett konferensrum bakom turistbyråns butik. Intervjun hade säkerligen kunnat 

pågå längre då intervjun hade många infallsvinklar och informanterna hade 

djupgående resonemang men vi var tvungna att avsluta eftersom turistbyråns skulle 

öppna för besökare. I intervjun med Växjö & Co fick vi bland annat berättat 

fördelarna med att inte vara ett politiskt styrt bolag och även konkreta förslag på hur 

deras InfoPoints kan bli i framtiden. 
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När vi skulle hålla intervjun med Rosander på Visit Ronneby visste vi att två andra 

skulle medverka, men det var först när intervjun skulle starta som vi fick reda på att 

de två andra informanterna var Giacomelli och Rosenquist. Rosenquist kom in en 

stund efter intervjuns start men eftersom de två andra informanterna var på plats 

kunde intervjun startas i förväg då de visste att Rosenquist hade mycket att göra på 

arbetet. Intervjun hölls i en konferenssal i Ronneby kommuns medborgarkontor och 

varade i cirka 70 minuter och alla tre informanterna kom till tals. Det var intressant 

för oss att få reda på hur de arbetar med turismen trots att de inte har en bemannad 

turistbyrå och det blev då diskussioner om vilka fördelar och nackdelar deras lösning 

gav dem. Diskussionerna gav oss även ett tydligt kommunalt perspektiv på turism- 

och besöksnäringen.  

 

Öland turistbyrå blev vår sista intervju och varade i cirka 70 minuter. Den 

genomfördes på turistbyrån i Färjestaden i personalens fikarum. Öland turistbyrå har 

inte haft någon chef sedan 2010 vilket gjorde att deras arbetssätt blev intressant att 

diskutera samt att vi fick personliga berättelser hur det vardagliga arbetet för 

informanterna ser ut.  

 

3.4 Tolkning av studiens material 

Vi har utifrån vår problemformulering och de intervjuer vi haft analyserat den 

empiriska data vi fått fram med hjälp av teori och på så sätt har vi kunnat dra 

slutsatser. Vi har således analyserat de empiriska kategorierna utifrån våra teoretiska 

perspektiv för att få en djupare dimension i arbetet. En analys är när delarna urskiljs 

från sin helhet och sedan undersöks delarna och vilken relation de står till varandra, 

det görs för att kunna analysera små detaljer men även helheten. Analysen görs för 

att beskriva vad empirin innebär samt att den hjälper till att skapa en överskådlighet 

(Andersen, 2012). Empiriinsamlingen skedde genom personliga kvalitativa intervjuer 

med olika verksamheter inom turism- och besöksnäringen. Utifrån den insamlade 

empirin tog vi ut kategorier för att hitta mönster som ledde till den teori om strategier 

som vi valde och därefter applicerades teorin på våra kategorier för att sedan 

analyseras. Kategorierna som togs fram i empirin var Digitaliseringen inom 

turismindustrin, Omvärldens påverkan på digitala verktyg samt Utvecklingen i 

organisationer inom turism- och besöksnäringen.  
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Efter att vi sammanställt empirin skickades den ut till studiens informanter för att de 

skulle kunna godkänna texten så att vi inte hade missförstått något när vi 

sammanställde och tolkade intervjuerna. Vi har tolkat och sammanställt vår empiri 

på ett sätt som kan liknas vid kvalitativ analys (Fejes & Thonberg, 2009). Analysen 

av kvalitativ data kan delas upp i tre faser, där forskaren i första fasen sammanställer 

och organiserar upp den insamlade data som tagits fram. I andra steget delar 

forskaren upp den insamlade data för att i tredje steget ställa samman data i de 

mönster som forskaren sett växa fram under arbetet gång (Yin, 2013). Utmaningen 

med en kvalitativ analys är att skapa mening ur en stor mängd insamlad data (Fejes 

& Thonberg, 2009). I analysen har vi ett deduktivt inslag på grund av att vi 

strukturerat upp analysen efter de teoretiska kategorierna strategi, strategiprocess 

och ständiga förbättringar eftersom vi anser att det ger en tydlig struktur på arbetet. 

Eftersom vår studie är induktiv med deduktiva inslag i analysen kan den liknas vid 

en grundad teori som framställs som en blandning av en induktiv och deduktiv studie 

enligt Hartman (2001).   

 

3.5 Forskningskvalitet 
Den här studiens forskningskvalitet kan främst förklaras utifrån Brymans och Bells 

(2013) fyra delar om trovärdighet; tillförlitlighet, överförbarhet, pålitlighet samt 

konfirmering. Tillförlitlighet enligt dem är att resultatet innefattar både att arbetet har 

utförts enligt de regler som finns och att resultaten rapporteras till de personer som är 

en del av det som studerats på grund av att de ska kunna bekräfta att forskarna har 

uppfattat verkligheten rätt. I den här studien har vi efter vi sammanställt empirin 

skickat ut sammanställningen till alla informanter för att de ska kunna gå igenom 

texten och se att vi uppfattade allt rätt under intervjun. Med överförbarhet menas om 

resultaten kan appliceras i andra sammanhang (Bryman & Bell, 2013). Med tanke på 

att vår studie har gjorts ur ett organisatoriskt perspektiv bör det kunna överföras till 

liknande organisationer inom information- och servicesektorn. Den tredje delen är 

pålitlighet och innefattar att inget i studien utelämnas utan att hela processen 

redovisas. I den delen kan även liknande resultat visa på pålitlighet (Bryman & Bell, 

2013).  
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Vi fick liknande empiriskt material av samtliga informanter och efter att vi intervjuat 

sex organisationer kände vi att undersöka fler organisationer inte skulle tillföra något 

nytt till vår studie. Den empiriska mättnaden efter att ha intervjuat chefer och 

anställda inom turismnäringen gör att den här studien är pålitlig då svaren liknade 

varandra. Att kunna konfirmera innebär att forskaren agerar i god tro då det är svårt 

för forskaren att agera helt objektivt (Bryman & Bell, 2013). Vi valde att göra en 

induktiv studie för att vara så öppna som möjligt, men på grund av den förkunskap vi 

har inom turism, då vi tidigare har studerat det ämnet, samt den tidigare forskningen i 

den här studien gjorde att vi inte var helt objektiva vilket inte är ett måste enligt 

Corbin och Strauss (2008). Trots det agerade vi i god tro som Bryman och Bell 

(2013) skriver om och vi anser därmed att konfirmeringen har uppnåtts.  

 

Trovärdighet i en uppsats ges genom olika egenskaper. Att en uppsats är transparent, 

det vill säga genomskinlig är ett bra sätt att påvisa att uppsatsen är trovärdig när allt 

inte framställs som perfekt (Ahrne & Svensson, 2015). I den här uppsatsen diskuteras 

empirin gentemot teorin kritiskt, dess fördelar och nackdelar och inte enbart positivt 

och klanderfritt. Ett annat sätt på att visa att studien är trovärdig är att forskarna 

återkopplar till fältet, det vill säga att de återkommer till informanternas synpunkter 

när det kommer till resultatet. Det betyder inte att informanterna behöver hålla med 

om det resultat som presenteras (Ahrne & Svensson, 2015). 

 

3.6 Forskningsetik 
Vi började med att kontakta informanterna för att se om de var intresserade av att 

ställa upp på en intervju. Vid första kontakten fick informanterna information om 

studiens huvudämne. På det viset fick informanterna kännedom om vad studien och 

intervjun skulle handla om. De kunde utifrån den informationen ta ett beslut om de 

fann ämnet intressant och om de trodde sig kunna tillföra relevant information. Vid 

intervjutillfällena fick vi godkännande av informanterna att spela in intervjun. Utan 

inspelning hade risken för att missa eller glömma anteckna något ökat som även 

Trost (2010) nämner är vanligt förekommande om intervjuerna inte spelas in. Efter 

att vi sammanställt empirin skickades den ut till våra informanter, det för att försäkra 

oss om att vi hade förstått allt rätt och för att informanterna ska kunna godkänna att 

materialet publiceras. Det här är ett sätt att skydda informanterna eftersom det är 

viktigt att studien inte förorsakar dem någon psykisk skada på grund av metodvalet 



  
 

24 

(Wallén, 1996). De som intervjuas kan vara skeptiska mot undersökningar. Det kan 

vara att de har en rädsla om att den information de nämner ska användas på fel sätt 

och sätta dem och företaget i en obekväm sits (Fink, 2013). Genom att skicka det 

empiriska materialet till informanterna visade vi att vi inte sätter dem eller 

organisationen de representerar i en obekväm situation. Vi har inte bifogat 

Destination Kalmars Internetpolicy i den här studien där står det vilken person som 

har huvudansvaret för vilken digital kommunikationskanal. Detta eftersom vi inte har 

varit i kontakt med alla i organisationen har vi heller inte kunnat få ett godkännande 

att delge deras namn eller specifika arbetsuppgifter. 
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4 Empiri 
 

4.1 Den digitaliserade turismindustrin 
4.1.1 Digitala verktyg 

De turismverksamheter som undersöktes i den här studien är alla beroende av 

Internet till allt i från hemsidan, mejl till sociala medier. Med hjälp av Internet och de 

digitala verktygen når turistbyråerna idag ut till fler kunder och fler kunder hittar 

dem via bland annat hemsida och sociala medier. Förr var kontakten via personliga 

möten och telefon men idag har telefonens betydelse minskat och mejl samt sociala 

medier har blivit allt viktigare i kommunikationen med kunder. 

 

Kommunikationen över Internet skiljer sig beroende på om det är ett meddelande via 

mejl eller via sociala medier som ska besvaras bland annat berättar Einarsson (2015-

11-13) att dialoger över e-post inte är lika personliga som de dialoger som sker över 

sociala medier. På samtliga turismverksamheter får alla medarbetare ta ansvar över 

att hemsidan och sociala medier uppdateras vilket gör att de kan ta hjälp av varandra. 

Hemsidan och de andra digitala verktygen har förenklat möjligheten att visa vad 

staden har att erbjuda, såsom olika evenemang. Pedersen (2015-11-25) menar 

däremot att har digitaliseringen gjort att företag inte har mer än cirka fem sekunder 

på sig att nå ut till besökaren innan de letar sig vidare på någon annan hemsida. 

Därför måste kommunikationen över Internet vara effektiv, samtidigt som 

informanterna menar att det är viktigt att komma ihåg att den digitala 

kommunikationen inte får slå ut det personliga mötet. 

 

De intervjuade ser behovet av att kunna möta kunder digitalt då allt fler kunder blir 

mer bekväma av sig då de vill få allt snabbare svar utan att behöva ta sig ner till den 

bemannade turistbyrån, därför är det viktigt att organisationerna även finns digitalt.  

Informanterna på Öland turistbyrå menar att de kunder som har mycket att göra 

hellre vill ha kontakt med turistbyrån via digitala verktyg. Däremot vill den äldre 

generationen fortfarande komma in till turistbyrån och få den personliga kontakten 

oavsett hur mycket de har att göra, därför anser informanterna att det är bra att det 

finns valmöjligheter för turisterna. Samtliga informanter märker att för varje år ökar 

kraven och förväntningarna från kunderna till turismverksamheter. De senaste åren 

har det därför blivit högre förväntningar på de digitala verktygen och servicen som 

ges därigenom. Samtliga turismverksamheter försöker på grund av detta ligga i 



  
 

26 

framkant inom digitaliseringen genom att kontinuerligt uppdatera sina digitala 

verktyg för att nå kundernas krav. Dels försöker organisationerna ligga i framkant 

genom att de på olika sätt, dels genom att de försöker hitta sina besökare via rätt 

kanaler istället för att vänta på att turisterna ska komma in till dem på turistbyråerna. 

 

Informanterna på Ronneby kommun samt Öland turistbyrå menar att de inte ska 

skicka ut för mycket information, eftersom många kunder kan bli trötta på att få 

mycket digital information. Där menar informanterna att det i framtiden gäller att 

arbeta strategiskt med informationen och kommunikationen som till exempel att 

målgruppsanpassa sina informationsutskick. Något mer som kan ses som negativt 

med digitaliseringen är att all information sparas på Internet och sökmotorer, även 

om turistbyrån har tagit bort inaktuell information på deras hemsida kan den 

fortfarande hittas via exempelvis Google. Informanterna menar trots det att det finns 

fler positiva aspekter med digitaliseringen än negativa. En av de positiva sakerna 

enligt informanterna på Öland turistbyrå är att det är lättare och går snabbare att hitta 

information tack vare Internet och olika digitala verktyg. På grund av den ökade 

digitaliseringen ser Johnson (2015-11-13) att den personliga dialogen över Internet 

kan utvecklas ännu mer och inte enbart finnas över sociala medier. Han ser ett 

växande behov av digital kommunikation eftersom Kalmar turistbyrå har gått från en 

informerande verksamhet till en mer kommunicerande. De som intervjuades på 

Ronneby kommun menar att i dagens samhälle vill besökarna att allt ska finnas 

tillgängligt på Internet för att själva kunna söka fram informationen, därför behöver 

informationen som finns digitalt vara aktuell. Informanterna har märkt att besökarna 

vill ha så pass uppdaterad information att de ser vad de kan göra nu och 

nästkommande år. Informanterna ser att digitaliseringen underlättar arbetet med att 

informera, inspirera och kommunicera med kunderna vilket kräver insatser i form av 

uppdateringar och återkoppling. 

 

4.1.2 Kommunikation 

Samtliga organisationer som undersöktes i den här studien har en hemsida där de 

informerar och inspirerar besökare om vad destinationen har att erbjuda. Hemsidan 

är enligt informanterna, ett enkelt och effektivt sätt att nå ut med mer information 

samt till fler människor och hemsidan används som den främsta informationskanalen 

hos de olika turismverksamheterna. För att locka människor till Karlskronas 

destination menar Pedersen (2015-11-25) att det är viktigt att ha en väl fungerande 
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hemsida som är lätt att hitta till och som är informativ, samtidigt som den ska vara 

inspirerande. Tidigare hade turismen i Karlskrona en flik på kommunens hemsida 

men enligt informanten fick besökarna ingen inspiration av att besöka staden efter 

det att de besökt den hemsidan. Hemsidan ses som en stor tillgång för 

turismverksamheterna och besökarna kan välja mellan språken svenska, engelska och 

tyska på samtliga organisationers hemsidor (kalmar.com, 2015-12-17; 

visitkarlskrona.se, 2015-12-17; Stenow & Batur, 2015-11-26; oskarshamn.com, 

2015-12-17; visitronneby.se, 2015-12-17; oland.se 2, 2015-12-17). Genom att ha en 

hemsida som är flerspråkig kan fler människor få den information de behöver utan att 

behöva gå in till turistbyrån för att ta del av vad destinationen har att erbjuda. Då 

hemsidan måste uppdateras kontinuerligt med ny information gör de fastanställda på 

organisationerna det arbetet och inte de säsongsanställda. 

 

Turistbyråerna i Karlskrona, Oskarshamn och Öland har en chatt kopplad till deras 

hemsida. Attraktiva Oskarshamn har haft sin chatt längst och både Karlskrona och 

Öland turistbyråer började med chattfunktionen i somras för att testa om det var ett 

bra komplement till deras telefon och mejl samt ännu ett kommunikationsverktyg att 

erbjuda besökaren, vilket samtliga informanter ansåg att det var. Chatten hos de 

ovannämnda turistbyråerna har samma öppettider som deras turistbyråer. Skulle det 

däremot vara många inne på turistbyrån och att de anställda inte kan ge snabb 

respons på chatten loggar de ut därifrån och de meddelanden som kommer efteråt 

hamnar istället i verksamhetens mejlinkorg. Människor i dagens samhälle är 

angelägna att få snabba svar vilket gör att chatten är en fördel då de på turistbyrån 

kan hjälpa besökarna direkt när besökaren hör av sig, förutsatt att det är under 

turistbyråns öppettider. Informanterna på Öland turistbyrå anser att chatten är bra till 

besökares mindre frågor då de inte tror att besökarna hade ställt den sortens frågor 

via mejl eller telefon och därmed utökar de sin service gentemot sina kunder. Men de 

får även mer djupgående frågor på chatten om vilket boende eller evenemang som 

passar besökarens kriterier. Informanterna ser efter att de skickat länkar med boende 

och evenemang att besökaren bokat och både Hallström och Engelholm (2015-11-

26) tycker det är bra för organisationen att chattfunktionen även genererar intäkter.  

 

Johnson (2015-11-13) samt Stenow och Batur (2015-11-26) berättade under 

respektive intervjuer att de i framtiden kunde tänka sig att utveckla en chattfunktion. 
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Chattfunktionen skulle kunna användas som ytterligare ett kommunikationsverktyg 

mellan kunden och turistbyrån. En förbättrad kommunikation med besökarna 

kommer förhoppningsvis generera i en högre tillströmning av turister som är positivt 

för destinationens näringsliv och besöksmålen. Johnson (2015-11-13) berättade att en 

chatt inte har tagits i bruk på Kalmar turistbyrå på grund av olika resursbrister som 

tid och personal. Då syftet med en chatt skulle förloras om ingen svarar direkt när 

meddelandet kommer, det vill säga att de skulle behöva ha personal i stort sätt dygnet 

runt för att kunna besvara så snabbt som möjligt. Däremot har inte tanken på en 

chattfunktion försvunnit då Kalmar turistbyrå vill utvecklas från år till år eftersom 

kunderna får allt mer krav på servicen. 

 

4.1.3 Sociala medier 

Sociala medier kräver resurser som personal och enligt samtliga informanter har 

verksamheterna inte resurserna till att ha allt för många olika sociala medier då det 

skulle bli för svårt att hålla alla konton aktiva. Sociala medier används för att 

informera och kommunicera med besökarna och de svårigheter som finns med 

sociala medier är att veta vilka kanaler som ska användas och varför de ska 

användas. Samtidigt menar Stenow och Batur (2015-11-26) att det är viktigt att inte 

stänga ner något konto i framtiden eftersom trender kan förändras snabbt och det som 

är populärt att använda sig av nu kan snabbt bli omodernt och sedan modernt igen. 

För att Ronneby kommun och Växjö & Co ska kunna nå ut till lokalbor och besökare 

har de båda verksamheterna anställt en kommunikatör för att uppdatera och synas 

mer på exempelvis sociala medier. 

 

Av de sociala medierna som finns, använder samtliga verksamheter Facebook men 

sedan finns det även Twitter och Instagram som flertalet av turistbyråerna använder 

sig av. Attraktiva Oskarshamn är den verksamhet som använder sig av flest antal 

sociala medier. Förutom de ovannämnda sociala medierna använder de sig även av 

Pinterest, Youtube och Snapchat. Anledningen till att de använder sig av olika 

sociala medier är för att nå ut till fler målgrupper. Informanterna påpekar att det är 

viktigt att nå ut till många olika målgrupper då verksamheten säljer hela 

destinationen till lokalbefolkningen och besökare. Därför ser informanterna på 

Attraktiva Oskarshamn att det är viktigt att vara aktiv på sociala medier för att skapa 

en tvåvägskommunikation med besökarna. Turistbyråerna använder sig av sociala 

medier för att alltid vara tillgängliga, även vid lågsäsong samt helger och kvällar. 
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Informanterna tror att det gör att organisationen är framgångsrik då de kan svara 

snabbt och hålla dialoger med kunder utanför turistbyråns öppettider. Tiden som 

läggs på sociala medier skiljer sig åt i de olika verksamheterna, exempelvis lägger 

Karlskrona turistbyrå cirka 1,5 heltidstjänster på sociala medier och tiden Attraktiva 

Oskarshamn lägger på sociala medier kan liknas vid en halvtidstjänst. 

 

Precis som med hemsidan är det de fast anställda som har hand om uppdateringarna 

på de sociala medierna, detta för att de är insatta i hur de ska uttrycka sig vid deras 

uppdateringar. Turistbyrån i Kalmar har tillsammans med Destination Kalmar tagit 

fram en policy för hur de ska besvara olika typer frågor över sociala medier. Deras 

policy om sociala medier tar även upp vad, i vilket syfte och vilken hantering de 

anställda ska arbeta med sociala medier, hur de allmänt arbetar med inlägg såsom hur 

ofta och på vilket sätt. På Kalmar turistbyrå har de anställda en jour på 

verksamhetens sociala medier vilket betyder att den person som har jouren har 

ansvaret på de sociala kanalerna även under kvällar och helger. De andra 

verksamheterna som undersöktes hade inte någon nedskriven policy inom 

organisationen utan de hade en muntlig överenskommelse om vilka personer som ska 

ha huvudansvaret över de olika sociala medierna. Karlskronas och Oskarshamns 

turistbyråer hade inte någon schemalagd jour som Kalmar turistbyrå, utan de som har 

hand om de sociala medierna gör det på kvällar och helger för att de brinner för sitt 

arbete. 

 

När turistbyråerna kommunicerar med sina besökare på sociala medier gör de det på 

ett mer personligt sätt. Ett exempel är att de anställda på Kalmar turistbyrå i sitt svar 

ska skriva under med både sitt och företagets namn och inte enbart företagets vid 

svar. Det gör att dialogen med kunden blir mer personlig och kunden ser att den 

digitala konversationen sker med en verklig person. För att utnyttja den potential som 

finns på bland annat Instagram och Facebook bör verksamheten enligt Pedersen 

(2015-11-25) ge respons på vad besökarna kommenterar och gillar vilket kan vara att 

de besvarar kommentarerna de får. En fördel med sociala medier, som både Pedersen 

(2015-11-25) samt Karlstad och Asp (2015-11-20) säger är att verksamheter kan 

använda sig av privatpersoners uppdateringar i form av text och bilder för att 

inspirera andra turister att besöka destinationen. Instagram ser Pedersen (2015-11-

25) inte enbart som ett verktyg för att inspirera nya besökare, utan även att den 
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sociala kanalen kan aktivera lokalbefolkningen i form av tävlingar, hashtags och 

instameets. 

 

På sociala medier tenderar människor att ge en mer direkt respons vid nyheter. De 

fåtal gånger det blivit negativa kommentarer på verksamheternas sociala medier 

försöker organisationerna vända de tråkiga kommentarerna till något positivt 

samtidigt som de tar åt sig av dem för att kunna förbättra sig i framtiden. Skulle det 

vara en kommentar som inte går att lösa genom skriftlig kommunikation kontaktar 

bland annat informanterna på Växjö & Co personen privat istället för att göra det på 

ett öppet forum. Däremot är informanterna på Växjö & Co och även Öland turistbyrå 

noga med att påpeka att det måste få förekomma negativa kommentarer. Det är 

viktigt att få respons på det arbete som görs även om kommentarerna blir negativa. 

Att då ha en dialog med den som är negativ kan göra att diskussionen vänds till något 

positivt. Däremot om det skulle ha uppstått kommentarer som bryter mot lagen skulle 

de få plocka bort det från forumet eftersom det inte skulle tillföra något substantiellt 

som kan utveckla verksamheten. 

 

4.1.4 Övriga digitala verktyg 

Ronneby kommun använder sig av digitala pekskärmar där besökarna själva får söka 

information istället för att få information på en bemannad turistbyrå. Eftersom 

Ronneby kommun inte har en bemannad turistbyrå finns istället turistinformationen i 

en butik, som ett externt företag tar hand om i de centrala delarna av staden. Då deras 

digitala pekskärmar är nya har de inte hunnit utvärdera dem ännu och kan därför inte 

dra några slutsatser om pekskärmarna är bättre än en bemannad turistbyrå eller inte. 

Anledningen till att verksamheten började med pekskärmar var för att det var för få 

personer som besökte turistbyrån under lågsäsong och det genererade i mer kostnader 

än intäkter då exempelvis lokalen hade en hyra året runt. För att nå ut till alla 

besökare, både lokalbor och turister kom kommunen fram till att använda sig av 

pekskärmar för att försöka nå både besökare och lokalbor. Informanterna på 

Ronneby kommun kan även se mindre positiva saker med pekskärmarna och det är 

att den äldre generationen inte har samma kunskap med det digitala som yngre 

personer har. Vilket kan göra att det blir en tröskel för dem att söka information 

jämfört med yngre personer som informanterna menar har lättare för sig och inte är 

rädda för att göra fel. 
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Karlskrona turistbyrå är delaktiga i stadens stadsapplikation, som är ytterligare en 

kanal de använder sig av för att locka fler besökare till staden. Stadsappen hämtar 

information från turistbyråns databas för att den ständigt ska ha uppdaterad 

information. Karlskrona turistbyrå använder sig även av en digital betygskala som 

står precis innanför dörren när besökarna lämnar turistbyrån. På betygskalan trycker 

besökaren i hur de upplevde besöket och servicen, positivt eller negativt, under tiden 

de var på turistbyrån. Därefter kan besökaren själv välja om denne ska gå vidare till 

steg två där det finns uppföljningsfrågor som ger relevant statistik till turistbyrån. 

Väldigt många turister har valt att gå vidare till steg två vilket gjort att turistbyrån har 

fått ett bra underlag vid förbättringen av verksamheten när det kommer till det 

personliga mötet. 

 

4.2 Omvärldens påverkan på digitala verktyg 
4.2.1 Trender 

För att se hur andra turismverksamheter arbetar gör turistbyråerna en 

omvärldsbevakning. Karlskrona turistbyrån har en strategi att hela tiden göra en 

omvärldsbevakning för att sedan göra en tydlig analys åt vilket håll de måste gå för 

att behålla sin relevans. Om de gör en ordentlig analys blir det lättare att övertyga 

exempelvis politikerna vad som måste förbättras. Den digitala utvecklingen gör att 

verksamheten lättare kan göra en omvärldsanalys än om Internet inte hade funnits. 

Informanten på Karlskrona turistbyrå berättade att de till exempel startade upp sitt 

Instagram konto för att följa med i omvärlden. Einarsson (2015-11-13) berättade att 

under lågsäsong hinner de anställda på Kalmar turistbyrå att bevaka andra städer och 

se hur de arbetar samt skriva inspirations artiklar mer än de gör under högsäsong då 

de har mycket besök i turistbyrån som tar upp deras tid. Det gäller att turistbyrån är 

flexibel och har ögonen öppna för att se vilka sociala kanaler som blir trendiga och 

därmed se vilka olika målgrupper de kan nå via de sociala medierna.  

 

Attraktiva Oskarshamn använder sig av många olika sociala medier för att nå ut 

snabbt och till många olika målgrupper. Informanterna menar att det är viktigt att nå 

ut till många olika målgrupper då verksamheten säljer hela destinationen till besökare 

och lokalbefolkningen därför använder de sig av olika sociala kanaler. Ett exempel är 

att de använder sig av Snapchat för att nå ut till den yngre målgruppen samt för att 

den som följer bolaget på den kanalen ska kunna se vad som händer bakom 

kulisserna. Samtliga informanter menade under intervjuerna att de måste vara 
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beredda på att hela tiden ansluta sig till digitaliseringens nya trender för att kunderna 

kräver förbättringar. Ett exempel är det informanterna på Oskarshamn turistbyrå 

berättade, de vet inte om Instagram kommer vara en lika attraktiv plattform om fem 

år som det är nu. Därför menar de samt informanterna på Växjö & Co att 

verksamheterna måste vara snabba med att ansluta sig till nya trender inom 

digitaliseringen och därmed även sociala medier för att nå ut med deras budskap på 

de olika kanalerna. 

 

Informanterna på Öland turistbyrå har uppmärksammat att Södertälje har gjort om 

sin turisminformation till ett servicecenter så lokalbor förstår att det är även för dem 

då lokalborna tidigare inte besökte turistbyrån i staden för de ansåg att den var till 

turisterna. Informanterna tror att turistbyråer kan komma att benämnas som 

servicecenter i framtiden för att inte enbart rikta in sig till turister. Ronneby kommun 

hade liknande problem med deras bemannade turistbyrå, då de inte fick besök av 

lokalborna eftersom turistbyrån ansågs vara för stadens turister. Därför skaffade 

kommunen digitala pekskärmar istället för att göra om turistbyrån till ett 

servicecenter. Under intervjuerna med informanterna på Oskarshamns, Växjös och 

Ölands turistbyråer framkom det att de i framtiden ville utöka verksamheternas 

turismservice i form av att möta kunden på fler ställen, i form av att använda sig av 

InfoPoints.  

 

Öland turistbyrå och Ronneby kommun använder sig redan av InfoPoints i dagsläget 

men Öland ville utveckla det ännu ett steg, till att ha mobila turismbyråer. Mobila 

InfoPoints var något som informanterna på Attraktiva Oskarshamn talade om 

samtidigt som de även skulle vilja ha fasta informationspunkter. Dessa fasta 

InfoPoints skulle enligt informanterna finnas på flera platser som människor ofta 

besöker, såsom bensinstationer och bibliotek. Växjö & Co håller på med att se över 

hur de kan arbeta med InfoPoints i framtiden. Deras tanke är att de sprider ut 

informationsplatserna över kommunen och att de utbildar personerna som kommer ta 

hand om turisminformationen utefter vilka turister det är som besöker just den 

informationspunkten. Ett exempel är att utbilda de anställda på campingen utanför 

staden mer mot natur och hotellen inne i centrum mer mot shopping och aktiviteter 

som är i närheten av respektive InfoPoint. 
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Pedersen (2015-11-25) berättar att verksamheten nu lättare kan målanpassa genom 

att använda olika digitala kanaler och sociala medier beroende på var målgruppen 

befinner sig. Stenow och Batur (2015-11-26) nämner att annonseringar nu kan ske 

enkelt och det går även att rikta annonserna mot specifika målgrupper i och med alla 

digitaliseringens innovationer. Informanterna ser till exempel att den största gruppen 

som söker sig till Växjö & Co’s Facebooksida är lokalborna eftersom de därigenom 

snabbt blir uppdaterade om vad som händer i staden. Karlskrona turistbyrå och de 

andra turistbyråerna som går under kommunala regler måste tänka på att de ska täcka 

upp alla målgrupper. Det görs lättast genom att använda sig av olika kanaler, även 

om hemsidan fortfarande skulle vara störst. En utmaning i framtiden enligt 

informanterna på Öland turistbyrå och Ronneby kommun är att de tror att kommer 

behöva målgruppsanpassa mera. Vilket menas att de vill dela in de olika 

målgrupperna för att informationen ska gå ut till rätt målgrupp. 

 

4.2.2 Konkurrens och samarbeten 

Konkurrensen bland aktörer har ökat på grund av digitaliseringen och Internet, då det 

numera finns flera stora globala aktörer, såsom Booking.com med flera som kan 

hjälpa turister att boka logi på mindre destinationer istället för att det bokas via de 

lokala turistbyråerna. Enligt Johnson (2015-11-13) gör det att Kalmar turistbyrå 

måste anpassa sitt arbete för att vara konkurrenskraftiga på marknaden. Även de 

anställda på Öland turistbyrå ser att digitaliseringen har gjort att konkurrensen om 

turisternas logibokningar har ökat med de stora aktörer som Booking.com och 

Hotels.com med flera. Men de anställda på Öland turistbyrå anser att de har en stor 

konkurrensfördel genom att ge service i form av lokalkännedom som de globala 

aktörerna inte kan erbjuda. 

 

Det finns även konkurrens regionalt eftersom företag i exempelvis Kalmar försöker 

dra nytta av turismen på Öland. Därför kan det vara svårt för turisterna att veta om de 

besökt turistbyråns hemsida eftersom det finns flertalet liknande hemsidor från 

privata aktörer. Det är däremot viktigt att komma ihåg att samhällets digitala 

utveckling inte har tagit över det personliga mötet helt och flertalet av informanterna 

tror inte heller att det personliga mötet kommer att ersättas av digitala verktyg. 

Däremot påtalar samtliga informanter att de samarbetar med varandra inom länen 

och regionerna, och ser varandra inte som konkurrenter    
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Andra samarbeten som turistbyråerna använde sig av var att de tog hjälp från 

utomstående, som besökare, lokalbor och andra aktörer för att kunna utveckla 

destinationen. Karlskronas samt Oskarshamns turistbyråer samarbetar med 

privatpersoner genom att verksamheterna använder sig av bilder från privatpersoner, 

vilket har fått ett positivt utfall. Ingen av privatpersonerna har sagt nej till 

ovanstående verksamheter när de vill publicera bilder av destinationen på respektive 

verksamhets Instagram. Båda turistbyråerna tycker att det är viktigt att engagera de 

som är på plats och genom att använda sig av lokalbefolkningens bilder får 

turistbyråerna invånarnas lokalkännedom. För att de båda turistbyråerna ska kunna 

hitta bland alla foton som lokalbor och besökare publicerar använder de sig av 

speciella hashtags, som även aktivera besökare och lokalbor att ta foton på olika 

områden i städerna. Varje år anordnar Karlskrona turistbyrå dessutom en 

Instagramtävling för att få fram fina bilder av destinationen men även för att aktivera 

besökare och lokalbefolkning. Därefter får besökare och lokalbefolkning rösta på 

vem som vinner genom omröstning som sker både digitalt genom Facebook, och på 

det traditionella sättet att lämna in en lapp i en brevlåda. Ett annat sorts samarbete 

som Kalmar turistbyrå hade sommaren 2015 var när de tog hjälp av Wisslaren, som 

är en person som har ett stort Instagramkonto, med följare över hela världen. Den här 

personen la upp inspirationsfoton på destinationen Kalmar, på sitt instagramkonto 

som har 1,3 miljoner följare (instagram.com 2, 2015-11-17). Om det genererade i 

mer besökare vet de inte då ingen utvärdering har gjorts. 

 

Förutom samarbetet med instagramprofilen Wisslaren ser Kalmar turistbyrå gärna ett 

samarbete med universitet i Kalmar när det kommer till att utveckla olika digitala 

verktyg som en chatt till deras hemsida. Även Karlskrona turistbyrå har tidigare haft 

ett sammarbete med en skola. Det var när turistbyrån skulle starta upp sitt 

Facebookkonto som de tog hjälp av en skola i Karlskrona som utbildar sina elever i 

digital kommunikation. De som gjorde projektet hos turistbyrån skapade och byggde 

upp hela verksamhetens Facebookkonto. Visit Ronneby startade däremot sin 

Facebooksida i samband med det regionala förbundet Visit Blekinge då förbundet 

föreslog att samtliga turistbyråer i länet skulle ha den sociala kanalen och det skulle 

visa på att turistbyråerna i regionen tillhör samt samarbetar med varandra. Precis som 

Visit Småland visar på att de samarbetar med turistbyråerna i deras region. Båda 

regionerna arbetar tillsammans med turism- och besöksnäringen i respektive region 
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och ser inte varandra som konkurrenter inom regionen utan de ser det som att de kan 

hjälpa varandra och på så sätt utvecklas tillsammans. Ett exempel som visar att de 

arbetar tillsammans är att turistbyråerna inom Småland har liknande hemsidor, 

dessutom är de kopplade till Visit Småland och deras hemsida. Det gör att de på 

Oskarshamn turistbyrå kan tipsa om ett café både på deras och på Visit Smålands 

hemsida. 

 

4.2.3 Olika bolagsformer  

Kalmar samt Karlskrona turistbyrå är kommunala aktiebolag, vilket Pedersen (2015-

11-25) beskriver som att i ett kommunalt aktiebolag måste styrelsen godkänna 

verksamhetens nysatsningar, vilket kan vara tidskrävande för turistbyrån. Förr hade 

Karlskrona turistbyrå ingen egen hemsida utan bara en flik på kommunens. 

Problematiken med nya satsningar som hemsidan, kan vara att politikerna som 

hushåller med skattebetalarnas pengar inte vill investera i något nytt som kostar 

pengar. Därför måste turistbyrån hela tiden övertyga ledningen om varför en 

förändring ska göras och förklara hur pengarna betalas tillbaka till kommunen genom 

en tillströmning av turister. För att vara förberedd till möten med politikerna måste 

organisationen ha gjort en omvärldsanalys som visar vad som behövs göras för att 

förbättra verksamheten så den kan stå starkare i konkurrensen mot andra 

destinationer. Johnson (2015-11-13) säger att Kalmars politiker förstår värdet av 

turismen vilket gör att kommunikationen mellan verksamheten och kommunen 

fungerar bra. Men turistbyrån vill fortfarande nå ekonomisk lönsamhet för att det ska 

bli lättare för de styrande politikerna ska förstå varför staden ska ha en turistbyrå. 

 

Informanterna på Växjö & Co berättade att de driver turistbyrån åt kommunen och 

att organisationen inte är kommunalt ägt, vilket gör att de på Växjö & Co har en 

större frihet att välja vad som ska vara med på exempelvis hemsidan och vad som 

inte ska stå med. Samtidigt är det viktigt att de arbeta tillsammans med kommunen 

eftersom de har gemensamma mål. En stor fördel med att inte vara ett politiskt styrt 

bolag är att fokus kan läggas på de stora sevärdheterna som turistbyrån vet av 

erfarenhet har varit populära. Svårigheterna är däremot när beslut ska tas om att 

något inte ska läggas upp på hemsidan då det kan bli missnöje bland ensamma 

näringsidkare som inte visas upp på hemsidan. Men trots att turistbyrån får välja ut 

vad som ska stå på hemsidan har de som mål att ha något intressant och som 

inspirerar alla besökare. Därför finns det en stor databas om alla möjliga sevärdheter 
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och evenemang som finns i staden. Attraktiva Oskarshamn är också privatägt och 

precis som Växjö & Co driver de turistbyrån åt kommunen. Hade ovanstående 

turistbyråer varit kommunala hade de varit tvungna att lyfta fram allt som finns inom 

kommunen, vilket däremot de på Ronneby kommun och Öland turistbyrå får göra då 

de är kommunalt ägda. 

 

4.3 Utvecklingen i organisationer inom turism- och besöksnäringen 
4.3.1 Nu och då 

Förändringen inom turistbyråer har varit stor tack vare digitaliseringen. Förr var 

många av turistbyråernas största huvuduppgifter att förmedla logi till besökare. Av 

de informanter som intervjuades var det bara de anställda på Öland turistbyrå som 

fortfarande såg logiförmedlingen som sin huvuduppgift. Informanterna från Kalmars, 

Karlskronas och Ölands turistbyråer nämnde den stora konkurrensen inom 

logiförmedling som nu finns från globala aktörer som Booking.com och Hotels.com 

med flera. Samtliga informanter menar att deras respektive hemsida är ett viktigt 

verktyg och att uppdatera hemsidan kontinuerligt är nödvändigt för att inspirera 

besökare. I Karlskrona kämpade turistbyrån länge för att få en egen hemsida istället 

för att ha en flik på kommunens hemsida. De anställda inom Karlskrona turistbyrån 

fick lägga tid på att övertyga de styrande politikerna varför resurser skulle läggas på 

en egen hemsida för turismen vilket tillslut gick igenom och blev en stor förändring 

för turismen i staden. 

 

Kommunikationen mellan turistbyråer och besökare har förändrats över tid. Förr 

informerade turistbyrån besökaren, nu är det däremot en tvåvägskommunikation 

mellan organisationerna och besökarna som samtliga informanter har antytt. Hur 

kontakten mellan besökarna och turistbyrån uppstår har förändrats i takt med 

digitaliseringen. Tidigare skedde kontakten mellan turistbyrån och besökarna via 

telefon eller personliga besök sedan lades även mejl in som en 

kommunikationskanal. Kommunikationskanalerna har utökats ytterligare och nu 

finns det även sociala medier vilket studiens alla organisationer använde sig av och 

chattfunktion som används av flertalet av verksamheterna. Johnson (2015-11-13) 

anser att den här digitala utvecklingen har underlättat tvåvägskommunikationen. När 

han började arbeta i en turistbyrå svarade han enbart i telefon och förmedlade 

boenden. Nu menar han att det är mer dialoger med besökarna vilket skapar en 
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tvåvägskommunikation. Däremot tror ingen av informanterna att det personliga 

mötet kommer försvinna helt på grund av digitaliseringen. 

 

Organisationer börjar bli allt mer mobilanpassade eftersom turister använder 

mobiltelefonen allt mer när de ska söka upp information om destinationen. För att 

möta turisterna på ett enklare sätt skapade Karlskrona turistbyrå landets första 

mobilapplikation för turism- och besöksnäringen. Dessvärre lades den ner men har 

nu ersatts med en stadsapplikation som hämtar information från turistbyråns databas. 

De verksamheterna med bemannade turistbyråer har utvecklat mobilanpassade 

hemsidor. Däremot anser Pedersen (2015-11-25) att Karlskrona turistbyrås hemsida 

borde bli bättre i sin mobilanpassning och de på Öland turistbyrå ser en 

utvecklingspotential i anpassningen av hemsidan till surfplattor. 

 

Ronnebys turismverksamhet har förändrats från att ha en turistbyrå till att ha 

stationära digitala pekskärmar som fysisk informationskälla för besökare. Ronneby 

kommun har även utvecklat verksamheten, precis som Öland turistbyrå med 

InfoPoints runt om i destinationen. Växjö & Co har just nu inga InfoPoints men har 

framtida planer på att utveckla sin verksamhet med InfoPoints runt om i staden. Det 

finns även en tanke om att några av de informationspunkterna ska utrustas med 

digitala pekskärmar istället för att ha en fysisk person på plats. Att utveckla digitala 

pekskärmar låg däremot inte högt upp i prioriteringslistan då informanterna på Växjö 

& Co ansåg att de flesta människor redan hade tillgång till sina egna pekskärmar i 

form av sina smarttelefoner. Ölands och Oskarshamns turistbyråers framtidsplaner är 

att skapa mobila InfoPoints som kan möta turisterna där de befinner sig för tillfället 

som vid speciella evenemang. 

 

4.3.2 Pågående förändringar  

Öland turistbyrå har inte haft någon chef sedan 2010, trots det har organisationen 

introducerat en chattfunktion på hemsida. Just hemsidan är viktig för samtliga 

organisationer som undersöktes i den här studien. Informanterna från de olika 

organisationerna berättade att kontinuerlig uppdatering och förändring av hemsidan 

var viktig för att informera och inspirera besökare och lokalbefolkningen. På 

exempelvis Kalmar turistbyrå är de anställda noga med att bilderna som visas på 

hemsidan ska passa till den rådande årstiden för att direkt ge ett inspirerande intryck 

till hemsidans besökare. 
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Just nu pågår ytterligare förändringar i Ronneby och Oskarshamn för att inspirera 

besökare och lokalbefolkningen. På Ronneby kommun tar de fram vägskyltar som 

ska innehålla information för de personer som kör genom destinationen så även de 

som kör igenom kan inspireras. För att göra destinationen mer levande vill de även 

utveckla de digitala kanalerna som redan används vilket är Visit Ronnebys hemsida 

och deras Facebook. Informanterna menar att det måste finnas en strategi för att 

utveckla de befintliga digitala verktygen. Men om organisationen skulle börja med 

en ny kanal nu skulle det vara att starta ett Instagramkonto. På Oskarshamn turistbyrå 

ska de inte prioritera digitala vägskyltar, däremot ska de sätta upp digitala skyltar 

mot stadens torg, det vill säga stora bildskärmar som ska visa inspirerande 

information och bilder. När det kommer till att testa nya digitala verktyg är de 

anställda och Vd:n på Attraktiva Oskarshamn drivande och då Vd:n är tekniskt 

intresserad låter han de anställda få fria händer att testa nya digitala lösningar. 

 

Konkurrensen med globala aktörer som Booking.com och Hotels.com har gjort att 

exempelvis turistbyråerna i Kalmar och Karlskrona har skapat unika paket för att inte 

tappa för stora marknadsandelar på logibokningar. Ett exempel är att på Kalmar 

turistbyrå innehåller paketen bland annat logi tillsammans med något evenemang och 

genom att turistbyrån är den enda återförsäljaren av de paketen gör det att 

logibokningar fortfarande bokas genom turistbyrån i samband med 

paketförsäljningen. Men det finns fortfarande, även om det är sällan, människor som 

kommer in på turistbyrån för att boka övernattning och biljetter till evenemang. 

Enligt Johnson (2015-11-13) är de flesta som kommer in för att boka övernattning 

via turistbyrån äldre personer och turister från andra länder som inte har den 

datorvana som krävs för att boka eller inte har tillräcklig kunskap om destinationen.  

 

Den digitala utvecklingen går snabbt och några organisationer ser en utmaning med 

att veta vilka digitala verktyg som ska användas i framtiden. Trots den digitala 

utvecklingen var det inte någon av informanterna som trodde att det personliga mötet 

kommer försvinna i framtiden. Pedersen (2015-11-25) berättade att Karlskrona 

turistbyrå hade 80 000 besökare på turistbyrån under de första elva månaderna av 

2015 och han trodde att besöksstatistiken skulle öka kommande år eftersom han 

ansåg att destinationen fortfarande är relativt oupptäckt. De organisationer med 
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bemannade turistbyråer ökar antalet anställningar under sommarmånaderna för att 

klara av den tillströmning av turister som sker under de månaderna. På exempelvis 

Öland turistbyrå anställer de cirka 15 stycken under sommarmånaderna vilket kan 

jämföras med resten av året då de är tre stycken fastanställda. 

 

4.3.3 Om Internet inte hade funnits 

Under alla intervjuer diskuterades det hur verksamheterna hade sett ut idag om 

Internet inte hade funnits. Johnson (2015-11-25) samt Hallström och Engelholm 

(2015-11-26) trodde exempelvis att de hade fått gå tillbaka till hur det såg ut förr, att 

arbetsuppgifterna mer hade liknat telefonförsäljning där de anställda ska förmedla 

boende över telefon. Einarsson (2015-11-13) reflekterade också att logibokningarna 

hade sett annorlunda ut jämfört med nu, då hon trodde att bokningsprocessen hade 

blivit längre än vad den är nu där en bokning görs med några enkla knapptryck på 

datorn.  

 

På Karlskronas, Oskarshamns och Växjös turistbyråer trodde informanterna att 

broschyrernas upplagor skulle öka eftersom ingen information hade funnits på 

Internet och besökare hade varit tvungna att skaffa information på traditionellt vis 

med tryckt information. Informanterna på Ronneby kommun var ense om att det 

hade funnits en bemannad turistbyrå om inte Internet hade funnits eftersom då hade 

människor behövt söka sig dit för att få ta del av ny information om vad som händer i 

staden istället för de digitala pekskärmarna de har nu. På Oskarhamn turistbyrå 

tänkte de däremot att det hade varit ännu viktigare att möta turisterna där de befinner 

sig med InfoPoints och inte enbart ha mötet på turistbyrån. 

 

4.4 Sammanfattning av empiri 

För att förstå hur turismindustrin ser ut är det även viktigt att se hur den har varit. 

Våra informanter ser att deras arbete har blivit allt mer digitaliserat och nya tjänster 

har uppkommit tack vare digitaliseringen. Bland annat har samtliga verksamheter 

skaffat sig olika konton på sociala medier och både Ronneby kommun samt Växjö & 

Co har anställt kommunikatörer för att verksamheterna ska kunna marknadsföra 

destinationerna mer digitalt. Några av organisationerna har utvecklat sin hemsida 

med en chatt där kunder erbjuds ytterligare ett alternativ att kontakta turistbyråerna 

på. De andra organisationerna som undersöktes funderade på en chatt i framtiden då 

de inte hade resurserna för vad de anser att en chattfunktion kräver i dagsläget. Andra 
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digitala verktyg som också användes av några av de undersökta organisationerna var 

digitala pekskärmar och mobilapplikationer där besökarna själva tog reda på 

information om destinationen.  

 

En av anledningarna till att organisationerna förändrar sig är på grund av omvärlden 

och dess trender, ett exempel är att olika sociala medier är trendiga för vissa 

målgrupper. En annan anledning till att förändras är att samarbeten med liknande 

hemsidor fordrar det, då det ska synas att organisationerna samarbetar. Att 

konkurrensen ökar är ännu en anledning till varför organisationerna förändrar sig, det 

är för att de ska kunna vara kvar på marknaden och slåss om besökarna. Hur 

organisationerna gör för att förändra sig är olika mellan de undersökta 

verksamheterna, det beror på om de är privata bolag eller om de styrs av kommunen. 

De privatägda bolagen påpekade att de hade det enklare vid förändringar än vad de 

kommunalt styrda verksamheterna hade, vilket även intygades av Rosander, 

Giacomelli och Rosenquist.  

 

Organisationer i turism- och besöksnäringen har förändrats mycket och det har varit 

till stor del varit på grund av Internet och digitaliseringen. Trots att digitaliseringen 

tar över allt mer inom organisationerna vill samtliga informanterna ändå inte att 

verksamheterna ska gå över helt till att bli digitala. Flertalet av dem som intervjuades 

menade att det personliga mötet inte kommer att försvinna helt då de märker att deras 

besökare vill ha den personliga servicen.  

 

De tre huvudkategorierna i empirin - Den digitala turismindustrin, Omvärldens 

påverkan på digitala verktyg samt Utvecklingen i organisationer inom turism- och 

besöksnäringen som framkom av det empiriska underlaget kopplar vi till teorierna 

om strategi, strategiprocess och ständiga förbättringar. Just strategi är viktigt för att 

organisationer ska kunna utnyttja företagets resurser för att uppnå företagets uppsatta 

mål. För att organisationerna ska kunna förändra sig behöver de ta strategiska beslut, 

vilket kan göras genom en process som har olika faser. För att följa med samhällets 

förändringar behöver även organisationerna förändras och förbättras kontinuerligt för 

att följa med omvärldens trender. Därför ser vi att den empiriska data vi fått fram kan 

kopplas till ständiga förbättringar där kaizen och Total Quality Management, som 
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betyder ständiga förbättringar, kan användas. Både strategiprocessen och ständiga 

förbättringar kan kopplas ihop med strategi som teorikapitlet startar med.  
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5 Teori 
 

5.1 Strategi 
 

“...konsten att utnyttja företagets resurser i syfte att uppnå företagets mål” - 

(Bengtsson & Skärvad, 2011:15) 

 

Strategibegreppet har inom företagsvärlden kommit att förknippas med 

konkurrensfördelar, företagets kunder, konkurrenter och resursfördelning. De flesta 

företag har således ett mål med sin strategi, det är att differentiera sig och uppnå 

konkurrensfördelar för att skapa ett värde för kunden (Bengtsson & Skärvad, 2011). 

En strategi startar med att företaget har någon typ av mål som kostnadsreducering, 

därefter läggs en strategi upp för hur de ska nå målet (Wit & Meyer, 2010). 

Strategiarbetet ser därför inte likadant ut i olika verksamheter, istället är 

strategiarbetet något som grundas på det enskilda företagets mål (Bengtsson & 

Skärvad, 2011). En exakt definition av strategiarbetet hade då varit missledande 

eftersom praktiken visar att det finns minst lika många företagsstrategier som det 

finns företag, även om alla företag inte har en uttalad strategi (Wit & Meyer, 2010). 

Under de senaste tjugo åren har forskare även poängterat att det är lönlöst att 

undersöka vilka specifika attribut som är viktiga att strategiskt utveckla i företagen 

eftersom det är omöjligt att specificera (Eriksson-Zetterquist, Kalling & Styhre, 

2012). Däremot finns det förenklingar för att förklara olika typer av strategier. En av 

de vanliga förenklingarna av strategi är konkurrentstrategier, som handlar om att 

besegra konkurrenten och få flest kunder. Under 70-talet växte intresset för 

militärstrategiska egenskaper i det svenska näringslivet. Paralleller i vokabulärer kan 

dras mellan den militära och företagsekonomiska skolan, där priskrig och slag om 

marknadsandelar är några av de vanliga fraserna (Bengtsson & Skärvad, 2011). 

 

Företag arbetar ofta med att utveckla produktionen i företaget för att minska 

kostnaderna på produkterna och tjänsterna (Wit & Meyer, 2010), men för att arbeta 

med sin strategi bör företag också arbeta med kvalitetstyrning för att ha kvalité på 

sina produkter och tjänster. Under 80-talet tänkte många av västvärldens 

verksamhetsledare på kvaliteten i produkterna, men nu har fler företagsledare börjat 

tänka på att även servicen måste ha kvalité vilket kan liknas vid kvalitetscirklar. I 70-

talets Japan började kvalitetscirklar användas som strategi, vilket gjorde att deras 
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arbetsmetoder blev ett ideal i västvärldens organisationer (Bengtsson & Skärvad., 

2011; Eriksson-Zetterquist et al., 2012). Kvalitetcirklar syftar till att alla områden i 

verksamheten måste öka kvalitén på det de arbetar med. En enkel sak att göra för att 

skapa en kvalitetscirkel i en verksamhet som producerar tjänster är att hålla dialoger 

inom organisationen, exempelvis mellan ledning och deras anställda. Då kan 

problem identifieras och alla kan vara med för att analysera och tänka ut någon form 

av problemlösning. Kvalitetscirklar har således inte några revolutionära metoder utan 

fokuserar på att ständigt förbättra alla delar av verksamheten för att följa med i 

samhällets förändringar (Bengtsson & Skärvad, 2011).  

 

Den upplevda kvalitén på tjänsten som når kunderna är viktig eftersom 

organisationers överlevnad är beroende av att få acceptans från kunderna och 

omvärlden (Eriksson-Zetterquist et al., 2012). Däremot karaktäriseras omvärlden 

som något verksamheter inte får grepp om. Organisationerna måste på grund av 

samhällets förändringar vara flexibla vilket gör att studier av organisationer och 

deras strategiarbete är komplext (Røvik, 2000). Komplexa organisationer 

kännetecknades med informationsutbyte mellan företaget och omvärlden då de 

varierade sig beroende på samhällets förändringar (Buckley, 1967). Hur 

planeringsarbetet ser ut under en process är därför viktig eftersom omvärlden har en 

stor påverkan på organisationernas ageranden (Eriksson-Zetterquist, Müllern & 

Styhre, 2011) 

 

5.2 Strategiprocess 

Studier om företags strategiprocesser fokuserar på hur och varför saker inom 

verksamheter dyker upp, utvecklas och avvecklas över tid (Angley, Smallman, 

Tsoukas & Van de Ven, 2013). Många större verksamheter har uttalade strategier hur 

de ska uppnå högre marknadsandelar och hur de ska kunna redovisa högre vinst. 

Däremot är interna strategier det som används mest även om det inte alltid är uttalat. 

Många förändringar görs internt eftersom det kan uppstå situationer mellan de som 

fattar beslut och de som påverkas av besluten. Därför finns det ofta strategier hur de 

anställda i företaget ska utföra sitt arbete och vilka investeringar som ska göras för 

att alla inom verksamheten ska sträva mot samma mål (Eriksson-Zetterquist et al., 

2012). Men för att nå målen måste företag förstå att en förändring tar tid och hur lång 

tid förändringen tar beror på vilken magnitud förändringen har på företaget (Wit & 
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Meyer, 2010). Processen mot en förändring har tre faser och startar med någon form 

av analys efter ett mål har satts. Då analyseras möjligheterna och de eventuella 

hinder som kan påverka utgången av strategin. När möjligheterna och hoten har 

analyserats görs en strategiformulering där vägen för att nå det utsatta målet väljs. 

När de styrande i organisationen bestämt hur processen ska genomföras är det den 

praktiska delen som är kvar, genomförandefasen, i den fasen görs den faktiska 

förändringen. Analysfasen, strategiformuleringsfasen och genomförandefasen är alla 

en del av en strategiprocess (Bengtsson & Skärvad, 2011). En förändring är däremot 

inte helt fullbordad när den är praktiskt genomförd. Den är först klar när 

förändringen har anammats av de anställda till den grad att de inte faller tillbaka till 

de gamla arbetsvanorna (Lewin, 1951/1997). 

 

(Strategiprocessen i Bengtsson & Skärvad, 2011:19)  

 

Förändringsprocessen kräver således mycket planeringsarbete. Men det finns kritik 

mot att företag lägger energi och tid på att göra exempelvis femårsplaner. Kritikerna 

menar att det nästan inte finns någon anledning till att planera ens ett år fram i tiden 

eftersom förutsättningarna kan förändras på bara ett par månader och nya trender kan 

uppstå (Eriksson-Zetterquist et al., 2012). Men i många fall är det viktigt med ett 

planeringsarbete, framförallt när det finns kännedom om intressekonflikt inom 

organisationen som ofta är mellan de styrande i verksamheten och deras anställda 

(Wit & Meyer, 2010). En process med synliga brister gör att medarbetarnas 

förtroende för förändringen uteblir (Sörqvist, 2004).  

 

Att hitta en strategi för att nå gemensamma mål är svårt även för företag utan interna 

intressekonflikter. Konkurrensen och den globala marknaden gör att nya trender kan 

skifta snabbt och globaliseringen har gjort att innovativa lösningar har blivit nyckeln 

för att lyckas i kunskapsbaserade bolag. Den globala marknaden har även medfört 

global konkurrens vilket gör att nya innovationer som digitala verktyg är nödvändigt 

för verksamheterna (Chiva, Ghauri & Alegre, 2014). Men företagen måste 
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fortfarande ha någon form av stabilitet under processens gång. Trots alla nya 

innovationer går det inte att anamma allt nytt som uppstår utan verksamheter bör 

välja det som gynnar dem. Här har ledningen ett stort ansvar i att se vad som kan 

göras och vad som företaget måste vänta med (Angley et al., 2013). Däremot 

fungerar oftast inte en återhållsam processkultur i ett informationsbaserat företag då 

tjänsteföretag oftast betonar kunden och dennes behov. Det gör att den här typen av 

organisationer ofta anser att marknaden och kunden alltid har rätt (Bengtsson & 

Skärvad, 2011).  

 

Processarbetet har som uppgift att uppnå den vision företaget satt upp som mål. En 

vision kan skapa engagemang hos medarbetarna och gör att målet är värt att 

anstränga sig för (Bengtsson & Skärvad, 2011). Att ledningen delar med sig av 

företagets vision gör att de anställda kan jobba långsiktigt och beslutsfattandet 

behöver således inte alltid vara hos ledningen (Wit & Meyer, 2010). Processarbetet 

tar enligt Carlzon (2008) inte lika lång tid om beslut kan tas längre ner i 

organisationen. Det vill säga om besluten för att driva processen framåt inte behöver 

gå genom ledningen vid varje nytt hinder kan processen mot det uppsatta målet och 

förbättringen gå snabbare.  

 

5.3 Ständiga förbättringar  

Grundidéen bakom ständiga förbättringar är att det alltid går att förbättra kvaliteten 

till en minskad eller likvärdig kostnad. Utmaningen för företag är att hitta 

förändringarna som har potential till att förbättras, antingen för att minska 

kostnaderna eller för att öka kundtillfredställelsen. Förståelsen för variation är en 

grundläggande faktor i ett ständigt förbättringsarbete. Ständiga förbättringar bygger 

på omgivningen och samspelet med organisationer, det kan ses som ett samspel 

mellan olika typer av problem, tekniska system, arbetsuppgifter och andra människor 

(Elg & Witell, 2007). Några anledningar till att organisationer ständigt behöver 

förbättras är på grund av att kundernas krav ökar, nya tekniska innovationer 

uppkommer, konkurrenterna förbättras. För att lyckas med att förbättra 

organisationen krävs det att verksamheterna inför ett systematiskt förbättringsarbete. 

Vilket kan göras genom att arbeta med olika strategier, som kund- och 

omvärldsorientering där organisationen arbetar aktivt med att kartlägga deras kunder 

och fastställa deras behov och förväntningar. Det är dessutom viktigt att studera 
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konkurrenterna och andra ledande aktörer för att ständigt förbättra sig (Sörqvist, 

2004). 

 

När organisationer är i förbättringsprocessen kan de ta hjälp av metoder som Total 

Quality Management (TQM) eller kaizen. Begreppet kaizen härstammar från Japan 

och innefattar stegvis förnyelse samt förbättring. Grundtanken med kaizen är att 

förändringsarbetet ska vara en naturlig del av vardagen, att det ska finnas en strävan 

efter att finna och genomföra förbättringar inom verksamheten (Sörqvist, 2004). 

Deming (1986/2015) menar att åtgärder för förändring är viktigt för utvecklingen 

som oftast orsakas av ändrade förhållanden så som globalisering, ökat 

konkurrenstryck eller kundkrav. Men att förstå hur och varför organisationer måste 

förändras är en förutsättning för verksamheterna att upptäcka utveckling och trender 

inom branschen. Kvalitetstyrning inom företag har utvecklats från att vara styrt av 

marknaden till att organisationerna vill leverera högkvalitativa resultat. TQM 

används även organisationen vill göra egna förbättringar inom organisationen även 

om konkurrensen inte är hög inom det specifika området. Det kan göras genom att 

internutbilda de anställda istället för att hyra in en extern aktör. Detta gör att de 

anställda har en mer betydande roll nu med sin service än vad maskinerna, som stod 

för kvaliteten förr hade. Det resulterar också att nu betraktas de anställda mer som 

människor och företag ses mer än ur en ekonomisk aspekt. Företagen ses även som 

en social aktör eftersom det inte bara är ekonomiska resultat som övervägs (Deming, 

1986/2015).  

 

Kvalitetsarbetet och dess förändringar i organisationen berör alla som har intresse 

inom företaget, från högsta ledningen, anställda till eventuella leverantörer och 

kunder (Sandholm, 2000; Jaca & Psomas, 2015). Organisationer strävar efter att 

ständigt förbättra kvaliteten på produkter och tjänster samt processer för att möta de 

behov och förväntningar som organisationernas kunder har. Komponenterna för 

tjänster inkluderar arbetstagarinflytande, ständiga förbättringar, fortbildning, 

lagarbete, engagemang och support av högsta ledningen samt fokus på kvalitetskultur 

och kundnöjdhet (Jaca & Psomas, 2015). Även Lewis, Pun och Lalla (2005/2015) 

menar exempelvis att TQM-program leder till förbättrad delaktighet och 

kommunikation bland de anställda men även ständiga förbättringar enligt Jaca och 

Psomas (2015). 
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Kvalitetsaktiviteter bör enligt Sandholm (2000) baseras på önskemål, behov och krav 

från kunderna som sedan måste identifieras av företaget. När nya tjänster utvecklas 

eller befintliga förändras involverar det många enheter och individer i företaget. Det 

kallas för kvalitetsplanering och anger vilka uppgifter och aktiviteter som ska 

genomföras i syfte med att uppnå den önskade kvaliteten. Därefter kontrolleras 

kvaliteten för att försäkras om att rätt kvalitet är uppnådd, vilket avslutas med 

kvalitetsförbättring där företag hela tiden vill förbättra de aktiviteter. Att jämföra sig 

med andra företag och organisationer kan ge värdefulla idéer för att bland annat 

förbättra företagets produkter och tjänster. Aktiviteter vid ständig förbättring är när 

företag förbättrar de varor och tjänster som tillhandahålls samt förbättrar de aktuella 

processerna. Detta gör verksamheter för att minimera misslyckanden och problem 

men även genom att tillfredsställa kundernas behov mer effektivt (Sandholm, 2000). 

 

Utveckling inom organisationen krävs eftersom kvalitet nu ses från ett bredare 

perspektiv än förr. Nu inkluderas interna processer och funktioner samt deltagande 

av alla människor i organisationen i tjänstens kvalité (Sandholm, 2000). De snabbt 

föränderliga affärsmiljöerna som inträffar just nu sker främst på grund av 

globaliseringen och en ökad konkurrens. Det har lett till ett behov av att inte enbart 

vara öppen för organisatoriska förändringar utan även förstå hur 

förändringsprocessen ska hanteras (Benson, 2015). Förändring är något som krävs av 

de flesta företag för att klara av den allt hårdare konkurrensen. Det ställer således 

krav på organisationer att ständigt utvecklas och förnyas (Rentzhog, 2000). Många 

av dagens företag använder sig av digitala verktyg och Internet vilket har skapat en 

större konkurrenssituation då olika typer av företag kan nå ut till fler kunder. Trots 

konkurrensen mellan organisationerna kan paradoxalt nog företagen fortfarande ha 

samarbeten (Zhang, Song & Qu, 2011), men det beror således på hur företagen 

förändrar sig och tar sig an det samarbetet. Samtidigt som Internet ökat 

konkurrenssituationen har service blivit allt viktigare för konsumenterna eftersom 

service är unikt och inte kan massproduceras (Rentzhog, 2000). 

 

Dagliga aktiviteter som fokuserar på att göra företag mer effektiva som ett möte blir 

en del av förnyelseprocessen (Ortiz, 2006). För att företag ständigt ska förbättras 

måste det finnas en kultur där både de styrande och de anställda vill förnyas (Styhre, 

1998). För att skapa en sådan kultur inom verksamheten krävs ständig 
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kommunikation om visionen för framtiden. Styrelsen, som exempelvis politikerna i 

en kommun, måste förstå vad som ska göras i organisationen och de anställda måste 

kunna övertyga styrelsen vilka investeringar som bör göras för att förbättra 

organisationen. Därför krävs det en ständig dialog mellan de två olika parterna då 

styrelsen ofta har mer insikt i vilken budget som finns samtidigt som de anställda har 

bättre förståelse om vad som behövs för att utvecklas. Det finns således olika viljor 

om vad de tillgängliga resurserna ska läggas på exempelvis marknadsföring, 

personalutbildning och nyrekrytering (Ortiz, 2006). Därför är förändring av 

organisationer komplext då förändringsarbetet inte kan beskrivas som en linje där 

processen är spikrakt. Eftersom de flesta organisationer är under ett ständigt 

förbättringsarbete uppkommer det hela tiden nya delmål vilket kan göra processen 

svår (Burke, 2011). Något som inte är helt ovanligt i en förändringsprocess är att de 

anställda i organisationen kan falla tillbaka till gamla beteenden. För att inte falla 

tillbaka till gamla arbetssysslor är ständiga förbättringar ett sätt för verksamheten att 

hålla sig kvar i utvecklingen (Alvesson & Sveningsson, 2014). 
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6 Analys 

 
6.1 Strategi 
6.1.1 Den digitaliserade turismindustrin 

Precis som empirin framhåller används digitala verktyg allt mer i de undersökta 

bolagen. Samtliga verksamheter använder sig till stor del av digitala verktyg för att 

kunna producera och leverera service till besökarna på ett snabbt och smidigt sätt. 

Men även att locka till sig nya besökare till staden är ett mål organisationerna har 

vilket görs genom att informera och inspirera via bilder och text både digitalt och via 

turistbyråerna. I empirikapitlet tydliggjordes det att samtliga undersökta 

organisationer har utvecklat sina digitala verktyg i form av bland annat pekskärmar 

och sociala medier. Det är bra att organisationer har olika digitala kanaler eftersom 

det gör att de kan utmärka och differentiera sig. Alla undersökta organisationer 

försöker differentiera sig för att skapa konkurrensfördelar gentemot varandra på 

marknaden och alla differentierade sig på olika sätt, exempelvis arbetade de på 

Ronneby kommun med sina digitala pekskärmar vilket är annorlunda gentemot de 

andra organisationerna som hade kvar sina bemannade turistbyråer. Ett annat 

exempel är Attraktiva Oskarshamn som differentierar sig annorlunda gentemot de 

andra undersökta organisationerna, genom att använda sig av flera olika sociala 

medier. Det kan liknas vid vad Bengtsson och Skärvad (2011) skrev angående att 

företag har ett mål med sin strategi om att differentiera sig gentemot sina 

konkurrenter. Svårigheterna är att veta vilka digitala kanaler organisationerna ska 

använda sig av för att få större marknadsandelar. Även Eriksson-Zetterquist et al. 

(2012) menade på att det är nästintill omöjligt att veta vilka specifika attribut som är 

av relevans för att utveckla och differentiera företagen. 

 

Många av de undersökta organisationerna har strategiskt börjat använda sig av olika 

digitala kommunikationsmedel för att förbättra sin tillgänglighet gentemot turisterna. 

Ett exempel är chattfunktionen som några av turismverksamheterna använder sig av. 

Funktionen har fått positiv respons både från de anställda och från besökarna. 

Däremot tycker Johnson på Kalmar turistbyrå att funktionen inte används till fullo 

eftersom den är begränsad till turistbyråernas öppettider. Det kan påverka 

uppfattningen av tjänstens kvalité, vilket liknar det Eriksson-Zetterquist et al. (2012) 

antyder om att kvalitén på tjänsten är viktig för att organisationen ska få acceptans 

från sina kunder. Men det samtliga verksamheter har gemensamt är att de använder 
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digitala verktyg som hemsida och sociala medier i form av Facebook. Det som kan 

urskiljas av empirin är att samtliga verksamheter lägger mest vikt vid hemsidan för 

att informera och inspirera besökarna. Det kan tolkas som att privatpersoner främst 

söker information via hemsidan och inte via de sociala medierna. Däremot gick det 

att tyda från informanterna att sociala medier var en bättre kanal för att skapa en 

strategisk tvåvägskommunikation mellan företagen och deras kunder än den 

kommunikationen som skedde via hemsidan. Det går i linje med det Goldkind (2015) 

samt Hellman och Bergman (2009) påtalar om att sociala medier hjälper 

organisationer till att få en mer dynamisk tvåvägskommunikation med sina kunder. 

 

Genom kommunikationen i sociala medier blir det inte bara organisationerna som 

informerar turisterna, utan informationen kan även gå åt andra hållet, det vill säga att 

kunderna informerar turistbyrån. Ett sådant informationsutbyte är positivt då 

organisationen snabbt kan få en respons på vad som behöver förbättras i 

organisationens arbete. Alla verksamheter arbetar med att få bättre kvalité i sin 

service till sina besökare, oavsett om turisterna besöker turismverksamheten digitalt 

eller fysiskt. Det blir därmed lättare för organisationen att öka kvalitén på sina 

tjänster när turisterna informerar om vad verksamheten behöver förbättra och som 

Bengtsson och Skärvad (2011) skriver behöver inte så kallade kvalitetscirklar vara 

någon komplicerad arbetsmetod för organisationerna. Det är bra att organisationerna 

erbjuder sina besökare olika alternativ att kontakta verksamheterna eftersom det kan 

ses som en utökad service. Alla organisationer utvecklar sin service och 

tillgänglighet genom att informera, inspirera och kommunicera över olika kanaler. 

Däremot kunde inte en given strategi som alla verksamheter använder sig av tydas 

men det visar på att Wit och Meyers (2010) analys av antalet strategier är minst lika 

många som antalet företag verkar stämma. 

 
6.1.2 Omvärldens påverkan på digitala verktyg 

Omvärldens förändringar påverkar turismorganisationernas strategier då olika trender 

följs för att företagen inte ska tappa marknadsandelar. Alla undersökta organisationer 

har strategier och idéer att utveckla sina digitala verktyg för att följa med i samhällets 

digitala utveckling genom att exempelvis utveckla digitala pekskärmar och 

mobilapplikationer. Som Bengtsson och Skärvad (2011) menar är det viktigt att ha en 

strategi eftersom konkurrensen är stor om marknadsandelarna. Flera av 

organisationerna som undersöktes har eller tänker börja med InfoPoints för att kunna 
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möta de fysiska besökarna på den plats turisterna befinner sig på. På så vis är det 

lättare att nå målet att vara tillgänglig och därmed kan en bättre service ges. 

 

Att ta hjälp av varandra är en del av den strategi organisationer använder sig av för 

att förbättra besökarnas vistelse både digitalt och fysiskt. Samtidigt ger samarbeten 

mellan destinationer med gemensamma plattformar högre konkurrenskraft mot 

globala aktörer som Hotels.com och Booking.com. Exempelvis har Visit Småland 

lättare att konkurrera mot globala aktörer än att en enskild destination gör det själv 

då de är större och har alla regionens destinationer bakom sig. På en gemensam 

digital plattform som Visit Småland, blir det en gemensam marknadsföringskanal för 

regionens olika destinationer vilket är bra strategi till att synas mer. Genom en sådan 

kanal kan fortfarande en mindre destination få marknadsandelar gentemot de globala 

aktörerna. Den tydliga konkurrensen mellan lokala destinationer och globala aktörer 

och slaget om marknadsandelar är ett tydligt exempel varför det finns paralleller i 

språket mellan den militära och företagsekonomiska skolan som Bengtsson och 

Skärvad (2011) skriver. 

 

6.1.3 Utvecklingen i organisationer inom turism- och besöksnäringen 

Alla undersökta verksamheter hade som mål att bli mer tillgängliga för besökarna. 

Organisationerna försöker använda sig av så många kanaler som de kan hantera för 

att få en större tillgänglighet till sina besökare. Informanterna som arbetat i 

branschen under en längre tid berättade att turismverksamheter alltid har försökt nå 

målet att bli mer tillgängliga för besökare. Förr arbetade de anställda på 

turistbyråerna med logiförmedling dels över disk och även via telefon så att besökare 

inte skulle behöva ta sig till den bemannade turistbyrån för att genomföra bokningen. 

Nu arbetar turistbyråerna med ytterligare verktyg, exempelvis hemsidan, för att 

turisterna ska kunna kommunicera med verksamheterna. Det är en tydlig koppling 

till det Eriksson-Zetterquist et al. (2012) skriver att kvalitén på servicen ökar tack 

vare en ökad tillgänglighet från organisationernas sida. 

 

Flertalet av organisationsrepresentanterna beskrev att besöksantalet på den 

bemannade turistbyrån fortfarande är högt. På Karlskrona turistbyrå ökar 

besöksantalet för varje år och vår informant trodde att antalet besök skulle öka ännu 

mer de närmsta åren. Däremot var det många av de intervjuade som funderade på om 

det var tillräckligt med bara en bemannad turistbyrå. Informanterna tänkte istället på 
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att utöka verksamheterna med InfoPoints för att möta besökarna där de befinner sig. 

Det visar på att organisationerna försöker skapa det som Bengtsson och Skärvad 

(2011) kallar kvalitetscirklar. Det vill säga kvalitén ska genomsyras i alla områden i 

verksamheten och inte bara inom det digitala. Ronneby kommun och Öland 

turistbyrå använder sig redan av InfoPoints och det är just för att skapa en högre 

tillgänglighet för turisterna. 

 

6.2 Strategiprocess 
6.2.1 Den digitaliserade turismindustrin 

Hur arbetet ska förbättras beror mycket på vad för respons som ges av 

organisationens besökare. Enligt informanterna är besökarna flitiga att kommentera 

på sociala medier och organisationerna får därmed snabbt reda på om deras arbete 

har varit bra eller vad som behöver förbättras. På så vis kan företagen göra en analys 

för att veta hur de ska arbeta för att nå kundernas ständigt ökande krav. 

Organisationernas digitala verktyg kan också användas för att ta fram statistik som 

sedan används för att analysera vad som behöver göras för att förbättra arbetet inom 

organisationen. Bland annat använder Karlskrona turistbyrå sig av en digital 

betygsskala inne på den bemannade turistbyrån för att ta fram statistik som sedan 

analyseras för att förbättra verksamheten. De använder sig även, likt de andra 

organisationerna hemsidan som verktyg för att få fram relevant information om vad 

som behöver förbättras genom att se vart kunderna avslutade sitt besök på hemsidan. 

Det här kan ses som tydliga exempel på analysfasen som är den första delen i 

Bengtssons och Skärvads (2011) förklaring av en strategiprocess. Analysen som görs 

innan en förändring är bevisligen en viktig del och kan ta lång tid eftersom 

organisationerna måste samla in underlag för att veta vad som behöver förändras. 

Detta kan kopplas till det Wit och Meyer (2010) skriver om att organisationer måste 

ta hänsyn till vilken tid förändringen tar. 

 

Den strategiformulering som har kunnat urskiljas är att organisationer försöker 

utveckla de digitala verktygen. Angley et al. (2013) säger att det är upp till ledningen 

att fatta beslut om hur organisationen ska gå tillväga och när det ska göras, detta kan 

kopplas till att de på Kalmar turistbyrå bestämde sig för att använda sig av 

Instagramanvändaren Wisslaren. Organisationen har genomfört någon form av 

analys för att se möjligheten att använda en känd profil på Instagram, detta för att nå 

ut till fler potentiella besökare via den kanalen samt att organisationen gjorde det för 
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att de visste att Instagram var en populär kanal vid den tidpunkten. Trots att Angley 

et al. (2013) skriver att det är upp till ledningen att fatta beslut har de anställda på 

Öland turistbyrå beslutat själva att genomföra förändringar inom organisationen, i 

form av en chattfunktion, trots avsaknaden av en chef. 

 

Alla de organisationer som har börjat använda en chattfunktion har gjort en 

utvärdering internt med beslutet att behålla funktionen. På så vis har organisationerna 

fått de anställda att inte falla tillbaka till gamla mönster även om chattfunktionen från 

början bara var ett test för att erbjuda personlig service till besökarna över hemsidan. 

Det kan kopplas till att alla företagen med chattfunktionen har genomfört 

förändringen och som Lewin (1951/1997) påpekade är inte en förändring genomförd 

förens det är säkert att organisationen inte kommer falla tillbaka till det gamla 

arbetssättet. Det är alltså viktigt att få medarbetarna att inte falla tillbaka till gamla 

mönster när en förändring har genomförts. Nya sociala medier är ett bra sätt att 

uppdatera sig utan att göra för stora förändringar, istället kan nya kanaler rikta sig 

mot fler målgrupper. Däremot har många av informanterna påpekat att antalet 

digitala kanaler inte får bli för många då det skulle bli för svårt för organisationerna 

att hantera alla på grund av resursbrist. Visit Ronneby är ett exempel där 

verksamheten istället fokuserar på att utveckla de redan befintliga kanalerna 

hemsidan och Facebook. Detta kan då kopplas ihop med Angleys et al. (2013) 

tankebanor om att det inte går att anamma alla nya innovationer. 

 

6.2.2 Omvärldens påverkan på digitala verktyg 

Alla informanter var eniga om att det var viktigt att ansluta sig till nya trender vilket 

betyder att turismorganisationerna gör kontinuerliga omvärldsanalyser då det är en 

viktig process. Ett exempel är Attraktiva Oskarshamn val av att starta upp ett 

Snapchatkonto för att nå den yngre målgruppen och på så vis fick de även in en 

målgruppsanpassning i sin analys. Vid målgruppsanpassning får inte 

lokalbefolkningen glömmas bort eftersom de är konsumenter och producenter då de 

kan ses som ambassadörer för destinationen vilket även flertalet av informanterna 

påpekade. Efter att analysen är gjord görs det, som visas i Bengtsson och Skärvad 

(2011) modell, någon form av strategiformulering. Den kan te sig olika beroende 

vilken typ av bolagsform verksamheten har, i kommunala bolag måste politikerna 

vara med och acceptera de nya förändringarna som kostar pengar. I fallet med 

Karlskrona turistbyrå var hemsidan en strategiformulering som tog tid eftersom de 
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styrande politikerna var tveksamma till att avsätta resurser för att skapa en ny digital 

plattform. Däremot ansågs de privata bolagen ha det enklare när det kommer till nya 

förändringar eftersom de enbart behöver övertyga de som arbetar inom 

organisationen för att påbörja strategiformuleringen. På Oskarshamn turistbyrå som 

är ett privat bolag, har de anställda friheterna att testa nya digitala verktyg vilket gör 

att förändringen inte blir en långdragen process. 

 

För att den egna organisationen ska utvecklas krävs ofta samarbete med andra 

destinationer. De mindre verksamheterna som Attraktiva Oskarshamn och Visit 

Ronneby såg de större destinationerna i respektive region som samarbetspartners 

snarare än konkurrenter. Informanterna såg det som nödvändigt då små 

destinationerna ofta har svårare att sticka ut gentemot andra destinationer samt de 

globala aktörerna. Inom varje region finns det ett samarbete mellan destinationerna i 

området för att regionen bland annat ska få mer uppmärksamhet. Det visar att 

destinationerna har gemensamma mål vilket Chiva et al. (2014) förespråkar på grund 

av den globala konkurrensen som finns idag.   

 

6.2.3 Utvecklingen i organisationer inom turism- och besöksnäringen 

För att organisationerna ska nå sina mål måste de förstå att det tar tid innan målen 

uppnås vilket Wit och Meyer (2010) påtalar sker vid förändringar inom 

organisationen. Det kan kopplas till Karlskrona turistbyrås instameets. Företagets 

instameets gick inte lika bra som förväntat men det betyder inte att det var dåligt utan 

att de måste göra vissa förändringar för att det ska bli framgångsrikt. Organisationer 

kan däremot lyckas med förändringar om företagen har gjort en grundlig analys, det 

vill säga om de har undersökt att förändringen har möjlighet att lyckas innan de gör 

själva förändringen (Bengtsson & Skärvad, 2011). Ett exempel på det var när 

organisationerna utvecklade sina sociala medier och de såg över vad den sociala 

kanalen medförde och vilken målgrupp de kunde nå via den kanalen. Det här kan 

exemplifieras med Attraktiva Oskarshamn, då de har flera olika sorters sociala 

medier för att nå olika målgrupper. 

 

6.3 Ständiga förbättringar 
6.3.1 Den digitaliserade turismindustrin 

Utifrån empirin framkommer det att turismverksamheterna ser potential till att 

förbättra deras kommunikation med kunder och det görs med hjälp av digitala 
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verktyg. Genom att förbättra olika digitala verktyg såsom sociala medier och 

chattfunktion har organisationerna chans till att nå ut till fler turister och därför 

försöker verksamheterna hela tiden förbättra sina digitala verktyg. Men det som 

påtalades under intervjuerna var svårigheten med att veta vilka digitala verktyg som 

skulle användas i framtiden. Det kan kopplas till det Elg och Witell (2007) skriver, 

att det är en utmaning för företag att hitta förändringar som förbättrar verksamheten. 

Antalet digitala verktyg som används av verksamheterna utökas allt eftersom och det 

är för att det finns en strävan i samtliga undersökta organisationer att finna och 

genomföra förbättringar i verksamhetens arbete. Däremot väljer de olika 

verksamheterna olika typer av verktyg att utveckla men oavsett vilket verktyg som 

används och utvecklas är tanken om ständig förbättring i fokus. Bland annat strävar 

Ronneby kommun att nå ut till alla målgrupper via sina digitala pekskärmar 

gentemot de andra verksamheterna som har kvar sina bemannade turistbyråer.  

 

Samtliga verksamheter utvecklas även för att möta kunderna på fler sätt, såsom flera 

olika sociala medier. Vad som kan ses som ett problem med de digitala verktygen är 

att en social kanal inte når alla målgrupper och verksamheterna behöver därför 

använda sig av flera olika sociala medier. Samtidigt får antalet sociala medier inte 

överstiga resurskapaciteten i organisationen då verksamheterna måste fördela tiden 

på alla sociala medier och det skulle medföra en risk att det inte blir samma kvalité 

på respektive social kanal. Det som kan urskiljas ur det empiriska materialet är att det 

finns en spridning i hur många sociala medier som används av de olika 

verksamheterna. I framtiden kommer det således att bli viktigt att studera sina 

konkurrenter för att se vilka digitala verktyg, som sociala medier, de använder sig av. 

På så sätt kan organisationerna utveckla sina verksamheter och det går i linje med 

vad Sörqvist (2004) skriver om vikten av att studera konkurrenter och vilka positiva 

effekter det kan ge verksamheten. 

 

Hemsidan är något alla undersökta organisationer ständigt förbättrar då det är den 

mest använda digitala kanalen, att uppdatera information och bilder har därför hög 

prioritet hos organisationerna. Ett problem enligt informanterna på Ölands turistbyrå 

är att gammal information fortfarande är sparad på Internet även att det är borttaget 

från turistbyråns hemsida, vilket kan förvirra turisterna. Däremot kräver uppdaterad 

information mer resurstid och om en ny plattform ska användas krävs det nya 
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investeringar. Exemplet med utvecklingen av Karlskrona turistbyrås hemsida är ett 

bevis på att en investering till en ny plattform kan vara till fördel för verksamheten. 

Där har det blivit en förbättring hos alla anställda, från ledningen ner till de som 

arbetar på golvet eftersom det underlättade det dagliga arbetet att informera och 

inspirera besökarna. Här kunde det urskiljas att hemsidans kvalitetsarbete och 

förändringar har berört alla parter som både Sandholm (2000) samt Jaca och Psomas 

(2015) menar sker vid ständiga förbättringar inom organisationen. 

 

Turismverksamheterna utvecklar hela tiden sin service genom de olika digitala 

verktygen som används. Paralleller kan dras till det Sandholm (2000) skriver om att 

kvalité måste ses från ett bredare perspektiv nu än vad som gjordes förr. 

Chattfunktionen som några av organisationerna använder sig av har varit ett verktyg 

som underlättat och ökat kvalitén på de anställdas arbete med att vara tillgängliga för 

besökarna utan att besökarna måste ta sig in till den bemannade turistbyrån. En sådan 

utveckling har ökat kvalitén på servicen och underlättat för turisterna att få snabb 

information om deras potentiella besöksmål. 

 

6.3.2 Omvärldens påverkan på digitala verktyg 

Det är omgivningen, som kunder och verksamheternas styrande politiker, som 

påverkar om turismverksamheterna hela tiden ska utvecklas och förbättras. För att 

verksamheterna ska veta vad de ska utveckla och hur de ska förbättras kan de göra 

omvärldsanalyser där de ser hur exempelvis andra turismverksamheter arbetar eller 

utför organisationerna undersökningar för att se vad kunderna efterfrågar. Flertalet av 

de undersökta organisationerna styrs av politiker och det kan vara svårt för 

verksamheterna att få sin vilja igenom för att ständigt kunna förbättra sig. Pedersen 

på Karlskrona turistbyrå berättade bland annat att de var tvungna att ha argument till 

varför organisationen skulle tjäna på att ha en egen hemsida istället för att turismen 

skulle finnas som en flik på kommunens hemsida. Det är ett tydligt exempel på att 

det behövs ske en kontinuerlig dialog mellan styrelse och anställda för att 

organisationen ska utvecklas. Utifrån den aspekten har privata bolag som Växjö 

turistbyrå det lättare då de inte behöver vända sig till stadens politiker för att 

exempelvis skapa en ny hemsida, istället gör de sina förändringar utifrån de resurser 

organisationen själv fogar över. Oavsett vilken organisation det är eller vilken 

bolagsform verksamheten har är det viktigt att de förändringar som görs 
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kvalitetssäkras. Alla organisationerna kvalitetssäkrar sina förändringar genom att ta 

till sig responsen som besökarna ger till verksamheterna. 

 

Ett sätt att få bättre kvalité inom verksamheten är exempelvis att använda sig av 

TQM för att kvalitetssäkra verksamhetens service gentemot kunderna (Deming, 

1986/2015). Det är något som flera av de undersökta organisationerna har anammat 

exempelvis när de har anställt ny personal att sköta kommunikationen utåt. En av 

organisationerna som anställt ny personal i form av en kommunikatör är Växjö & 

Co. Även att utbilda den befintliga personalen eller utöka ansvaret kan leda till en 

förbättrad delaktighet och kan därmed öka kvalitén på arbetets utförande. När en 

person får huvudansvaret för någon del av verksamheten skapar det ett större ansvar 

hos den anställda (Deming, 1986/2015). Vilket är likt den arbetsfördelning Kalmar 

turistbyrå arbetar med när det kommer till sociala medier där en person har 

huvudansvaret för en social kanal.   

 

6.3.3 Utvecklingen i organisationer inom turism- och besöksnäringen 

Vi kan se att samtliga turismverksamheter har utfört olika sorters åtgärder för att 

förbättra sina respektive organisationer. Ändrade förhållande är, enligt Deming 

(1986/2015) den vanligaste orsaken till varför organisationer behöver förbättras, 

vilket kan ses i Ronneby kommun där det var för få besök in till turistbyrån och som 

de anställda i kommunen åtgärdade med att avveckla den bemannade turistbyrån och 

införa digitala pekskärmar istället. 

 

Att allt fler besökare använder sig av smarttelefoner har gjort att organisationernas 

hemsidor har behövt utvecklas till att bli mobilanpassade, det är något nästan alla av 

de undersökta organisationerna har gjort för att vara med i samhällets ständiga 

utveckling. Ytterligare har flertalet av informanterna påtalat att det personliga mötet 

håller på att förbättras genom att de utökar sina verksamheter till InfoPoints. 

Turismverksamheterna som undersökts har många olika mål inom organisationerna, 

exempelvis ska de kunna hantera olika sociala medier för att utveckla 

kommunikationen men även planera hur de ska förbättras överlag eftersom samhället 

hela tiden förändras. När organisationerna förändras och även förbättras så ökar 

kvalitén i företaget vilket leder till att företagen blir attraktiva bland deras kunder. 

Att organisationer har många delmål igång samtidigt visar på att processen inte är 

spikrak precis som Burke (2011) antyder. 
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7 Slutsats 
Den här studien har haft som mål att undersöka hur tjänsteorganisationer inom 

turism- och besöksnäringen påverkas av samhällets digitalisering. Trots liknande 

svar från samtliga informanter kan vi inte generalisera hur tjänsteorganisationer 

påverkas av digitaliseringen.  Vi anser inte att sex bolag kan tala för hur samtliga 

turismverksamheter påverkas av de tekniska förändringarna, däremot ger de liknande 

svaren en tydlig bild över hur turismverksamheter påverkas av digitala verktyg. För 

att kunna svara på studiens syfte hade vi två problemformuleringar. Här besvaras den 

första formuleringen om vilka faktorer påverkar tjänsteorganisationer till digital 

förändring.  

 

Vi har kommit fram till att den stora faktorn till digital förändring är vad som sker i 

omvärlden. Nedan förtydligas de faktorer som påverkar företagen till digital 

förändring: 

 

 Politiska faktorer, de bolag som är under kommunalt styre måste lägga tid och 

resurser på att övertyga politiker om att det måste göras nya investeringar och vad 

det för med sig. De privata aktiebolagen har inte samma process då de inte behöver 

övertyga personer utanför verksamheten.  

 Digitala innovationer, alla undersökta organisationer påverkas av nya tekniska 

innovationer eftersom det skapar nya lösningar med att kommunicera, informera och 

inspirera turisterna. Turismverksamheterna valde innovationer efter vad som passar 

den enskilda organisationen, exempelvis mobilapplikationer, digitala pekskärmar och 

chattfunktion på hemsidan. 

 Organisationernas uppfattning om samhällets digitala trender, studiens informanter 

har påtalat hur viktigt det är att följa med i digitala trender då olika målgrupper 

befinner sig på olika digitala kanaler som exempelvis sociala medier. Samtidigt är 

organisationerna medvetna om att trenderna skiftar och nya sociala kanaler 

uppkommer, exempelvis Snapchat. Organisationerna märker även att kundernas krav 

på snabba svar ökar för varje år vilket gör att den digitala kommunikationen alltid 

måste utvecklas.  

 

Nedan besvaras problemformuleringen om hur organisationerna interagerar med 

deras besökare digitalt:  
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 Turismverksamheterna interagerar med besökarna via olika digitala kanaler. Över 

sociala medier ges snabb respons mellan organisation och besökare, där det kan 

skapas en digital tvåvägskommunikation. Några av organisationerna använder sig 

även av en chattfunktion som är en annan sorts digital tvåvägskommunikation. Men 

den största digitala kanalen organisationerna använder sig av är hemsidan som ska 

informera och inspirera turister att besöka destinationen.  

 Kommunikationsverktyg används av samtliga organisationer men alla erbjuder inte 

turisterna personligt möte på en bemannad turistbyrå, istället har digitala pekskärmar 

i vissa fall ersatt det personliga mötet. De verksamheter som fortfarande har en 

bemannad turistbyrå ser inte att den fysiska interaktionen kommer försvinna, därför 

anser de att det är viktigt att behålla den kommunikationsmöjligheten. Några av 

verksamheterna har InfoPoints och andra vill utveckla den interaktionen för att kunna 

erbjuda besökare fler kommunikationsmöjligheter.  

 

Den totala slutsatsen av studien är att samhällets digitala utveckling har en stor 

påverkan på organisationerna. Digitaliseringen har förenklat stora delar av 

kommunikationen med besökare för organisationerna. Samtidigt har digitaliseringen 

skapat fler faktorer som organisationerna måste ta hänsyn till som samhällets digitala 

trender och den konkurrens som sker digitalt, dels mellan närliggande destinationer 

samt globala aktörer.  

 

7.1 Egna reflektioner om turismverksamheternas och 
digitaliseringens framtid 

Vi påbörjade den här studien med öppet sinne för att förstå digitaliseringens 

påverkan på tjänsteorganisationer. Genom intervjuerna fick vi en större insikt i 

verksamheterna och hur de fungerar exempelvis var aspekten med politikernas 

inflytande något som vi inte tänkt eller reflekterat över tidigare. Den aspekten blev 

en viktig del för att förstå hur den digitala processen ser ut i olika sorters bolag. 

Turistbyråernas framtid enligt oss är att verksamheterna ska hålla en balans mellan 

digital och fysisk tillgänglighet och inte bara fokusera på en av delarna eftersom 

olika människor föredrar olika kommunikationsvägar. Den fysiska tillgängligheten 

anser vi måste behållas trots det minskade besöksantalet. Även om de allmänna 

besöken inne på en bemannad turistbyrå sjunker finns det tydliga exempel där 

trenden istället går åt andra hållet som hos Karlskrona turistbyrå där besöksantalet 

stiger. Den digitala delen har blivit allt viktigare eftersom allt fler börjar söka 
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information mer självständigt. Trots att vi tror att verksamheterna måste ha en balans 

mellan det digitala och fysiska tror vi ändå att den digitala delen kommer öka 

gentemot den fysiska. 

 

I Ronneby har de balans mellan digital innovation och fysiskt bemötande genom 

digitala pekskärmar och InfoPoints. Vi tror inte alla InfoPoints behöver bemannas 

utan de kan istället vara utrustade med digitala pekskärmar där turisterna själva kan 

söka efter information och inspiration. Det problem vi ser med digitala pekskärmar är 

att interaktionen med turisterna kan hämmas eftersom de inte är lika personliga som 

det fysiska mötet. Vi anser att Visit Ronneby ligger något efter de andra 

verksamheterna när det kommer till den digitala tvåvägskommunikationen med 

turisterna. Men vi anser däremot, trots avsaknaden av tvåvägskommunikation, att 

Ronneby kommun är ett föredöme för digitala innovationer tack vare deras 

pekskärmar. Efter den här studien är vi övertygade om att den bästa vägen att gå för 

turismverksamheter för att öka tillgängligheten är en kombination av de fyra delarna; 

bemannad turistbyrå, InfoPoints, digitala pekskärmar samt digitala kanaler i form 

av hemsida och sociala medier. 

 

För att verksamheterna ska kunna fortsätta på den vägen anser vi att de bör vara 

flexibla vid förändringar, därför tror vi att turistbyråernas bästa framtid är om de 

frångår kommunalt styre. Detta på grund av att det har framgått att Attraktiva 

Oskarshamn samt Växjö & Co har det lättare för sig att vara flexibla och snabbt 

anpassa sig till nya förändringar eftersom de har möjlighet att vara selektiva i sitt 

arbete vilket inte kommunala bolag har. Svårigheterna med att utveckla 

organisationerna mot de fyra ovannämnda delarna är att det kräver resurser i både 

ekonomi och tid. Precis som framgick i analysen är det även viktigt att kunna 

upprätthålla kvalitén i organisationerna oavsett vilken arbetsmetod som används eller 

som tillkommer för att kommunicera med besökarna. De digitala trenderna tror vi 

kommer fortsätta så länge mänskligheten finns kvar då samhället blir allt mer 

digitaliserat. Därför tror vi att organisationernas arbete med sin digitala utveckling 

bara har tagit några steg på den här resan.  

 

7.1.1 Framtida studier 

Till framtida studier tycker vi att forskare eller studenter bör se på hur 

digitaliseringen förändras över en längre period, genom utföra fallstudier av en eller 
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flera organisationer. Vi föreslår även att studier skulle kunna genomföras på andra 

typer av tjänsteorganisationer och jämföra resultaten med varandra för att se hur 

digitaliseringen skiljer sig åt i olika branscher. Även att genomföra fler intervjuer 

med fler organisationer skulle kunna skapa en bredare syn på ämnet och på så vis 

skulle forskarna kunna generalisera mer än vad vi har gjort.  
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